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A. Úvod
1.

Základné údaje o zadaní

V júni 1993 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia verejnú súťaž na riešenie
projektov štátneho programu starostlivosti o životné prostredie. V rámci týchto
projektov vypísalo súťaž aj na projekt B1 a to vypracovanie úlohy "Podklady pre
riešenie územného rozvoja Bratislavského regiónu". Odborná komisia vybrala za
spracovateľa dva kolektívy:
• AUREX, spol. s r.o., ktorá sa do súťaže prihlásila so združením Form-A,
• Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita Bratislava.
Objednávateľ určil za svojho zmluvného partnera a koordinátora úlohy Aurex, spol. s
r.o.
V I. etape, ktorá sa uskutočnila v roku 1993, sa vypracovali vyššie uvedené
"Podklady...". I. etapa pozostávala z dvoch častí:
• časť A - prípravné práce, analýza súčasného stavu a identifikácia
problémov,
• časť B - vypracovanie Urbanistickej štúdie v dvoch variantoch.
V roku 1994 sa vypracovali "Územné a hospodárske zásady pre riešenie Územného
plánu veľkého územného celku Bratislavského regiónu", ktoré boli predložené do
vlády Slovenskej republiky. Vláda SR schválila tieto Územné a hospodárske zásady
a uznesením vlády SR č. 150 zo dňa 14. marca 1995 uložila ministrovi životného
prostredia zabezpečiť vypracovanie Návrhu ÚPN VÚC Bratislavského regiónu do
31.decembra 1995, zabezpečiť prerokovanie návrhu územného plánu veľkého
územného celku Bratislavského regiónu a predložiť ho na rokovanie vlády SR. Na
základe týchto skutočností zadalo Ministerstvo životného prostredia vypracovanie
Návrhu ÚPN VÚC Bratislavského regiónu ateliéru Aurex, spol. s r.o., ktorý úlohu
spracoval v spoluriešiteľstve s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
V roku 1997 vláda SR svojim uznesením z 1. apríla č. 232 uložila ministrovi
životného prostredia “prepracovať územné plány veľkých územných celkov tak, aby
boli v súlade s novým územnosprávnym členením Slovenskej republiky”. Na základe
tohto uznesenia sa pristúpilo k tomu, že doterajšie práce na VÚC Bratislavského
kraja, ktorý bol vymedzený bývalými okresmi Bratislava - mesto a Bratislava - vidiek
a územiami obvodných úradov štátnej správy Sládkovičovo a Šamorín, bolo potrebné
prepracovať a upraviť podľa nového územno-správneho usporiadania. Súčasné
územné vymedzenie územného plánu veľkého územného celku je totožné s
územným vymedzením Bratislavského kraja, t.j. zahrňujúceho okresy Bratislava I. až
V., Malacky, Pezinok a Senec. Nakoľko mesto Bratislava sa podrobnejšie rieši v
rámci prác na územnom pláne sídelného útvaru, preto sa v ďalších úvahách
územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja uvažuje s mestom
ako celok.
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Bratislavského regiónu 2001 a 2002 obstaralo
Ministerstvo životného prostredia SR.
Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 1/2003
a 1/2005 boli obstarané Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2003 a v roku
2005.
Spracovaním zmien a doplnkov 2001, 2002, 1/2003 a 1/2005 bol v súlade
s verejným obstarávaním poverený ateliér AUREX, spol. s r.o.
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2.

Dôvody pre obstaranie územného plánu

Dôvody pre vypracovanie územného plánu veľkého územného celku Bratislavského
kraja (ÚPN VÚC Bratislavského kraja) vychádzajú predovšetkým z potreby zohľadniť
dopad významných socioekonomických a politických zmien z ostatných rokov, ktoré
mimoriadne zasiahli predmetný kraj. Územie kraja sa nachádza v exponovanej
polohe na hraniciach troch štátov, v jednom z najcitlivejších dotykov štátov západnej
Európy a transformujúcich sa štátov bývalého socialistického tábora, v polohe zvlášť
dôležitej z hľadiska medzinárodného aj celoslovenského, v území s veľkým
socioekonomickým a kultúrno-spoločenským potenciálom, s hlavným mestom
Slovenska. V území sa križujú všetky druhy dopráv na medzinárodnej úrovni,
prechádza ním všestranný "tranzit" medzi západom a východom. Územie kraja je
tiež jedným z ťažiskových regiónov Slovenska a ekologickým uzlom nadregionálneho
významu. Z týchto skutočností ako, aj z dôvodu navrhnúť riešenie vzájomného
previazania mesta Bratislavy so svojím okolím, prijala vláda SR uznesenie, ktorým
ukladá vypracovať návrh ÚPN VÚC Bratislavského regiónu, ktoré sa v súlade s
uznesením č. 232/1997 upravuje na územie Bratislavského kraja.
Dôvodom obstarania zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku
Bratislavského kraja 2000 bolo zabezpečenie uznesenia vlády SR č. 890/2000,
ktorým bolo ministrovi životného prostredia zabezpečiť zmeny a doplnky ÚPN VÚC
Bratislavský kraj v zmysle výsledkov prerokovania urbanisticko-environmentálnej
štúdie pre lokalizáciu priemyselného parku „Projekt výstavby priemyselného parku
pre automobilovú výrobu – región Záhorie“.
Na základe uznesenia vlády SR č. 1039/2000 a v súlade s uznesením vlády SR č.
449/2002 obstaralo Ministerstvo životného prostredia SR návrh Zmien a doplnkov
Územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 2002.
Hlavné dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov 1/2003 vyplývali z aktuálnej potreby
riešiť nedostatočne zastúpenú funkciu rekreácie a športu v regióne s posilnením
prírodných zložiek v území.
Dôvodmi obstarania zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku
Bratislavského kraja 1/2005 v znení predchádzajúcich schválených zmien a doplnkov
boli požiadavky Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja na riešenie príslušných vyšpecifikovaných
zámerov z dôvodov:
• zmeny územno-technických a čiastočne aj hospodárskych a sociálnych
predpokladov priestorového usporiadania a funkčného využívania viacerých
príslušných častí územia, na ktorých základe bola navrhnutá pôvodná
koncepcia organizácie územia v regióne
• aktuálnej potreby premietnuť do územnoplánovacej dokumentácie súčasné
a nové regionálne zámery ako aj zámery regionálneho charakteru na úrovni
jednotlivých obcí
• zosúladenia, koordinácie a optimalizácie zámerov a požiadaviek
rozvojových a plánovacích dokumentov na úrovni obcí (zvlášť na úrovni
Hlavného mesta SR Bratislavy) s rozvojovými zámermi regiónu
• umiestnenia verejnoprospešných stavieb s tým spojených.

3.

Legislatívne východiská a hlavné ciele

ÚPN VÚC rieši tie problémy, pre ktoré má kompetencie vyplývajúce zo zákona o
územnom plánovaní, čiže spôsob využitia a usporiadania územia. ÚPN VÚC sa vo
svojom obsahu zameriava najmä na koncepčné zámery rozvoja územia, predurčené
socioekonomickými,
urbanistickými,
územno-technickými
a
ekologickými
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požiadavkami, ktoré koordinuje pri ich priemete do územia, čím sa vytvára funkčnopriestorový systém ako základ pre už spomenutý územný rozvoj kraja.
V ÚPN VÚC sa riešenie a koordinácia sústreďuje na tie zámery, ktoré vplývajú na
celkový resp. čiastkový rozvoj kraja, majú teda predovšetkým význam nad-, sub- a
regionálny a ktorých schválenie a rozhodnutie spadá do kompetencie správnych
orgánov. Riešenie nezasahuje do vnútorného územia obcí, t. zn. do ich miestnych lokálnych problémov, ktoré podľa Ústavy SR a následných zákonov spadajú do
kompetencie riešenia miestnych samosprávnych orgánov. Do vnútorného územia
obcí zasahuje, len keď ním prechádzajú, alebo sa v ňom nachádzajú funkcie
vyššieho významu s regionálnou a vyššou pôsobnosťou.
Hlavné ciele riešenia sú najmä:
1. dosiahnuť vyvážený rozvoj kraja po stránke socio - demografickej,
urbanistickej, ekonomickej, kultúrno - spoločenskej, územno - technickej
zosúladený s požiadavkami environmentálnymi a ekologickými,
2. dosiahnuť plnohodnotné zapojenie kraja do vyšších nadregionálnych sústav,
t. zn. do celoslovenskej a medzinárodnej (na úrovni stredo- a
celoeurópskej),
3. riešiť rozvoj kraja na základe rovnocenného zohľadnenia väzieb vnútro
regionálnych a nadregionálnych,
4. zdôrazniť špecifiká kraja vyplývajúce najmä z lokalizácie hlavného mesta
Slovenska, polohových daností v Európe na hranici troch štátov a troch
etník, prírodných a hospodárskych daností a pod.,
5. riešiť systém rozloženia obyvateľstva z pohľadu centra - jadrového mesta
regiónu Bratislavy, subregionálnych centier a siete ostatných sídiel a tiež z
hlavných urbanistických osí ako radiál vychádzajúcich z Bratislavy,
6. riešiť sídelný rozvoj v súlade s ostatnými požiadavkami, najmä územno technickými a environmentálnymi,
7. dosiahnuť zapojenie jednotlivých odvetvových riešení (rekreačno turistického, sociálnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry podľa druhov)
do celkového riešenia,
8. uplatniť pri riešení princípy trvalo udržateľného rozvoja, ochrany a tvorby
krajiny a životného prostredia, ako aj zachovania a rozvíjania kultúrneho
dedičstva,
9. navrhnúť smery rozvoja v dlhodobom výhľade.
Cieľom zmien a doplnkov 2000 bolo zapracovať výsledky urbanisticko-environmentálnej štúdie
pre lokalizáciu priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie do územného
plánu a nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Bratislavského
kraja.
V zmenách a doplnkoch 2002 bol schválený zámer budovania Priemyselno – technologického
parku Vasková – Pod Marheckými rybníkmi. Ide o územia západne od diaľnice D2, ktoré boli
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 754 z 3. júla 2002 odčlenené z Vojenského obvodu
Záhorie pre účely budovania Priemyselného parku Záhorie.
Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov 1/2003 bolo premietnuť do Územného plánu
veľkého územného celku Bratislavského kraja rozvojové aktivity regionálneho významu
overované urbanistickou štúdiou Bratislava Podunajské Biskupice – Tretí diel.
Cieľom riešenia zmien a doplnkov 1/2005 bolo premietnuť do územného plánu nové rozvojové
zámery ako aj doplniť zmeny v prípade pôvodne uvažovaného rozvoja územia, resp. vypustiť
pôvodné aktivity zahrnuté v územnom pláne v súlade s požiadavkami vyjadrenými
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja.

4.

Základné východiskové podklady

Hlavnými podkladmi boli materiály z predchádzajúcej etapy riešenia a to:
• Podklady pre riešenie územného rozvoja Bratislavského regiónu,
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• Stanoviská a vyhodnotenie pripomienok k pokladom pre riešenie
Bratislavského regiónu,
• Územné a hospodárske zásady pre riešenie ÚPN VÚC Bratislavského
regiónu (ÚHZ),
• Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚHZ Bratislavského
regiónu,
• Regionálne územné systémy ekologickej stability jednotlivých bývalých
okresov, ktoré sa týkajú Bratislavského kraja,
• Štátna environmentálna politika a jej rozpracovanie do jednotlivých okresov,
• Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
• Národný environmentálny akčný program
• Krajský environmentálny akčný program
• Programy odpadového hospodárstva jednotlivých okresov a obvodov,
neskôr kraja a okresov,
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska a pod.
Ďalej to boli rôzne odvetvové koncepcie, podklady a materiály odborných inštitúcií,
územné plány jednotlivých sídiel a pod. Cenné boli aj osobné stretnutia s
predstaviteľmi štátnej správy a obecných samospráv. Možno konštatovať, že
materiálov o predmetnom kraji je veľké množstvo, avšak často ide o materiály
úzkeho profesijného a záujmového zamerania, čo sťažovalo ich použitie pri
spracovaní návrhu územného plánu veľkého územného celku.
Podkladom spracovania zmien a doplnkov 2000 bola urbanisticko-environmentálna
štúdia „Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región
Záhorie“.
Podkladom zmien a doplnkov 2002 bola vypracovaná Urbanistická štúdia pre
lokalizáciu priemyselných parkov v Bratislavskom kraj.
Podkladovým materiálom pre spracovanie návrhu zmien a doplnkov 1/2003 bola
Urbanistická štúdia Bratislava Podunajské Biskupice Tretí diel, spracovaná
architektonickým ateliérom MARKROP s.r.o., Bratislava, apríl 2003.
Základnými východiskovými podkladmi pre spracovanie zmien a doplnkov 1/2005
boli nasledovné podklady, ktoré poskytol Bratislavský samosprávny kraj:
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2003, z 8. januára 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/ 1998
Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého
územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 336/ 2001 Z.z.
2. Zákon č.182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, Národná rada SR, 17.
marec 2005 v znení zmien a doplnkov
3. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy –schválený Zastupiteľstvom
hl. mesta SR Bratislavy v máji 2007
4. Územný plán obce Chorvátsky Grob – doplnok ÚPNO Chorvátsky Grob č.
1/2003 (Ing. arch. Michal Borguľa), marec 2003
5. Návrh zmien a doplnkov k územnému plánu obce Chorvátsky Grob z r.
2001 v znení neskorších zmien a doplnkov, Zmeny a doplnky č. 1/2004
(FORM-PROJEKT, Ing. Arch. Pavel Gašparovič, FORM-A), apríl 2004
6. Územný plán mesta Stupava, aktualizácia – koncept (SB PARTNERS –
Ing. arch. Karol Balaš a kolektív), august 2004
7. Územný plán mesta Senec, Zmeny a doplnky funkčného využitia územia
01/2003 (Ing. arch. Ladislav Prekop), marec 2003
8. Územný plán mesta Senec, Zmeny a doplnky funkčného využitia územia
01/2004 lokalita č.1 až 9 (Ing. arch. Ladislav Prekop), marec 2004
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

5.

Územný plán mesta Senec, Zmeny a doplnky funkčného využitia územia
02/2004 (Ing. arch. Ladislav Prekop), marec 2005
Cesta II/502 Pezinok – Modra, vyhľadávacia štúdia (Ing. Milan Svatoš),
december 2002
Diaľnica D2 Križovatka Bratislava – Čunovo, Zámer (GC Geoconsult, spol.
s r.o.), september 2004
Dopravno – urbanistická štúdia nultého okruhu okolo Bratislavy (AUREX,
Dopravoprojekt) február 2002
Križovatka na diaľnici D1 – Blatné, Zámer (Ing. Ján Longa), február 2004
Križovatka Stupava – Juh na diaľnici D2, prehľadná situácia (Ing.
Jurkovič), október 2003
Technická štúdia R7 Bratislava – Lučeniec (Ing. Jurkovič, Dopravoprojekt,
Bratislava) 2005
Severná tangenta Bratislava Pražská – Jarošova, stavebný zámer (Ing.
Badiar Igor), január 2000
Ciele dopravnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja, Uznesenie
zastupiteľstva BSK zo dňa 21.5.2003
Grafické podklady pre tretiu dráhu letiska M.R. Štefánika, Správa letiska
M.R. Štefánika, Bratislava
Možnosť odvedenia odpadových vôd zo Senca do ÚČOV Bratislava –
porovnávacia štúdia (Ing. Šablica), august 2005
Malokarpatský región odkanalizovanie (Ing. Peter Slezák), máj 2005
Priemyselný park Záhorie EUROVALLEY, urbanistická štúdia Zóna „A“
Veľké Leváre (CONSULTING spol. s r.o.), júl 2003

Zhodnotenie výsledkov prerokovania "Územných a
hospodárskych zásad"

Pripomienky z medzirezortného prerokovania, ako aj pripomienky vznesené pri
prerokúvaní ÚHZ Bratislavského regiónu, boli vyhodnotené a zapracované do ich
znenia. Pripomienky boli pri riešení návrhu ÚPN VÚC Bratislavského kraja
akceptované a vzaté do úvahy.
Najvážnejšou
pripomienkou
bolo
negatívne
rozhodnutie
Ministerstva
pôdohospodárstva SR k predpokladaným záberom poľnohospodárskeho pôdneho
fondu pre nepoľnohospodárske účely návrhu výstavby rýchlostnej komunikácie, ktorá
v súlade s koncepciou rozvoja dopravy, schválenou uznesením vlády SR č.
166/1993, a prácami Dopravoprojektu má tvoriť tzv. južný koridor spájajúci mesto
Bratislava a Košice juhom Slovenska. Po dohode zainteresovaných ministerstiev sa
dospelo k záveru, že trasa rýchlostnej komunikácie sa v rámci riešenia ÚPN VÚC
Bratislavského kraja bude uvažovať iba v dlhodobom výhľade s tým, že trasovanie
rýchlostnej komunikácie je potrebné na celoštátnej úrovni prehodnotiť. Tým sa v
rámci návrhu ÚPN VÚC Bratislavského kraja nebudú uvažovať zábery
poľnohospodárskeho pôdneho fondu z tohto titulu výstavby rýchlostnej komunikácie
v návrhovom období (t.j. v horizonte cca do roku 2010, resp 2015).
Počas riešenia návrhu sa uskutočnili pracovné rokovania s hlavnými dotknutými
orgánmi a územnými samosprávami obcí.
Popri tom sa uskutočnili kontrolné dni a pracovné rokovania s obstarávateľom MŽP
SR.
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B. Návrh riešenia územného plánu
1.

Stručná charakteristika riešeného územia

Bratislavský kraj sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska a je hraničným
krajom s Rakúskou a Maďarskou republikou. Zo severnej až juhovýchodnej strany je
obkolesený Trnavským krajom, ktorý vytvára akýsi prstenec okolo Bratislavského
kraja. Územie kraja sa rozprestiera na juhovýchode na Podunajskej rovine, na
východe zasahuje do tzv. Trnavskej tabule/pahorkatiny - geomorfologicky nazvanej
Podunajskej pahorkatiny a na severe sa rozprestiera na Borskej nížine. Medzi
Borskou nížinou a Podunajskou pahorkatinou je vklinený masív Malých Karpát.
Bratislavský kraj sa skladá z ôsmych okresov, z toho z piatich mestských.
Rozprestiera sa na celkovej ploche 2 053 km2. K sčítaniu ľudu, domov a bytov k
3.3.1991 mal Bratislavský kraj 642.5 tis. obyvateľov, ku koncu roka 1995 to bolo
618,3 tis. obyvateľov. Dominujúcim a určujúcim mestom celého Bratislavského kraja
je mesto Bratislava, ktoré malo ku dňu sčítania 442,2 tis. obyvateľov a k roku 1995
452 tis. obyvateľov, čo tvorí cca 69% všetkého obyvateľstva kraja, s priemernou
hustotou kraja asi 313 obyv. na km2 a v meste Bratislava s priemernou hustotou
2
1228 obyv. na km .
Existencia a ďalší rozvoj územia Bratislavského kraja je, popri prítomnosti
najväčšieho a hlavného mesta Slovenska, ovplyvňované predovšetkým polohou v
rámci širších stredoeurópskych až európskych súvislostí. Leží na styku významných
geografických celkov, prechádzajú ním, resp. leží v blízkosti viacerých
multimodálnych koridorov európskeho významu, leží na európskej vodnej ceste Rýn
- Mohan - Dunaj a pod.
Na území Bratislavského kraja sa v hodnotení zložiek tvoriacich hrubý domáci
produkt - hrubý obrat, medzispotreba a pridaná hodnota - vyjadrených v bežných
cenách, vytvára cca 30% podiel z celej Slovenskej republiky. Na území
Bratislavského kraja je, predovšetkým vďaka mestu Bratislava, najväčší podiel
vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva Slovenska (asi 22% z 15 a viacročných
obyvateľov kraja). Asi 45% študentov vysokých škôl študuje na školách v
Bratislavskom regióne. V Bratislavskom kraji sa dlhodobo vykazuje najnižšia miera
nezamestnanosti.
Predmetné územie riešené v zmenách a doplnkoch 2000 leží v katastri obce Lozorno
priamo pri diaľnici D2. Vo vzdialenosti cca 1,5 km v smere na Bratislavu sa nachádza
diaľničná križovatka medzi obcami Lozorno a Zohor. Ku križovatke vedie paralelne s
diaľnicou prebiehajúca štátna cesta I/2 Stupava- Malacky, štátna cesta II/501 a
železničná trať ŽSR č. 112 Zohor- Plavecký Mikuláš. V tesnej blízkosti územia je
nevyužívaný nadjazd nad diaľnicou, ktorý ústí poľnou cestou na štátnu cestu
Stupava- Malacky.
Priamo v kontakte s územím prebiehajú nadradené inžinierske siete – elektrické
vedenie, plynovod, s príslušnými možnosťami priameho napojenia.
Územie sa nachádza mimo areálov záujmov ochrany prírody. Najbližšie CHKO Malé
Karpaty a Záhorie včítane ich ochranných pásiem sa nachádzajú mimo riešeného
územia.
Predmetné územie je súčasťou záhorského rozvojového pásu dlhodobo vytipované
na funkčné využitie výroby, skladov, výrobných služieb v regionálnom rozvoji
Bratislavského kraja.
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2.

Vymedzenie riešeného územia ÚPN VÚC Bratislavského
kraja

Riešené územie návrhu územného plánu veľkého územného celku Bratislavského
kraja je vymedzené územiami okresov ležiacich na území kraja, t.j. okresmi hlavného
mesta Bratislava I. až V., okresmi Malacky, Senec a Pezinok.
Návrh územného plánu veľkého územného celku Bratislavského regiónu bol
postupne vypracúvaný v rokoch 1993 až december 1995. V tom čase bolo územie
Bratislavského regiónu vymedzené okresmi Bratislava - mesto, Bratislava - vidiek a
územiami obvodov štátnej správy Sládkovičovo a Šamorín. Zákon č. 221/1996 Z.z. o
územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nadobudol účinnosť v júli
1996, t.j. po spracovaní pôvodného návrhu ÚPD VÚC Bratislavského regiónu.
V roku 1997 vláda SR svojim uznesením z 1. apríla č. 232 uložila ministrovi
životného prostredia “prepracovať územné plány veľkých územných celkov tak, aby
boli v súlade s novým územnosprávnym členením Slovenskej republiky”. Na základe
tohto uznesenia sa pristúpilo k tomu, že dovtedajšie práce na VÚC Bratislavského
regiónu boli prepracované a upravené podľa nového územno-správneho
usporiadania Bratislavského kraja.
Areál pre výstavbu Priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
zapracovaný v zmenách a doplnkoch r. 2000 leží v západnej časti k. ú. Lozorno, v
okrese Malacky. Pôvodne bol súčasťou južnej časti Vojenského obvodu Záhorie
(príloha MV SR č. 258/96 Z.z.) dnes je z neho vyňatý a včlenený do katastra
Lozorna. Riešené územie z východu, západu, severu hraničí s lesmi o. z. Vojenské
lesy a majetky a z juhu s poľnohospodárskou pôdou miestnej lokality „Bahno“.

3.

Základná urbanistická koncepcia riešenia
3.1. Rozvoj sídelnej štruktúry a rozvojové predpoklady
Bratislavského kraja

Územie Bratislavského kraja predstavuje z hľadiska rozvoja osídlenia, ako historicky
tak aj perspektívne, územie s najsilnejším potenciálom. Z lokálneho hľadiska
rozvojové potenciály spočívajú predovšetkým v založenej hospodárskej a obslužnej
infraštruktúre, kvalifikačnej štruktúre obyvateľov, dopravnej a technickej
infraštruktúre a pod. V súčasnosti sa lokálne potenciály územia výrazne umocnili a
znásobili novou geopolitickou situáciou. Územie priamo hraničí s Európskou úniou,
čo dáva predpoklad sídelného a komunikačného prepojenia sa s celoeurópskou
sídelnou sieťou a dopravnou infraštruktúrou. V Bratislavskom kraji sa zbiehajú
sídelné a infraštruktúrne koridory a vytvára sa z neho výrazný sídelný pól
celonárodného a európskeho významu.
Progresívny rozvojový význam pre Bratislavský kraj z pohľadu širších
medzinárodných súvislostí má predovšetkým Podunajský sídelný pás. Dunaj, ako
vodná cesta a sídelný pás celoeurópskeho významu, bude konkrétnym spôsobom
ovplyvňovať komunikačné a hospodárske podmienky a využitie územia
Bratislavského kraja. Jedinečnosťou polohy Bratislavského kraja na tomto veľtoku je
skutočnosť, že sa nachádza v jeho sídelne najviac koncentrovanej polohe. Dunajský
sídelný pás je najviac zahustený v polohe Bratislavského kraja medzi dvoma
metropolami celoeurópskeho významu Viedňou a Budapešťou. Spolu je v tomto
priestore usídlených okolo 5 miliónov obyvateľov, čo je koncentrácia, aká sa v tomto
páse inde nevyskytuje. Všetky tri mestá sú hlavnými mestami suverénnych štátov.
Preto spolupráca jednotlivých miest v tomto úseku Dunajského sídelného pásu je
nielen žiaduca, ale bez ohľadu na lokálne skutočnosti bude ďalší európsky sídelný a
hospodársky rozvoj všetky sídelné jednotky v tomto priestore rozhodne ovplyvňovať.
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Preto v širších súvislostiach je potrebné uvažovať s postupným územnotechnickým a
sídelným prepájaním sa hraničných území navzájom. Treba si uvedomiť, že región
Bratislavského kraja zrejme nemôže dosiahnuť rozsah európskych veľkomiest a ich
zázemí, akými sú Viedeň či Budapešť, ale v jeho záujme by malo byť spolupodieľať
sa na výhodách, ktoré z postavenia týchto dvoch metropol plynú. Súčasne by malo
byť snahou vytvárať rovnocenné metropolitné podmienky na jeho území, aké
poskytujú v niektorých ukazovateľoch tieto metropoly. V takom prípade je potrebné
vnímať mesto Bratislavu, ako aj celý región Bratislavského kraja, nie ako územie
konkurujúce ostatnému územiu, resp. mestám na Slovensku, ale ako priestor,
ktorého rozvoj v smere metropol európskeho významu bude podporou rozvoja aj
ostatných miest a celého územia Slovenska v dôsledku internacionalizácie
hospodárskych a inštitucionálnych faktorov rozvoja. Takýmto prístupom je možné
využiť excentrickú polohu tohto regiónu v prospech rozvoja celého Slovenska, kde
práve táto poloha približuje nielen vlastné mesto, ale celé územie Slovenska k
centrám európskeho významu a k medzinárodným kooperáciám (podobných
príkladov využívania excentrickej polohy hlavného mesta, resp. významného mesta v
prospech celého štátu je v európskych krajinách viacej, ako napr. Štokholm,
Helsinky, Londýn, St. Peterburg, Rotterdam atď.).

3.2.

Základná urbanistická koncepcia riešenia

Základná urbanistická koncepcia riešenia Bratislavského kraja je ovplyvnená a
vychádza z existujúcich a predpokladaných aglomeračných väzieb vytvorených okolo
mesta Bratislava a ostatných miest v jeho užšom i širšom zázemí. Aglomeračné
účinky mesta Bratislavy totiž pôsobia ďaleko za hranice Bratislavského kraja a už v
súčasnosti aktívne pôsobia až po mestá Trnava - Hlohovec, Nitra, Galanta, Dunajská
Streda, ako aj na ďalšie obce ležiace medzi týmito centrami, a v okolí nich, a
mestom Bratislava. Účinnosť aglomeračných väzieb mesta Bratislavy sa v
budúcnosti predpokladá ešte posilniť a plošne rozšíriť v smere uvedených miest. V
podstate možno konštatovať, že koncepciu rozvoja sídelnej štruktúry Bratislavského
kraja je potrebné robiť v súčinnosti s koncepciou rozvoja sídelnej štruktúry
Trnavského a Nitrianskeho kraja. Z týchto daností sa koncepcia riešenia sídelného
systému kraja nemôže orientovať iba na vlastné územie kraja, ale musí vychádzať
zo širších súvislostí, ktoré sú z pohľadu rozvoja sídelnej štruktúry pojednané v
celoštátnom materiáli - Koncepcii územného rozvoja Slovenska.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 odporúča rozvoj bratislavsko –
trnavského ťažiska osídlenia ako prvej úrovne. Pri bratislavsko – trnavskom ťažisku
osídlenia sú aglomeračné väzby medzi jednotlivými centrami a mestom Bratislava
najpočetnejšie a najrozvinutejšie. Aj v dôsledku morfologických podmienok vytvára
tak ťažisko osídlenia relatívne silnú plošnú aglomeráciu. Na severovýchodnej strane
sa bratislavsko – trnavské ťažisko osídlenia prelína s nitrianskym ťažiskom osídlenia.
Pri otváraní sa hraníc Slovenska voči susedným štátom sa dá predpokladať a
očakávať čím ďalej tým väčšie pôsobenie tohto ťažiska osídlenia aj na sídla na
území Rakúska a Maďarska.
Jedným z rozhodujúcich prvkov rozvoja sídelných štruktúr sú v tomto území aj
sídelné rozvojové osi. Ako rozvojové osi prvého stupňa, t.j. sídelných osí ktoré sú
podporené min. dvoma výkonnými dopravnými systémami, a ktoré sa stretávajú v
priestore bratislavskej aglomerácie sú:
• považská rozvojová os: Bratislava –Trnava – Trenčín – Žilina,
• záhorská rozvojová os: Bratislava – Malacky – Kúty – hranica ČR.
Z pohľadu riešenia rozvoja sídelnej štruktúry vôbec a Bratislavského kraja taktiež,
nie je už v súčasnom štádiu prístupov rozhodujúci rozvoj bývania v závislosti na
rozmiestnení obyvateľstva do jednotlivých sídiel tak, ako to bolo doteraz v centrálno -

8

AUREX,s.r.o.

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

direktívnom plánovacom systéme. Hlavnou úlohou riešenia urbanistickej časti
koncepcie ÚPN VÚC je vyjasnenie hierarchie sídelných pólov, ich polohy, väzieb a
ich funkčného previazania infraštruktúrou. Predovšetkým skutočnosť ako budú
založené sídelné póly a dopravná infraštruktúra, bude rozhodujúcim impulzom
vyváženého a optimálneho rozvoja kraja, nakoľko funkčné zložky bývania,
1
obslužných aktivít a pod. budú týmito impulzmi spontánne atrahované.
Vo vzťahu k nadregionálnym a medzištátnym skutočnostiam dominuje odporúčanie,
aby sa región Bratislavského kraja v koncepciách sídelných a komunikačných
európskych sieťach neobjavoval iba ako odbočka z Viedne, ale ako samostatný uzol
medzi metropolami, ktorý sprostredkuje medzištátne väzby na zázemie Slovenska s
pokračovaním na štáty ležiace severne a východne (Poľsko, Ukrajina atď.).

Regionálne súvislosti
Existencia a ďalší rozvoj regiónu Bratislavského kraja, a teda aj rozvoj záhorského
pásu, je ovplyvňovaný predovšetkým hlavným mestom Bratislava a polohou v rámci
širších stredoeurópskych až európskych súvislostí. Aj keď je územie Bratislavského
kraja s najväčšou hodnotou tvorby hrubého domáceho produktu a s najnižšou
mierou nezamestnanosti, územie záhorského pásu je v tomto hodnotení relatívne
najhoršie. Znamená to sústrediť pozornosť na rozvoj tohto územia vo všetkých jeho
funkčných zložkách.
Územie záhorského pásu predstavuje z hľadiska rozvoja osídlenia, ako aj z hľadiska
rozvoja nových ekonomických aktivít územie s najsilnejším potenciálom. Z lokálneho
hľadiska rozvojové potenciály spočívajú predovšetkým v založenej dopravnej a
technickej infraštruktúre, ktorá má perspektívy ďalšieho rozvoja, v dobrých
predpokladoch rozvoja obslužnej infraštruktúry predovšetkým v meste Malacky, ktoré
tvoria prirodzené centrum južnej časti Záhoria a pod. V súčasnosti sa lokálne
potenciály územia výrazne umocnili a znásobili novou geopolitickou situáciou.
Územie priamo hraničí s Európskou úniou, čo dáva predpoklad sídelného a
komunikačného prepojenia sa s celoeurópskou sídelnou sieťou a dopravnou
infraštruktúrou.
V rozvoji sídelného systému sa podľa schváleného územného plánu veľkého
územného celku Bratislavského kraja predpokladá rozvoj založený na princípoch
koncentrovanej dekoncentrácie. Vnútorne to znamená podporu rozvoja rozvojových
pólov, ktoré sú systémovo rozložené do dvoch úrovní – regionálnych rozvojových
pólov mesta Bratislavy a terciárnych rozvojových centier regiónu.
Prvá úroveň centier predstavuje sieť obcí v tesnom zázemí mesta Bratislavy.
Druhá systémová úroveň rozvojových pólov Bratislavského kraja je tvorená
terciárnymi rozvojovými centrami regiónu. Tieto sú tvorené jednotlivými mestskými
útvarmi ležiacimi na radiálno okružnom regionálnom komunikačnom systéme. V
záhorskom páse je takýmto terciárnym rozvojovým centrom regiónu mesto Malacky.
Z pohľadu atrahovania (polarizovania, resp. aglomerizovania) sídiel v zázemí
jednotlivých miest prejavujú sa tieto sily v Bratislavskom kraji najviac u mesta
1

Poznámka: V urbanistickej teórii ide o vzťah medzi pevnou a pružnou súčasťou sídelného systému,
kde dobre založená pevná kostra (v danom prípade sídelné póly a infraštruktúra) automaticky spolu s
podporou ekonomických, organizačných ako aj legislatívnych nástrojov atrahuje a alokuje rozvoj tzv.
mäkkej súčasti sídelného systému (bývania, komerčných aktivít, ekonomických aktivít a pod.). Naviac
v demokratickej spoločnosti s trhovým hospodárstvom sú tieto mäkké súčasti sídelného systému
predmetom riešenia a aktivít jednotlivých miestnych - obecných, samospráv a ostatných právnických
či fyzických subjektov. Usmerňovanie týchto aktivít ostáva pre regionálne a nadregionálne orgány iba
formou a nástrojmi konformnými demokratickým podmienkam a trhovej ekonomike. Hlavným
nástrojom štátnych a regionálnych orgánov pri rozvoji sídelného systému je potom predovšetkým v
ovplyvňovanie pevnej súčasti sídelného systému, ktorá sa naviac zväčša aj financuje z rozpočtových
prostriedkov štátu, resp. regiónu, alebo sa prostredníctvom týchto orgánov zabezpečuje.
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Malacky. Mesto Malacky tvorí prirodzené centrum aj pre obce ležiace v bývalom
okrese Senica, ktoré k nemu logicky gravitujú a nachádzajú v ňom svoju
hospodársku aj obslužnú bázu.
Mesto Malacky je už v súčasnosti centrom obslužných aktivít voči svojmu zázemiu. V
ďalšom rozvoji by sa malo mesto Malacky dotvárať ako autonómne terciárne
centrum, ktoré bude spolupôsobiť v celom sídelnom systéme Bratislavského kraja a
ktoré bude zabezpečovať hlavné obslužné aktivity aj pre pripravované a uvažované
hospodárske aktivity a zóny v priestore medzi mestom Bratislava a hranicou
Bratislavského kraja pozdĺž diaľnice D2. Znamená to potrebu dobudovať
jeho
obslužnú infraštruktúru tak, aby sa stalo komplexným obslužným centrom pre svoje
zázemie a komunikačnú infraštruktúru hromadnej obsluhy tak, aby bola umožnená
vzájomná kooperácia medzi mestom Malacky a mestom Bratislava a prepájali sa aj
novouvažované aktivity pozdĺž komunikácií D2 a štátnej cesty súčasnej I/2.
Z pohľadu sídelnej štruktúry sa okrem už uvedených sídelných rozvojových osí
najvyššej úrovni na území záhorského rozvojového pásu nachádza relatívne silná
sídelná rozvojová os regionálneho významu v podnoží Malých Karpát a ktorá sa
tiahne v smere Lozorno – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica a ďalej severovýchodne
pozdĺž Malých Karpát smerom na Brezovú pod Bradlom. Táto regionálne rozvojová
os má výhodné podmienky pre rozptýlený rozvoj obytných funkcií a jednotlivé sídla
môžu pre koncentrovaný rozvoj pracoviskových príležitostí v páse pozdĺž ciest D2 a
I/2 tvoriť vhodné obytné zázemie.
Rozvojový potenciál okresu Malacky je čiastočne obmedzovaný vojenským
výcvikovým priestorom a v západnej časti územím podzemných zásobníkov plynu,
dobývacími priestormi podzemných ložísk plynu a ropy ako aj CHKO Záhorie. Z
dôvodov podpory ekonomického rozvoja Záhoria, ako aj z dôvodov širších
regionálnych a nadregionálnych, sa odporúča podporovať otvorenie ďalších
hraničných priechodov do Rakúska a to predovšetkým v obci Záhorská Ves a vo
výhľade podľa okolností a medzinárodných dohovorov v obciach Gajary, resp.
Vysoká pri Morave.
V záujme zlepšenia a skvalitnenia dostupnosti do Bratislavy odporúča sa vytvoriť
novú križovatku na diaľnici v priestore Stupava – Záhorská Bystrica, ako aj na
križovaní s cestou III/00239.
V priestore Pomoravia sa v dlhodobom výhľade, predovšetkým vo väzbe na úvahy
výstavby vodného diela Wolfsthal, uvažuje s možnou výstavbou vodného splavného
kanálu. V tej súvislosti treba možný uvažovaný kanál zosúladiť s požiadavkami
ochrany prírody, predovšetkým vo vzťahu na nivu Moravy ako mokraďného systému
evidovaného v Ramsarskom zozname.

Areál Priemyselného parku pre automobilovú výrobu
Areál priemyselného parku pre automobilovú výrobu bude plniť podmienky pre
umiestnenie dodávateľov komponentov pre montáž osobných automobilov vo
Volkswagen Slovakia a.s. na území SR v blízkej vzdialenosti od finálnej montáže
Areál priemyselného parku tvorí integrovaný súbor výrobných hál na ploche 64000
m2 a logistických priestorov na ploche 20 000 m2. Areál je riešený s uzatvorenou
vnútornou prevádzkou.
Vo vnútornej vstupnej časti areálu je riešené parkovisko pre 250 osobných vozidiel a
40 kamiónov, vo východnej časti je riešený vstup železničnej vlečky s nakladacím
priestorom priamo z hál.
Ďalej sú v areáli riešené objekty technickej infraštruktúry :
• rozvodňa elektrickej energie s transformačnou stanicou,
• regulačná stanica zemného plynu,
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• vežový vodojem.
Plánovaný počet zamestnancov areálu je 1 200 osôb.
Plánovaný areál je v územnej časti katastru Bahno, pozemok má rozlohu 250 000 m2
(cca 500 x 500 m), v blízkosti vybudovaného nadjazdu súčasnej poľnej cesty cez
diaľnicu D2. Cieľová kapacita pre roky 2001 – 2002 je zabezpečenie dodávok dielov
a modulov pre výrobu 1 200 áut za deň v závode VW Slovakia.

3.2.1. Koncepcia rozvoja sídelných pólov Bratislavského kraja
Hlavným sídelným pólom Bratislavského kraja je vlastné mesto Bratislava. Tento
sídelný pól je nadregionálneho a medzinárodného významu a rieši sa samostatnou
územnoplánovacou dokumentáciou. Svojím špecifickým postavením, ako aj svojou
veľkosťou (bilančnou aj plošnou) riešenie územia mesta jednoznačne ovplyvňuje
riešenie celého Bratislavského kraja a v niektorých jeho častiach ho priam
podmieňuje. Ide predovšetkým o otázky zásadných koncepčných zámerov a
regulácie dopravných tokov.
Z pohľadu regionálnej úrovne sa odporúča konštituovať sídelné póly do dvoch
systémových úrovní. Jedna systémová úroveň sa tvorí regionálnymi rozvojovými
pólmi mesta Bratislavy, druhá systémová úroveň autonómnymi regionálnymi
terciárnymi centrami. Vytváranie oboch systémových centier sa odporúča formou
decentralizovanej koncentrácie tak, aby sa efektívne využili obslužné a komunikačné
infraštruktúry.
3.2.1.1.

Regionálne rozvojové póly mesta Bratislavy

Regionálne rozvojové póly mesta Bratislavy sa odporúčajú rozvíjať v tesnej blízkosti
mesta, ako póly, ktoré budú založené na princípe “prerastania” mestských funkcií do
svojho zázemia. Ide o vytvorenie vzájomne kooperujúcich sídelných celkov
suburbánneho typu, tesne previazaných všetkými funkčnými a komunikačnými
systémami. Mesto Bratislava by mala s týmito pólmi tvoriť jeden homogénny celok,
vnútorne členený podľa funkčného zamerania. Rozvoj týchto pólov by sa mal
podporovať postupným vysúvaním a prerastaním mestských funkcií do vybraných
sídiel v jeho zázemí v smere jednotlivých radiál. Konkrétne ide o priestory, v ktorých
sú zaústené aj sídelné rozvojové osi celoštátneho významu. Ide o póly tvoriace sa na
pomedzí hraníc mesta a sídiel:
1. Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a Stupava,
2. Rača a Svätý Jur,
3. Vajnory, východná časť Nového Mesta a Ivanka pri Bratislave, Bernolákovo,
Chorvátsky Grob,
4. Podunajské Biskupice a Rovinka, Dunajská Lužná,
5. sídla ktoré sú už súčasťou mesta Bratislava - Rusovce, Jarovce, Čunovo.
Ak sa dovedie vejár radiál do úplného kruhu, malo by na území Rakúska ísť o sídla
Kittsee, Hainburg an der Donau, Wolfsthal a na území Maďarska Rajka. Naostatok
menované póly môžu vzniknúť v podmienkach úplne otvorených hraníc a legislatívne
a hospodársky vyrovnaných podmienok v jednotlivých štátoch.
Na území Slovenskej republiky najvýznamnejším z týchto regionálnych rozvojových
pólov mesta Bratislavy sa v blízkej budúcnosti môže stať pól tvorený sídlami Ivanka
pri Dunaji - Bernolákovo. Tento pól by sa mal vytvoriť na základe koncentrovaného
rozvoja jednotlivých dopravných systémov, ktoré sa budú v jeho polohe, resp. v jeho
tesnej blízkosti križovať, ďalej prírodných a polohových daností a to nie len voči
mestu Bratislava, ale aj voči ostatnému územiu Slovenska. Do tohto pólu je možné
odporučiť umiestniť možné budúce medzinárodné administratívne a konferenčné
centrum (administratívne stredisko medzinárodného obchodu stredoeurópskych,
resp. reformujúcich sa štátov a pod.), ako aj obslužné aktivity regionálno -
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nadregionálneho významu, ktoré by sa mali rozvíjať vo väzbe na os zakladajúcu
tvorbu takýchto funkcií v smere vychádzajúcej radiály pozdĺž Vajnorskej cesty. Tento
priestor by mal “profitovať” aj z hospodársko - komunikačných aktivít v spojení s
letiskom a ostatnými komunikáciami ležiacimi západne od tohto priestoru. Súčasne
sa tento sídelný pól môže stať aj pólom rekreačných aktivít a to v priestoroch
uvažovaného zámeru “IVAMOZA”. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami a
zámermi rozvoja, mal by sa tento pól stať ťažiskovým, ktorý by tvoril určitú “vstupno výstupnú” os medzi európskymi štátmi ležiacimi na západ s celým územím
Slovenska, ako aj štátmi ležiacimi na východ od Slovenska.
Druhým najvýznamnejším regionálnym rozvojovým pólom mesta Bratislavy by sa mal
stať pól ležiaci na radiále smerom na Záhorie, t.j. pól tvorený sídlami Stupava,
Marianka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves. Význam tohto pólu je v založenej
infraštruktúre a v územno - technických danostiach vytvorenými predovšetkým v
priestore súčasného závodu VW, ako aj komunikačnými systémami, ktoré sú t.č.
primárnymi prepojeniami smerom na Rakúsko a Českú republiku. Súčasná funkcia
tohto priestoru by mala byť ponechaná a posilnená aj v budúcnosti.
Ako tretím v relatívnom poradí dôležitosti rozvojovým pólom mesta Bratislavy by mal
byť pól pri Rovinke a Dunajskej Lužnej. Jeho prednosťou sú už založené aktivity
výskumného a obytného charakteru, ale predovšetkým väzby na dunajský priestor a
Podunajsko vôbec.
Relatívne najviac obmedzeným rozvojovým pólom mesta Bratislavy v tomto okruhu
je priestor pri Svätom Jure a to z dôvodov geomorfologických daností a výskytu
územia ochrany prírody. Na druhej strane je však tento radiálny smer z hľadiska
rozvoja sídelných aktivít veľmi atraktívny a treba s ním uvažovať ako s reálnym
rozvojovým pólom v súvislosti rozvoja bývania ako aj hospodárskych aktivít
vychádzajúcich z priestorov priemyselného areálu medzi Račou a Vajnormi. Dôraz tu
treba klásť na zachovanie pôvodného charakteru zástavby.
Všetky tieto póly a možnosti ich rozvoja z takýchto regionálnych súvislostí by sa mali
následne preveriť v urbanistických štúdiách a územných plánoch a vytvoriť tak
predpoklady pre rovnocennú a harmonickú symbiózu vzťahu mesta Bratislavy so
svojím sídelným okolím.
Slovenský vodohospodársky podnik pri rozvoji regionálnych rozvojových pólov mesta
Bratislavy požaduje, aby po urbanizácii lokalít v k.ú. Chorvátsky Grob a Čierna voda
odtieklo do recipientu/toku Čierna voda také množstvo vôd pri prívalovej zrážke (Q
50 ročná), ktoré odteká v súčasnosti z nezastavaného územia. Ostatné množstvo
zrážkových vôd je potrebné zdržať v území.
Súčasťou koncepcie rozvoja regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy je aj
koncepcia vytvorenia nadradeného systému rekreácie a voľnočasových aktivít
Bratislavského kraja. Tieto aktivity sa odporúčajú rozvíjať tak, aby sa na strane
jednej efektívne využili a dotvorili súčasne jestvujúce rekreačné priestory (pričom v
Malých Karpatoch treba zohľadniť záujmy ochrany prírody) a na strane druhej, aby
sa podporil rozvoj v nových vysoko atraktívnych priestoroch viazaných najmä na
danosti vyplývajúce z Podunajského pásu a vodného diela Gabčíkovo. Cieľom je
vytvoriť takú makrokoncepciu rekreačných priestorov kraja, ktorá by v plnej miere
saturovala nielen potreby Bratislavského kraja, ale aj potreby návštevníkov tohto
územia. Súčasne by mala vytvoriť v súčinnosti s civilizačnými danosťami sídelného
systému vysoko atraktívne podmienky pre zahraničný turizmus. Preto sa makro
koncepčný rozvoj rekreačných aktivít odporúča riešiť tak, aby sa vytvoril vzájomne
prepojený funkčno priestorový systém všetkých významných rekreačných priestorov,
ktorý umožní rekreáciu a turizmus v celoročnom využití a ktorý zabezpečí
návštevníkom vnímať jedinečnú rôznorodosť prírodných, kultúrnych, historických,
športových a iných atraktivít, ktoré sú sústredené na tak malom území.
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Makro koncepcia rozvoja rekreácie a turizmu Bratislavského kraja sa preto vníma
ako organická súčasť rozvoja celého sídelného systému. Nosnými prvkami sú
územia Malých Karpát, Podunajska a priestorov medzi radiálami a sídelnými
rozvojovými osami v tesnej nadväznosti na rozvoj regionálnych rozvojových pólov
mesta Bratislavy. Každý z týchto priestorov je charakteristický svojimi špecifickými
danosťami, ktoré je potrebné v rozvoji týchto priestorov umocniť pričom treba
zabrániť nivelizácii týchto hodnôt prípadným nekritickým uplatňovaním zahraničných
vzorov. Tieto rôznorodé priestory sa odporúča vzájomne prepojiť systémom
rekreačných a turistických trás predovšetkým cyklistickou dopravou. (Pre iniciatívu
miestnych podnikateľov sa dá uvažovať prípadne s inými pre turizmus atraktívnymi
dopravnými prostriedkami podľa miestnych tradícií.) Pre Bratislavský kraj bude vo
sfére rekreácie a turizmu príznačný aj prihraničný vzťah na Rakúsko, Maďarsko a
nepriamo cez územie Trnavského kraja (pri Kútoch) aj na Českú republiku.
3.2.1.2.

Terciárne rozvojové centrá regiónu

Druhú systémovú úroveň rozvojových pólov Bratislavského kraja by mali tvoriť
terciárne rozvojové centrá regiónu. Tieto by mali byť tvorené jednotlivými mestskými
útvarmi ležiacimi na radiálno okružnom regionálnom komunikačnom systéme. Ide o
mestá Malacky, Pezinok s Modrou, Senec a Šamorín. S mestom Šamorín je
potrebné v urbanistickej koncepcii Bratislavského kraja uvažovať napriek tomu, že sa
administratívne nachádza na území Trnavského kraja, ktorý je riešený samostatnou
ÚPN VÚC. Mesto Šamorín totižto aj s priľahlými obcami je z pohľadu
hospodárskeho, pracoviskového, ako aj obslužného a školského tak previazané s
mestom Bratislava, že s ním vytvára, napriek administratívnym hraniciam, organický
celok v širších súvislostiach.
Uvedené mestá sú už v súčasnosti centrami obslužných aktivít voči svojmu zázemiu.
V ďalšom rozvoji by sa mali tieto mestá dotvárať ako autonómne terciárne centrá,
ktoré budú spolupôsobiť v celom sídelnom systéme Bratislavského kraja. To
znamená, že je žiaduce dobudovať ich obslužnú a komunikačnú infraštruktúru tak,
aby bola umožnená vzájomná kooperácia medzi nimi a mestom Bratislava a aby sa
súčasne stali komplexnými obslužnými centrami pre svoje zázemie.
Z pohľadu atrahovania (polarizovania, resp. aglomerizovania) sídiel v zázemí
jednotlivých miest prejavujú sa tieto sily najviac u mesta Malacky. Mesto Malacky
tvorí prirodzené centrum aj pre obce ležiace v bývalom okrese Senica, ktoré k nemu
logicky gravitujú a nachádzajú v ňom svoju hospodársku aj obslužnú bázu.
Najmenšie polarizačné účinky voči svojmu zázemiu prejavuje mesto Šamorín. Skôr
naopak, pri tomto meste je možné sledovať silnú závislosť na meste Bratislava. V
ďalšom vývoji bude preto potrebné podporovať a orientovať rozvoj mesta Šamorín
tak, aby sa dotvorilo do komplexného terciárneho centra a aby vytvorilo polarizačné
účinky predovšetkým severným smerom, kde sa z hľadiska rozvoja sídelných aktivít
prejavuje určitá depresia. K takémuto zámeru by mohlo napomôcť aj zriadenie
koľajovej regionálnej hromadnej dopravy využívajúcej súčasné trate tým, že by sa v
priestore obcí Kvetoslavov a Hviezdoslavov vytvorila zastávka a tento priestor by sa
uvažoval využiť ako vytvorenie “súmestia” s mestom Šamorín s “vysúvaním”
niektorých obslužných a hospodárskych funkcií, čím by sa mohli atrahovať obce
ležiace severne od tohto sídelného bodu.
Ako relatívne jedno terciárne rozvojové centrum je potrebné vnímať mestá Pezinok a
Modra a to nie len z dôvodu ich vzájomnej blízkosti, ale predovšetkým v ich
vzájomnej funkčnej previazanosti a vzájomnom doplňovaní sa v jednotlivých
sídelných, hospodárskych a obslužných funkciách. Z tohto dôvodu by bolo zaujímavé
vo výhľade uvažovať aj s prepojením mesta Modry na výkonnú regionálnu hromadnú
dopravu koľajového typu.
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Podobne je žiaduce vnímať mesto Senec, ktoré vo svojom prostredí sa chová ako
relatívne autonómne centrum s tým, že je nutné ho dobudovať v zmysle
zabezpečenia komplexných funkcií obslužného centra regionálneho typu.
Ak by sa mal tento systém terciárnych centier uzavrieť aj vo vzťahu na susediace
štáty išlo by o vzájomné prepojenie na mestá Mosonmagyaróvár v Maďarskej
republike a Bruck an der Leitha, Schwechat, Gänserndorf v Rakúskej republike. Platí
tu poznámka ako pri regionálnych rozvojových póloch mesta Bratislavy t.j., že
súčinnosť týchto pólov s pólmi Bratislavského kraja môže vzniknúť v podmienkach
úplne otvorených hraníc a legislatívne a hospodársky vyrovnaných podmienok v
jednotlivých štátoch.

3.2.2. Koncepcia rozvoja sídelných rozvojových osí
V jadre Bratislavského kraja sa zbiehajú sídelné rozvojové osi celoslovenského
významu. Sú vedené v hlavných radiálnych smeroch k jadru - mestu Bratislava. Ide
o:
1. rozvojovú os sídelného systému západnú - preväzujúcu Viedenskú a Sliezsku
aglomeráciu pozdĺž Považia,
2. rozvojovú os sídelného systému južnú - preväzujúcu ťažiská osídlenia v
priestoroch Bratislavy a Košíc juhom Slovenska,
3. rozvojovú os sídelného systému prechádzajúcu Záhorím smerom na Českú
republiku.
Na území vlastného kraja sa západná rozvojová os sídelného systému od Bratislavy
po Trnavu rozdvojuje do dvoch smerov a to do smeru:
• Bratislava - Pezinok - Modra - Trnava a
• Bratislava - Senec - Trnava.
Popri týchto rozvojových osiach celoštátneho významu, možno na území kraja
sledovať rozvojové osi regionálneho významu a to v smere:
• Lozorno - Kuchyňa - Rohožník - Sološnica a ďalej severovýchodne pozdĺž
Malých Karpát smerom na Brezovú pod Bradlom,
• Modra - Častá - Smolenice a ďalej severovýchodne pozdĺž Malých Karpát
prakticky až po Nové Mesto nad Váhom,
• Senec - Veľký Grob - Pusté Úľany - Sládkovičovo - Galanta,
• Bratislava - Lehnice - Dunajská Streda.
Sídelné rozvojové osi v smere prepojenia sídelných pólov v zahraničí sa
predpokladajú rozvíjať ako v smere Petržalka na rakúske, tak aj na maďarské
územie. Ich rozvoj bude prakticky na strane týchto štátov a bude podmienený
atraktivitou Bratislavského kraja a stupňom vzájomnej integrácie jednotlivých štátov
navzájom.

3.2.3. Koncepcia
rozvoja
Bratislavského kraja

komunikačných

koridorov

Rozvoj komunikačnej infraštruktúry sa stáva druhým podstatným koncepčným
prvkom usmerňovania rozvoja sídelného systému v nových spoločensko - politických
a hospodárskych podmienkach. Vo vzťahu na koncepciu rozvoja sídelných pólov je
potrebné podporovať rozvoj komunikačnej infraštruktúry tak, aby sa tento ich rozvoj
podporil a aby sa minimalizovali náklady spojené s prevádzkou celého sídelného
systému, pritom však aby sa ponechala vôľa každého subjektu slobodne sa
rozhodovať o svojom pôsobení v prostredí. Pri riešení tejto otázky v Bratislavskom
kraji je dominantnou otázka skĺbenia požiadaviek Bratislavy ako celoštátneho a
medzinárodného centra s požiadavkami rozvoja sídelných pólov v kraji.
Pri oboch druhoch dopravných tokov (z pohľadu nadregionálneho voči mestu
Bratislave aj z pohľadu regionálneho) budú dominovať dostredivé toky v smere
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hlavných radiál. Tieto sú prakticky totožné so sídelnými rozvojovými osami. Preto sa
v návrhu riešenia odporúča vytvoriť v týchto smeroch koridory efektívnej a výkonnej
infraštruktúry jednotlivých dopravných systémov s vhodnou deľbou dopravnej práce.
V záujme využitia existujúcich diaľnic aj v prospech riešenia rýchlej dopravy z
regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy, odporúča sa dobudovať dve nové
križovatky. Pri riešení železničnej dopravy vysokých rýchlostí sa odporúča riešenie
ÚPN VÚC Bratislavského kraja orientovať prepojenie Bratislavy s Považím v smere
na Galantu, Sereď a ďalej v smere na súčasný považský koridor. Týmto spôsobom
by sa mala docieliť efektívnosť v rýchlom železničnom prepojení smerom na
Budapešť s tým, že sa nebude takouto tranzitnou dopravou zaťažovať mesto
Bratislava, nebude treba vytvárať nový koridor medzi Bratislavou a Trnavou v
Malokarpatskej oblasti a súčasne sa zníži záber poľnohospodárskej pôdy.
Pre potreby zachytenia dostredivých tokov v meste Bratislava, sa odporúča dotvoriť
okružný systém tak, aby to vyhovovalo v maximálnej miere mestu, čo znamená aby
bol tento primknutý čo najviac k mestu, t.j. v polohe tzv. vonkajšieho okruhu mesta.
Tento okružný dopravný koridor by aj najviac vyhovoval pre zabezpečenie väzieb
medzi regionálnymi rozvojovými pólmi mesta Bratislavy. Súčasne by sa tým
zabezpečilo zachovania prírodne najcennejších a pre rekreáciu najvhodnejších
priestorov ležiacich medzi radiálami a regionálnymi rozvojovými pólmi v prstenci
okolo mesta Bratislavy. Pre prípadný radikálny nárast mesta Bratislavy
predovšetkým v regionálnych rozvojových póloch je uvažované s územnou rezervou
pre tzv. nultý okruh ležiaci východne od letiska Ivanka.
Regionálny okružný systém je tvorený komunikáciami prepájajúcimi terciárne
rozvojové centrá regiónu.
V návrhu aj výhľade sa odporúča vytvoriť kvalitatívne nový regionálny systém
regionálnej koľajovej dopravy využívajúcej súčasné železničné trate. Uvažuje sa tým
znížiť nároky na autobusovú dopravu v prospech ekologickej koľajovej. Odporúča sa
vzájomné prepojenie a skĺbenie nosného regionálneho a mestského dopravného
systému na území mesta Bratislavy a v jeho bezprostrednom zázemí - v tzv.
jadrovom pásme regiónu.
Vo vzťahu na medzinárodné komunikačné prepojenia sú najdôležitejšie koridory v
smere na Rakúsko a Maďarsko, ktorých infraštruktúra je vo výstavbe a organicky sa
napája na vyššie uvedené koridory regiónu.

4.

Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry
4.1. Širšie súvislosti
Bratislavského kraja

rozvoja

sídelnej

štruktúry

4.1.1. Medzinárodné súvislosti
Územie Bratislavského kraja je v celom svojom historickom vývoji poznamenané
polohou v Európe a predovšetkým Strednej Európe. Leží v “geografickom strede”
Európy a jeho význam je silne podčiarknutý prírodnými a geomorfologickými
danosťami. Ide predovšetkým o priestor, v ktorom sa stretáva viacero dominantných
geomorfologických daností európskeho významu (Alpský a Karpatský masív,
Panónska nížina, rieka Dunaj - ktoré sa v danom území stretávajú a kde ich
významným predelom je Devínska brána), ktoré historicky predurčovali severojužné
a východo - západné cesty a spojenia medzi ostatnými štátmi Európy. Tieto základné
smery sú v danom priestore umocnené aj diagonálnymi prepojeniami, ktoré
predovšetkým v novej geopolitickej a hospodárskej situácii budú naberať na
význame.

AUREX, s.r.o.

15

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami a predovšetkým novými politicko hospodárskymi zmenami v štátoch strednej a východnej Európy, stáva sa územie
Bratislavského kraja významným miestom východo - západných prepojení.
Bratislavský kraj sa tak dostáva do centra pozornosti nielen z celoštátneho ale aj
celoeurópskeho pohľadu ako uzol, cez ktorý sa môžu diať nové prepojenia
jednotlivých štátov naprieč Európou. Využitie týchto daností Bratislavského kraja
bude závisieť predovšetkým od celoštátnej politiky územného, hospodárskeho a
spoločenského rozvoja. Bez ohľadu na mieru vplyvu týchto celoštátnych politík
možno však konštatovať, že Bratislavský kraj bude dotknutý vývojom hospodárskych
a regionálnych politík v susedných štátoch ako aj vývojom týchto politík v
celoeurópskych súvislostiach. Otázkou preto predovšetkým je, akou mierou sa
územie Bratislavského kraja má stať prepojením, resp. “vstupnou bránou” východo západných kontaktov voči celému územiu Slovenskej republiky a ďalších štátov na
východ, alebo nakoľko bude územie Bratislavského kraja iba časťou, resp. určitou
“odnožou” hlavných európskych rozvojových koridorov. Treba si uvedomiť, že
celoeurópske polohové potenciály územia Bratislavského kraja nadobúdajú v
súčasnosti čoraz väčší význam a budú čoraz viacej ovplyvňovať jeho rozvoj.
Význam Bratislavy a Bratislavského kraja, a to nielen na základe polohových
faktorov, v celoeurópskom meradle je zrejmý aj na výsledkoch prác a štúdií
zahraničných expertov. Predovšetkým ide o štúdiu “Produkčné priestory v západnej
a východnej Európe” (EMPIRICA, Bonn 1993), ktorá zo všetkých v Európe
hodnotených regiónov hodnotí územie Bratislavského kraja najvyššie. Súčasne sú
vysoko hodnotené aj regióny v tesnej blízkosti, ako regióny Györ - Soprony a
Burgenland. Tento výsledok vyzýva ako na kooperáciu a spoluprácu so susediacimi
regiónmi, tak aj na konkurenciu medzi nimi. Vhodná a pre všetkých
zainteresovaných optimálna spolupráca týchto regiónov vytvára predpoklad
kumulatívneho zosilnenia ich jednotlivých pozitívnych faktorov. Môže tak v tomto
priestore vzniknúť kontinentálny sídelný a transformačný uzol, ktorý môže efektívne
sprostredkovať integráciu severovýchodnej, juhovýchodnej a západnej časti Európy
cez územie Bratislavského kraja.
Význam územia Bratislavského kraja v Európe možno dokumentovať aj na príklade
prvých úvahách o celoeurópskej sídelnej sieti spracovanej Spolkovým ministerstvom
pre územné plánovanie, stavebníctvo a výstavbu miest v Bonne vo februári 1994
“Raumordnungspolitiken im europäischen Kontext”. V tejto štúdii je mesto Bratislava
spolu s mestom Viedeň zaradené ako jedno zo siedmych centier (aglomerácií)
najvyššieho celoeurópskeho významu. Tento materiál slúži nateraz ako oficiálny
podklad Nemeckej republiky pri ďalších diskusiách a rozhovoroch o územnom
usporiadaní a rozvoji Európy.
Veľmi významnou danosťou celoeurópskeho významu pre Bratislavský kraj je vodná
cesta Dunaj, ktorá v spojení s kanálom Rýn - Mohan - Dunaj je Európskou úniou
akceptovaná aj ako významná sídelnotvorná os, predovšetkým v smere na
transformujúce sa krajiny.
Riešenie ÚPN VÚC Bratislavského kraja vo väzbe na tieto skutočnosti odporúča
vytvárať infraštrukturálne prepojenia na budované európske multimodálne koridory s
cieľom vytvoriť na jeho území prepojenie s ostatným územím Slovenska. Preto
odporúča budovanie nadradenej infraštruktúry s využitím v prospech kraja, pričom by
mali byť priamo previazané na nadradené európske a celoštátne systémy. Súčasne
však odporúča upraviť smerovanie multimodálnych medzinárodných koridorov na
území Slovenska tak, aby územie Bratislavského kraja nebolo zaťažované tranzitnou
dopravou, ktorá nemá záujem zaústiť do jeho územia. Bližšie je o návrhoch vedenia
trás koridorov vedených na území Bratislavského kraja uvedené v časti Dopravná
infraštruktúra.
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Vo väzbe na dotváranie európskej sídelnej siete je žiaduce na území Bratislavského
kraja vytvoriť podmienky pre dobudovanie komplexného terciárneho a kvartérneho
centra celoštátneho a medzinárodného významu s maximálnym využitím súčasného
potenciálu a k tomu založenej infraštruktúry. Súčasne riešenie ÚPN VÚC odporúča v
prostredí kraja vybudovanie administratívneho a konferenčného centra
celoeurópskeho, resp. stredoeurópskeho významu. Takáto aktivita by umožnila
dotvoriť význam polohy Bratislavského kraja v európskom meradle a významu jeho
polohy v celoeurópskom kontexte a v kontexte prepojenia bývalých dvoch
“oddelených svetov” do jedného celku. Vytvorili by sa tak predpoklady pre budovanie
nadväzných a sprievodných aktivít, či už vo väzbe na rozvoj obslužných terciárnych a
kvartérnych aktivít, alebo aktivít turizmu, športu a rekreácie. Priestor Bratislavského
kraja a jeho prírodné a polohové danosti plne dávajú predpoklad k úspešnému
rozvoju takéhoto zámeru. Je však zrejmé, že takéto aktivity budú výsledkom
politickej vôle a medzinárodných rokovaní na najvyššej úrovni. Bližšie je o
odporúčaní umiestnenia týchto aktivít uvedené v ďalších častiach tejto kapitoly.
Súčasne ÚPN VÚC vo svojom návrhu rozvoja hospodárskych a sídelných aktivít
vychádza z odporúčaného scenára vývoja zo “Štúdie regionálnych a
nadregionálnych vzťahov Bratislavy” a “Scenárov regionálnych a nadregionálnych
vzťahov Bratislavy”, ktoré spracoval Útvar hlavného architekta Bratislava v rokoch
1993 a 1994. V týchto prácach sa odporúča pre rozvoj územia regiónu sledovať
scenár, ktorý “nemá alternatívu”2, pretože “opačný trend bude mať len negatívne
dôsledky”3. Ide o “strategicky sa orientovať na rozvoj tých odvetví a odborov, ktoré
zaručia využitie najvyššie hodnotených komparatívnych výhod, t.j. využitie
výskumného potenciálu a dostupnosť trhov informácií ... Súčasne s dôsledným
uplatňovaním princípu decentralizovanej koncentrácie cieľavedome koordinovať
usídľovanie obyvateľstva z migračných prírastkov v mestských centrách suburbánnej
a marginálnej zóny Bratislavy.”4

4.1.2. Celoslovenské súvislosti vo väzbe na Koncepciu územného
rozvoja Slovenska
Celoslovenské súvislosti riešenia ÚPN VÚC Bratislavského kraja vychádzajú z
Koncepcie územného rozvoja Slovenska - územnotechnického podkladu - I. návrh a
Zásad pre realizáciu územného rozvoja Slovenska, ktoré boli schválené vládou
Slovenskej republiky uznesením z 8. novembra 1994 číslo 1124, ako aj
rozpracovanej Koncepcie územného rozvoja Slovenska - II. návrh z roku 1997.
Súvislosti na tieto materiály sú uvedené v nasledovných kapitolách.

4.2. Sídelná štruktúra a predpoklady rozvoja sídelnej
štruktúry v riešenom území
4.2.1. Sídelné centrá
Sídelné centrá sú obce, ktoré zabezpečujú sídelnými a predovšetkým obslužnými
funkciami aj obyvateľstvo žijúce v ich zázemí. Centrá sa spravidla členia z pohľadu
ich funkčnej kategorizácie, resp. ich aglomerizačnej alebo polarizačnej sily
pôsobiacej na okolité sídla. Vyhodnotením týchto faktorov Koncepcia územného
rozvoja Slovenska I. návrh charakterizovala z celoslovenského pohľadu centrá
ležiace na území Bratislavského kraja takto:
• mesto Bratislava ako celoštátne a medzinárodné centrum
2

Scenáre regionálnych a nadregionálnych vzťahov Bratislavy, Útvar hlavného architekta Bratislava,
1994, str. 26
3
detto
4
detto
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• mestá Malacky, Pezinok, Senec a Šamorín ako centrá subregionálneho
významu s možnosťou plnenia regionálnych funkcií,
• mestá Stupava a Modra ako centrá subregionálneho významu.
Popri vyššie spomenutých centrách je potrebné na území regiónu ďalej podporovať
rozvoj tzv. lokálnych centier, ktoré by mali plniť funkciu základných obslužných aktivít
pre obyvateľov vlastného centra a pre obyvateľov bezprostredne priľahlých obcí.
Takýmito centrami by na základe doterajšieho vývoja a na základe ich polohových
faktorov mali byť obce:
• Gajary, Častá, Báhoň, Šenkvice a už v Trnavskom kraji ležiace Jelka, Lehnice,
Veľké Úľany, Zlaté Klasy.

4.2.2. Ťažiská osídlenia
Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. návrh hodnotí riešené územie ÚPD VÚC
Bratislavského kraja ako súčasť ťažiska osídlenia najvyššieho - celoštátneho
významu typu A1, ktoré sa tvorí okolo centier Bratislava a Trnava a pridružených
centier Malacky, Galanta, Modra, Šaľa, Pezinok, Šamorín, Senec a Sereď. Podľa
Koncepcie územného rozvoja Slovenska “Ťažiská osídlenia najvyššieho
celoštátneho významu plnia funkciu sídelných priestorových ťažísk, v ktorých sú
sústredené aktivity s celoštátnou pôsobnosťou a vyznačujú sa vysokou hustotou
obyvateľstva a ostatných aktivít s intenzívnymi vzájomnými sídelnými väzbami medzi
jednotlivými centrami a ostatnými priľahlými obcami. Predovšetkým tieto priestory by
mali plniť územne integrované celky so schopnosťou medzištátnej súťaže pri rozvoji
hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aktivít.”5 “Ťažiská osídlenia najvyššieho
celoštátneho významu typu A1 sú charakteristické predovšetkým ich hraničnou
polohou voči susediacim štátom. Ich sídelné väzby budú čím ďalej tým viac
presahovať hranice republiky, budú zapájané do bezprostredných sídelných vzťahov
medzinárodného významu a budú tak plniť funkciu kontaktných území
medzinárodného významu medzi susediacimi štátmi a ostatným územím
Slovenska.”6 V Koncepcii územného rozvoja Slovenska - II. návrh možno obdobne
územie Bratislavského kraja hodnotiť ako súčasť bratislavsko - trnavského ťažiska
osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu. V Koncepcii územného rozvoja
Slovenska - II. návrh sa predpokladá ďalší rozvoj aglomeračných väzieb tohto
ťažiska v smere na ostatné územia ležiace v jeho zázemí tak, že sa dá očakávať
prepojenie sa s nitrianskym ťažiskom osídlenia celoštátneho až medzinárodného
významu v jeden celok bratislavsko - trnavsko - nitrianskeho ťažiska osídlenia.

4.2.3. Sídelné rozvojové osi
V priestore riešeného územia ÚPD VÚC Bratislavského kraja sú súčasne vedené
sídelné rozvojové osi a to rozvojové osi sídelného systému. “Rozvojové osi sídelného
systému predstavujú vzájomné prepojenie všetkých hlavných ťažísk osídlenia
medzinárodného a celoštátneho významu, čím spolu s týmito vytvárajú základný
skelet celého sídelného systému. Tvoria tak predpoklad sídelných väzieb na stredo-,
resp celoeurópsky sídelný systém.”7 Sídelné rozvojové osi sú dôležitým prvkom
tvorby vyváženého sídelného systému a pre zabezpečenie životných podmienok
obyvateľstva z hľadiska:
1. “podporovania vzájomných sídelných väzieb,
2. polohovej výhody dosažiteľnosti rôznych funkcií a napájania sa na jednotlivé
systémy technickej infraštruktúry,
3. vytvárania optimálneho životného prostredia človeka,
5

Koncepcia územného rozvoja Slovenska, MŽP SR, Bratislava 1994, str. 26
Koncepcia územného rozvoja Slovenska - skrátené znenie, MŽP SR, Bratislava 1994, str.10
7
Koncepcia územného rozvoja Slovenska, MŽP SR, Bratislava 1994, str.30
6
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4. vytvárania prírodného a rekreačného prostredia v zázemí ťažísk osídlenia,
5. vytvárania rozvojových impulzov vo vidieckom priestore pozdĺž týchto osí,
8
6. rešpektovania a ochrany biocentier a biokoridorov.”
Z územia Bratislavského kraja vychádzajú alebo ním prechádzajú:
1. rozvojová os sídelného systému západná - preväzujúca Viedenskú a Sliezsku
aglomeráciu pozdĺž Považia,
2. rozvojová os sídelného systému južná - preväzujúca ťažiská osídlenia v
priestoroch Bratislavy a Košíc juhom Slovenska,
3. rozvojová os sídelného systému prechádzajúca Záhorím smerom na Českú
republiku.
V rámci návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska - II. návrh sa odporúča
členiť rozvojové osi na rozvojové osi sídelné a rozvojové osi komunikačno - sídelné
(prepájacie).
Z územia Bratislavského kraja, predovšetkým vo väzbe na mesto Bratislava,
vychádzajú podľa tejto koncepcie rozvojové osi sídelné, “ktoré sú tvorené hustou
sieťou sídiel v zásade pozdĺž komunikačných prepojení celoštátneho,
nadregionálneho, resp. regionálneho významu a prepojení ostatných infraštruktúr a
ktoré vytvárajú určitý urbanizovaný pás”. Ide o osi: Rozvojové osi komunikačno sídelné (prepájacie) sú tvorené predovšetkým komunikačnými systémami
celoštátneho, nadregionálneho, resp. regionálneho významu na ktorých sa
nachádzajú aj jednotlivé sídla, ktoré v dôsledku polohy na týchto významných
prepojeniach získavajú špecifické a výhodné postavenie oproti ostatným sídlam v
sídelnom systéme mimo rozvojových osí a mimo aglomerovaných sústav ťažísk
osídlenia.
• považská sídelná rozvojové os: Bratislava smerom na Trnavu a Považie po Žilinu,
ktorá je na území bratislavského kraja tvorená dvoma urbanizovanými pásmi a to
malokarpatským - v smere Bratislava - Pezinok - Modra - Trnava, a seneckým - v
smere Bratislava - Senec - Trnava,
• záhorská sídelná rozvojové os: Bratislava po Malacky,
• podunajská sídelná rozvojová os: Bratislava - Šamorín - Dunajská Streda.
Popri týchto rozvojových osiach celoštátneho významu, možno na území kraja
sledovať rozvojové osi regionálneho významu a to v smere:
• Lozorno - Kuchyňa - Rohožník - Sološnica a ďalej severovýchodne pozdĺž
Malých Karpát smerom na Brezovú pod Bradlom,
• Modra - Častá - Smolenice a ďalej severovýchodne pozdĺž Malých Karpát
prakticky až po Nové Mesto nad Váhom,
• Senec - Veľký Grob - Pusté Úľany - Sládkovičovo - Galanta,
• Bratislava - Lehnice - Dunajská Streda.
Sídelné rozvojové osi v smere prepojenia sídelných pólov v zahraničí sa
predpokladajú rozvíjať v smere Petržalka na rakúske územie - Bratislava - Wolfsthal
- Heinburg an der Donau, tak aj na maďarské územie - Bratislava Mosonmagyaróvár. Ich rozvoj bude prakticky na strane týchto štátov a bude
podmienený atraktivitou Bratislavského kraja a stupňom vzájomnej integrácie
jednotlivých štátov navzájom.

8

detto, str. 29

AUREX, s.r.o.

19

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

5.

Návrh hlavných zásad priestorového usporiadania a
využitia územia, rozvoja sídelnej štruktúry a životného
prostredia

Zásady priestorového usporiadania a využitia územia, rozvoja sídelnej štruktúry a
životného prostredia sú základnými koncepčnými odporúčaniami pre ďalší rozvoj
jednotlivých sídelných celkov. Zásady sú formulované pre jednotlivé priestorové zóny
kraja a pre okresy, pričom okresy sa v zásade stotožňujú s funkčnými priestormi tak,
ako boli vymedzené v štúdii a v územných a hospodárskych zásadách.
Územie regiónu Bratislavského kraja členené z hľadiska urbanistických súvislostí
podľa intenzity ich vzťahov na jednotlivé zóny, územný plán VÚC vymedzil
nasledovne:
• jadro regiónu, ktoré je tvorené kompaktnou zástavbou mesta Bratislavy,
• jadrové pásmo, tvorené priľahlými obcami ktorými sú Stupava, Borinka, Marianka,
Sv. Jur, Chorvátsky Grob. Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Most
pri Bratislave, Miloslavov, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo. K
týmto je možné významovo začleniť aj sídla Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce,
Rusovce a Čunovo, napriek tomu, že sú už súčasťou mesta Bratislavy,
• ostatné územie Bratislavského kraja.
Z hľadiska ďalšieho koncepčného rozvoja sa odporúča takto vymedzenú priestorovú
štruktúru Bratislavského kraja rozvíjať v súlade s nasledovnými princípmi:

Jadro
dobudúvať v súlade s požiadavkami mesta, kraja a republiky ako jadro komplexného
terciárneho a kvartérneho centra celoštátneho a medzinárodného významu, súčasne
plniaceho funkcie hlavného mesta republiky z hľadiska vnútroštátnych a
medzinárodných potrieb. Pritom treba hľadať možnosti "vysúvania" týchto funkcií aj
do jeho zázemia (predovšetkým do jadrového pásma) a podporovať tak organické
prepojenie sídelných mestských funkcií aj v ostatnom území kraja.

Jadrové pásmo
vnímať ako kontinuálnu súčasť mesta Bratislavy, čo predpokladá koordinovaný
rozvoj všetkých sídelných funkcií na celom území jadra a jadrového pásma tak, aby
vznikalo homogénne mestské prostredie s vyváženými obytnými a pracoviskovými
vzťahmi. Za tým účelom je potrebné v týchto územiach adekvátne rozvíjať aj
dopravnú a ostatnú technickú infraštruktúru. Dopravná obsluha na celom tomto
území by sa mala blížiť kvalite mestskej hromadnej dopravy. V jadrovom pásme sa
odporúča podporovať rozvojové póly mesta Bratislavy, ktorými sú priestory obcí:
1. Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a Stupava,
2. Rača a Svätý Jur,
3. Vajnory, východná časť Nového Mesta a Ivanka pri Bratislave, Bernolákovo,
Chorvátsky Grob,
4. Podunajské Biskupice a Rovinka, Dunajská Lúžna,
5. priestory sídiel ktoré sú súčasťou mesta Bratislava - Rusovce, Jarovce, Čunovo.

Ostané územie Bratislavského kraja
sa odporúča rozvíjať koordinovane k celému územiu kraja tak, aby vznikla
suburbánna zóna, poskytujúca jej obyvateľom kvalitu bývania a obsluhy adekvátnu
mestským požiadavkám. Za tým účelom je žiaduce podporovať rozvoj terciárnych
rozvojových centier regiónu v tomto území tak, aby vznikli komplexné centrá vyššej
obsluhy pre všetkých obyvateľov žijúcich v ich zázemí (a to aj mimo územia kraja).
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Ide o mestá Malacky, Pezinok s Modrou, Senec a mimo územia kraja, avšak s veľmi
tesným prepojením na mesto Bratislava o mesto Šamorín v okrese Dunajská
Streda.. Z pohľadu dopravnej infraštruktúry by malo byť toto územie zabezpečené
výkonnou a rýchlou regionálnou hromadnou dopravou (predovšetkým koľajového
typu), ktorá by mala organicky nadväzovať na mestskú hromadnú dopravu (potreba
vytvorenia integrovaného systému hromadnej dopravy v kraji z pohľadu praktických
výkonov, ako aj organizačného a finančného zabezpečenia). Ako lokálne centrá v
tomto území je vhodné z hľadiska polohových faktorov, ako aj doterajšej obslužnej
infraštruktúry podporovať obce - Báhoň, Častá, Gajary a Šenkvice.
Pre dotváranie jednotlivých centier v kraji a zabezpečenie ich funkcií je žiaduce z
polohy centrálnych a krajských orgánov vytvárať pre to vhodné predpoklady a
podporovať ich dobudovanie zariadeniami plniacimi funkcie adekvátne ich významu.
Podľa Zásad pre realizáciu územného rozvoja Slovenska sa odporúča podporovať
predovšetkým rozvoj nasledovných zariadení:
v centrách regionálneho významu, čomu zodpovedajú mestá okresov, zariadenia:
• správy a súdov okresného významu,
• stredných škôl s maturitou,
• špecifických škôl,
• inštitútov vzdelávania dospelých,
• zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
• kultúrnych podujatí väčšieho významu,
• služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity,
• nákupných a obchodných stredísk,
• voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
v centrách subregionálneho významu zariadenia:
• stredných odborných, resp. učňovských škôl,
• zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií,
• služieb remeselného charakteru,
• obchodných s komplexným základným sortimentom tovarov.
• voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
a v centrách lokálneho významu zariadenia zabezpečujúce základné vybavenie pre
obyvateľov najbližších priľahlých obcí a prípadne s nimi podľa okolností uvažovať aj
ako s perspektívnymi obcami združených samosprávnych úradovní.
Pri územnom členení Bratislavského kraja na správne celky ide o funkčné celky
okresov:
• hl. mesta Bratislava,
• Malaciek,
• Pezinku,
• Senca.

Funkčný priestor hl. mesta Bratislava
Z hľadiska regionálnych súvislostí je potrebné zapojiť celkový rozvoj mesta s
rozvojom kraja postupným prerastaním funkcií do jeho zázemia. Ide o vytváranie
regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy v jeho bezprostrednom zázemí.
Tieto póly vytvárať ako rovnocenné mestské prostredia s príslušnou kvalitou
hromadnej dopravnej obsluhy.

Funkčný priestor okresu Malacky
Pri rozvoji sídelných pólov podporovať rozvoj mesta Malacky ako autonómneho
terciárneho centra, ktorého spádové územie z časti presahuje hranice riešeného
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územia. Obce Stupava, Marianka uvažovať ako súčasť regionálneho rozvojového
pólu mesta Bratislavy.
Rozvojový potenciál okresu Malacky je obmedzovaný vojenským výcvikovým
priestorom a územím podzemných zásobníkov plynu a dobývacími priestormi
podzemných ložísk plynu a ropy ako aj CHKO Záhorie. Z týchto dôvodov, ako aj z
dôvodov širších regionálnych a nadregionálnych, sa odporúča podporovať otvorenie
ďalších hraničných priechodov do Rakúska a to predovšetkým v obci Záhorská Ves
a vo výhľade podľa okolností a medzinárodných dohovorov v obciach Gajary, resp.
Vysoká pri Morave. V tejto súvislosti orientovať aj rozvoj sídelných aktivít a
infraštruktúry.
V záujme zlepšenia a skvalitnenia dostupnosti do Bratislavy odporúča sa vytvoriť
novú križovatku na diaľnici v priestore Stupava - Záhorská Bystrica, ako aj na
križovaní s cestou III/00239.
V priestore Pomoravia sa v dlhodobom výhľade, predovšetkým vo väzbe na úvahy
výstavby vodného diela Wolfsthal, uvažuje s možnou výstavbou vodného splavného
kanálu. V tej súvislosti treba možný uvažovaný kanál zosúladiť s požiadavkami
ochrany prírody, predovšetkým vo vzťahu na nivu Moravy ako mokradného systému
evidovaného v Ramsarskom zozname.

Funkčný priestor okresu Pezinok
Pri rozvoji sídelných pólov podporovať rozvoj miest Pezinok a Modra ako jedného
terciárneho komplexného centra, ktoré sa vo vyšších obslužných aktivitách budú
vzájomne doplňovať.
Napriek obmedzeným možnostiam priestorového rozvoja mesta Sv. Jur, uvažovať s
ním ako so súčasťou regionálneho rozvojového pólu mesta Bratislavy vo väzbe na
rozširovanie aktivít mesta smerom severovýchodným.
Rešpektovať a využívať v ďalšom rozvoji osídlenia historické danosti prostredia
jednotlivých miest a sídiel.
Vo vnútri Malých Karpát už nové lokality nezakladať, jestvujúce rekreačné útvary už
v zásade nerozširovať, ale len dobudovať potrebnou vybavenosťou. Pri ich
prevádzke rešpektovať požiadavky ochrany prírody. Postupne do systému
rekreačných aktivít podporovať zapájanie vinohradníckych obcí na úpätí aj v predpolí
Malých Karpát v súlade s požiadavkami ochrany prírody a vinohradníctva.

Funkčný priestor okresu Senec
Funkčný priestor okresu Senec je tvorený dvoma charakteristickými funkčnými
celkami, a to funkčným priestorom Seneckým, tvoreným severným územím okresu
po Malý Dunaj a funkčným priestorom Podunajským - od Malého Dunaja smerom
južným po hranice štátu.
Pri funkčnom priestore Seneckom, uvažovať s priestorom obcí Ivanka pri Dunaji a
Bernolákovo a ich zázemí ako s najperspektívnejším rozvojovým priestorom
regionálneho rozvojového pólu mesta Bratislavy aj pre nadregionálne funkcie
obslužného charakteru.
Mesto Senec rozvíjať ako autonómne terciárne centrum.
Podporovať rozvoj bývania predovšetkým v tých jednotlivých obciach, ktoré majú
dobré komunikačné prepojenia na mesto Bratislava, resp. mesto Senec. V záujme
vyrovnania podmienok optimálnych a rýchlych komunikačných dostupností sa
odporúča vytvoriť novú križovatku v priestore medzi Chorvátskym Grobom a
Bernolákovom.
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V priestoroch medzi radiálami do mesta Bratislava uvažovať s rozvojom rekreačných
aktivít a tieto prepájať do jednotného systému.
Vo funkčnom priestore Podunajskom podporovať rozvoj obcí Rovinka a Dunajská
Lužná ako regionálny rozvojového pólu mesta Bratislavy s atraktívnymi danosťami
pre bývanie.
V tomto priestore uvažovať s bezprostredným prepojením mesta Šamorín ako
terciárneho centra na mesto Bratislavu s možnými vplyvmi a súvislosťami na túto
južnú časť okresu Senec.
Vytvoriť a sfunkčniť prírodné a technické danosti vo väzbe na vodné dielo Gabčíkovo
a potenciál termálnych vôd pre rekreačné účely systémom vzájomne prepojených
rekreačných útvarov. Podporovať prepojenie tohto rekreačného územia s
rekreačným priestorom Malých Karpát ich previazaním cez rekreačné základne a
priestory medzi radiálami mesta.
Podporovať zvyšovanie ekologickej stability v zmysle dokumentov ÚSES s prioritným
zohľadnením rozvoja lesnej pôdy ako náhrady za jej trvalé odňatie pri výstavbe VD
Gabčíkovo.

6.

Základné demografické východiská
6.1. Vývoj počtu obyvateľov v dlhodobej retrospektíve

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov Bratislavského kraja poukazuje na výrazne
dynamický charakter tohto priestoru. Za sledované 100-ročné obdobie vzrástol počet
obyvateľov v území Bratislavského kraja zo 170,6 tisíc v r. 1890 na 606,4 tisíc
obyvateľov v r. 1991, a prírastok činil 435,7 tisíc osôb.
Na celkovom prírastku sa podieľali:
Bratislava
ostatné mestá regiónu
spolu mestské sídla
spolu vidiecke sídla

počet obyvateľov v tis.
366,5
45,7
412,2
23,5

podiel v %
84,1
10,5
94,6
5,4

V dôsledku koncentrácie obyvateľstva do Bratislavy vzrástol podiel obyvateľstva
Bratislavy na celkovom počte obyvateľov Bratislavského kraja zo 44,3 % ku koncu
minulého storočia na 72,9 % v r. 1991.
Podiel ostatných miest poklesol zo 16,0 % na 12,0 %, a to napriek absolútnemu
prírastku obyvateľov v počte 45,7 tisíc osôb.
Výraznejšie pokleslo zastúpenie vidieckych sídiel, ktoré pokleslo z 39,6 % v r. 1890
na 15,0 % v r.1991, pri absolútnom prírastku 23,5 tisíc obyvateľov
Plynulá koncentrácia obyvateľstva do mestských sídiel zvyšovala stupeň urbanizácie
priestoru Bratislavského kraja, čo sa prejavilo v raste podielu obyvateľstva
mestských sídiel nasledovne:

mestských sídiel
vidieckych sídiel

r. 1890
60,4
39,6

podiel obyvateľstva
r. 1950
74,2
25,8

r. 1991
85,0
15,0

Intenzívnejší nárast obyvateľstva v území Bratislavského kraja je evidentný po roku
1950. Z celkového prírastku 435,7 tisíc obyvateľov pripadá na obdobie po r. 1950
cca 269,7 tisíc t.j. 61,9 %.V tomto období výrazný rast počtu obyvateľov zaznamenali
okrem Bratislavy aj ostatné mestské sídla, ktorých počet obyvateľov sa zvýšil o viac
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ako 32,8 tisíc osôb, čo predstavuje takmer 72 % ich celkových prírastkov za
sledované 100 - ročné retrospektívne obdobie.

6.1.1. Vývoj obyvateľstva v období po roku 1950
Sídelná štruktúra
Bratislava
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava - mesto
ostatné mestá kraja
spolu mestá
spolu vidiecke obce

1950
209,4
50,7
39,8
36,7
336,6

Počet obyvateľov v tis.
1961
1970
1980
260,9
305,9
380,3
57,8
59,1
63,1
46,8
48,5
50,9
43,2
46,4
49,5
408,7
459,9
543,8

1991
442,2
62,2
52,1
49,9
606,4

209,4
40,2
249,6
87,0

260,9
48,0
308,9
99,8

380,3
63,9
444,2
99,6

442,2
73,0
515,2
91,2

1950
62,2
15,1
11,8
10,9
100,0

Podiel obyvateľov v %
1961
1970
1980
63,9
66,5
69,9
14,1
12,9
11,6
11,5
10,5
9,4
10,5
10,1
9,1
100,0
100,0
100,0

1991
72,9
10,3
8,6
8,2
100,0

Sídelná štruktúra
Bratislava
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava - mesto
ostatné mestá kraja
spolu mestá
spolu vidiecke obce

62,2
11,9
74,2
25,8

63,9
11,7
75,6
24,4

305,9
52,9
358,8
101,1

66,5
11,5
78,0
22,0

69,9
11,8
81,7
18,3

72,9
12,0
85,0
15,0

Prírastky (úbytky) obyvateľov v období
Okres
sídelná štruktúra
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá
mestá spolu
vidiecke obce spolu

1951-1971
96,5
8,4
8,7
9,7
123,3
96,5
12,7
109,2
14,1

Počet obyvateľov v tis.
1971-1991
136,3
3,1
3,6
3,4
146,4
136,3
20,1
156,4
-10

1951-1991
232,8
11,5
12,3
13,1
269,7
232,8
32,8
265,6
4,1

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov k r.1950, 1961, 1970,1980,1991

V priebehu r. 1950-1991 všetky sledované okresy zaznamenali nárast obyvateľstva.
Avšak rozdielnu dynamiku rastu obyvateľstva mesta Bratislava a ostatných okresov
možno sledovať v jednotlivých vývojových etapách. Kým v r. 1950-1970 na celkovom
prírastku riešeného územia sa mesto Bratislava podieľalo 78,3%, v ďalšej etape
1970-1991 tento podiel vzrástol až na 93,1%.
V ďalších okresoch Bratislavského kraja z celkového prírastku 36,9 tisíc obyvateľov v
r. 1950-1991 pripadlo na etapu 1950-1970 26,8 tisíc (72,6%, a na etapu 1970-1991
už len 10,1 tisíc (27,4%. , čo tvorí len 37,7% z prírastkov obyvateľstva v r. 19501991.V mestských sídlach absolútne prírastky obyvateľov boli intenzívnejšie v
poslednom 20-ročnom období, keď z celkového prírastku cca 265,6 tis. obyvateľov v
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mestských sídlach pripadá na obdobie r. 1950 - 1970 cca 109 tis., t.j. 41,0 %, na
ďalšie obdobie r. 1971 - 91 takmer 160 tisíc, t.j. 59 %.
Vidiecke sídla riešeného územia do roku 1970 zaznamenávali absolútny prírastok
počtu obyvateľov, a to napriek prebiehajúcim vysídľovacím procesom. Do roku 1961
plynulý rast počtu obyvateľov vidieckych sídiel sa spomalil v období r. 1961 - 1970.
Po roku 1970 nastáva pokles počtu obyvateľov vidieckych sídiel, ktorý sa výraznejšie
prejavil v poslednom intercenzálnom období. Celkový úbytok obyvateľov vidieckych
sídiel v počte 10,0 obyvateľov v období r. 1971-91 predstavoval len 10,0 % zo
základu r. 1970, pričom je potrebné poukázať na skutočnosť, že napriek
vysídľovaniu disponibilného obyvateľstva vidieckych sídiel do mestských štruktúr
došlo k nárastu ich počtu obyvateľov v porovnaní s rokom 1950 o viac ako 4,0 tisíc
osôb.
Na základe uvedených údajov je možné konštatovať, že v priestore Bratislavského
kraja nedošlo v procese urbanizácie k výraznému vysídľovaniu vidieckych sídiel.
Samotná Bratislava rástla na základe vlastných prirodzených prírastkov a
dosídľovania disponibilného obyvateľstva zo zdrojov celého Slovenska.
Disponibilné obyvateľstvo vidieckych sídiel v priestore Bratislavského kraja bolo
zdrojom rastu najmä ostatných mestských sídiel, v ktorých prírastky obyvateľstva sa
koncentrovali v poslednom 20-ročnom období.

6.1.2. Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou a migráciou v
rokoch 1981 - 1990
V poslednom intercenzálnom období celkový počet obyvateľov na území
Bratislavského kraja vzrástol o cca 66,5 tisíc obyvateľov z toho 48,3% tvorili
prirodzené prírastky obyvateľov a 51,7 % prírastky z dosídlenia obyvateľov.
Prehľad o pohybe obyvateľstva prirodzeným vývojom a migráciou v r.1981-1990:

Bratislava - mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

celkový
prírastok
obyvateľov
63474
388
1804
831
66497
63474
9853
-6830

migračné
saldo

prirodzený
prírastok

39415
-2466
-1049
-1506
34394

24059
2854
2853
2337
32103

% ročného
priemerného
prírastku
0,63
0,45
0,56
0,47
0,59

39415
5525
-10545

24059
4329
3715

0,63
0,68
0,38

Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou
Priemerná ročná miera prirodzených prírastkov za obdobie r.l98l-l990 dosiahla
hodnotu 0,59 % v celokrajskom priemere. Vysoká hodnota prirodzeného prírastku
odráža najmä vysokú natalitu obyvateľstva v uplynulom období.
V priemete jednotlivých územnosprávnych celkov však situácia v miere prirodzených
prírastkov obyvateľov bola rozdielna. Najvyššia miera prirodzených prírastkov bola v
sídlach okresu Pezinok (0,56%), kým v okrese Malacky len 0,45 a v okrese Senec
0,47%.
Vplyv vysokého podielu mladých rodín a následne i vysokej pôrodnosti výrazne
pôsobil v meste Bratislava (0,63%) a ostatných mestách okresu, predovšetkým v
mestách Senec (l,l5%), Malacky (0,99%), Pezinok (0,85%). V mestách najmenších
veľkostných kategórií boli prirodzené prírastky podstatne nižšie (0,32-0,55 %).
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Pokiaľ veľmi priaznivé reprodukčné procesy obyvateľov boli charakteristické pre
mestské sídla, štruktúru vidieckych obcí charakterizuje podstatne nižšia miera
reprodukcie (0,37%).
Z celkového rozsahu 32,1 tisíc prirodzených prírastkov v rámci Bratislavského kraja
sa v meste Bratislava koncentrovalo takmer 75%, v ostatných mestských sídlach sa
vytvorilo 13,5 % a vo vidieckych sídlach l1,5 %. Na vysoké prirodzené prírastky
obyvateľov v riešenom území, ale aj v celoslovenských podmienkach, v uplynulom
období pôsobili nielen demografické podmienky, ale tiež spoločensko-ekonomické
podmienky, predovšetkým faktor relatívnej hospodárskej stability a v oblasti sociálnej
dynamická výstavba bytov.
Vývoj miery prirodzených prírastkov v uplynulom desaťročí sa vyznačoval tendenciou
postupného poklesu, čo je identické s vývojom v celoslovenských podmienkach,
ktorá sa však výraznejšie prejavila až v období po roku l985.

Vývoj obyvateľstva migráciou
Na vývoji celkového počtu obyvateľov Bratislavského kraja v uplynulých rokoch l9811990 významne participovalo dosídľovanie obyvateľov do územia.
V tomto období celkový migračný prírastok dosiahol 34,3 tisíc obyvateľov (migračné
saldo). Dosídľovanie obyvateľov do Bratislavského kraja sa koncentrovalo do mesta
Bratislava, ktorého celkový prírastok z migrácie bol 39,4 tisíc obyvateľov. To
znamená, že významným zdrojom migračných prírastkov mesta Bratislava bolo
obyvateľstvo z ostatného územia Slovenska.
V rámci riešeného územia migrácia obyvateľov smerovala z vidieckych obcí tak do
Bratislavy, ako aj do ostatných mestských sídiel. Dosídlenie do Bratislavy a ďalších
väčších mestských centier bolo v uplynulom období určujúcim faktorom populačného
rastu. V meste Bratislava na celkových prírastkoch obyvateľov v uplynulom desaťročí
prírastky z dosídlenia tvorili 62%, v ostatných väčších mestách bol tento podiel v
rozpätí 40-70%. V mestách menších veľkostných kategórií Modra a Stupava boli
zaznamenané len mierne prírastky z dosídlenia, Svätý Jur pôsobil ako vysídľované
sídlo.
Vo vidieckych sídlach riešeného územia výsledkom emigračných procesov v
uplynulom desaťročí bolo záporné migračné saldo 10,5 tisíc obyvateľov, ktoré
predstavuje úbytok cca 10,6 % obyvateľov z roku l980. Vzhľadom na nižšie
prirodzené prírastky obyvateľov sa vysídľovaním obyvateľov odčerpávalo
disponibilné mladšie obyvateľstvo.

6.1.3. Súčasné trendy vo vývoja obyvateľstva
Vývoj obyvateľstva po roku 1990 charakterizujú zmeny v dynamike prirodzených
prírastkov, ako aj zmeny v trendoch migračného pohybu obyvateľstva.
V priebehu rokov 1991-1995 v prirodzenom vývoji obyvateľstva je evidentný trend
výrazného znižovania prirodzených prírastkov, ktorých rozsah na území
Bratislavského kraja sa znížil z 1607 obyvateľov v roku 1991 na -328 obyvateľov v
roku 1995, resp. hrubá miera prirodzených prírastkov poklesla z 0,27 % v roku 1991
na - 0,05 % v roku 1995.
Výrazný pokles prirodzených prírastkov obyvateľstva v riešenom území zásadným
spôsobom ovplyvnil vývoj natality obyvateľstva, ktorá poklesla z 12,2 promile v roku
1991 na 8,97 promile v roku 1995. Výrazný pokles pôrodnosti v tomto období,
charakteristický pre celé územie SR, je spôsobený zásadnou zmenou v
reprodukčnom správaní sa obyvateľstva, ktoré reflektuje vývoj a zmeny sociálnoekonomických podmienok v spoločnosti
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Porovnanie vývoja miery prirodzených prírastkov s celoslovenským priemerom:

Bratislavský kraj
SR

hrubá miera prirodzeného prírastku
1991
1995
0,27
-0,05
0,45
0,16

Údaje o prirodzených prírastkoch poukazujú na značné rozdiely v hodnotách
prirodzených prírastkov v riešenom území a v celoslovenských podmienkach.
Dlhodobo vyššie prirodzené prírastky na území Slovenska , ktoré boli jedným zo
zdrojov populačného rastu riešeného územia Bratislavského kraja, ale najmä
samotnej Bratislavy, aj naďalej vytvárajú potenciál pre dosídlenie obyvateľov do
územia, avšak v podstatne zredukovanom rozsahu.
V priemete sledovaných sídelných štruktúr riešeného územia vývoj obyvateľstva
prirodzenou menou sa prejavil:
• v meste Bratislava v zmene prirodzených prírastkov z 1195 v roku 1991 na
úbytok 163 obyvateľov v roku 1995
• v ostatných mestských sídlach v poklese prirodzených
prírastkov z 263
obyvateľov v roku 1991 na 31 obyvateľov v roku 1995
• vo vidieckych obciach v zmene prirodzených prírastkov zo 149 v roku 1991 na
úbytok 197 obyvateľov v roku 1995.
Vývoj prirodzených prírastkov obyvateľov podľa územno-správnych celkov riešeného
územia dokumentujú nasledujúce údaje:

Bratislava
Okres:
Mesto:
Spolu
Spolu
Okres:
Mesto:

Spolu
Spolu
Okres:
Mesto:
Spolu
Spolu
Spolu kraj:
Spolu kraj:

mesto
Malacky
Malacky
Stupava
mestá:
vidiecke obce.
Pezinok
Pezinok
Modra
Svätý Jur
mestá:
vidiecke obce:
Senec
Senec
mestá:
vidiecke obce:
mestá
riešené územie

1991
1195
116
93
-70
23
39
127
67
40
3
110
-16
169
130
-17
6
1458
1607

Prirodzené prírastky v rokoch
1992
1993
1994
1995
894
613
211
-163
62
51
-10
-92
87
72
62
51
-64
-58
-63
-78
23
14
-1
-27
37
-9
-65
95
78
118
24
-26
81
97
73
59
12
11
3
-7
1
-6
-29
-43
94
102
47
9
16
-23
-35
-41
74
91
23
-47
91
81
54
49
10
-31
-96
-95
63
-63
-196
-41
1102
810
311
-132
1108
873
248
-328

Spolu
2750
127
365
-333
32
321
377
59
-74
362
310
405

3549
3508

Zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva SR podľa obcí (ŠÚ SR r. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

V priebehu rokov 1991-1995 vývoj naznačuje aj zmeny v migračnom pohybe
obyvateľstva.
Tieto sa prejavujú v podstatnom znížení imigrácie obyvateľstva do riešeného územia,
keď v uplynulých rokoch 1981-1990 v ročnom priemere bolo migračné saldo 3,4 tisíc,
v ďalšom období (1991-1995) pokleslo v priemere na 1,8 tisíc obyvateľov ročne, t.j. o
takmer 50 %. V tomto období vývoj migrácie do územia bol značne rozkolísaný,
charakterizovaný znižovaním migračného salda do roku 1992, v ďalších rokoch mal
vzostupný trend.
Zmeny vo vývoji migrácie sú sledovateľné aj v jednotlivých územnosprávnych
celkoch a v sídelných štruktúrach riešeného územia. Okres Pezinok, ktorý v
dlhodobejšej retrospektíve bol emigračným územím aj v prospech Bratislavy (-1,0
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tisíc obyvateľov v rokoch 1981-1990) v priebehu rokov 1991-1995 získal z dosídlenia
takmer 1,0 tisíc obyvateľov. Analogický vývojový trend prebieha aj v ostatnom území.
V sídlach okresu Malacky úbytok z migrácie (2,4 tisíc v rokoch 1981-1990) sa zmenil
v prospech kladného migračného salda (0,3 tisíc v r.1991-1995. Aj v okrese Senec
doterajší vývoj migrácie smeruje k podstatnému znižovaniu vysídľovania obyvateľov
až k stabilizácii obyvateľov v území.
Zároveň je sledovateľné zmiernenie dynamiky migračného pohybu v celom priestore
riešeného územia, čo sa prejavuje v postupnom znižovaní vysídľovania obyvateľov z
vidieckych sídiel do miest. Navyše, v roku 1994 v štruktúre vidieckych sídiel bol
zaznamenaný prírastok obyvateľstva z migrácie.
V kontexte tohto vývoja v niektorých vidieckych sídlach aj vplyvom mierneho
dosídľovania obyvateľov dochádza ku stabilizácii, až miernemu nárastu početnosti
obyvateľstva.
Migračný pohyb má rozdielny vplyv aj na celkový populačný vývoj v jednotlivých
mestských sídlach.
V meste Bratislava pri celkovom znížení prirodzených prírastkov a migračného salda
naďalej určujúcim zdrojom rastu mesta je dosídľovanie (73,5 % z celkového prírastku
obyvateľstva v rokoch 1991-1995). Aj v ostatných mestských centrách celkový
populačný vývoj ovplyvňuje imigrácia.
Z hľadiska celkového populačného vývoja Bratislavský kraj v zmenených
spoločensko-ekonomických podmienkach v priebehu krátkodobej retrospektívy
naďalej narastá, avšak v podstatne zmiernenej dynamike. Rozhodujúcim zdrojom
populačného rastu je migrácia, ktorá napriek zredukovaniu až zastaveniu bytovej
výstavby odráža pôsobenie dostredivých síl spoločensko-ekonomickej základne
hlavného mesta SR Bratislavy.
Bilancia pohybu obyvateľstva v rokoch 1991-1995
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

prirodzený
prírastok
2 750
127
321
310
3 508
2 750
799
-41

migračné
saldo
7 638
305
922
123
8 988
7 638
1 629
-279

celkový
prírastok
10 388
432
1 243
433
12 496
10 388
2 428
-320

počet obyvateľ
31.12. 1995
452 053
62 737
53 280
50 220
618 290
452 053
75 246
90 991

Zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva SR podľa obcí (ŠÚ SR r.1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
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Vývoj obyvateľstva v rokoch 1991-1995
Počet
obyv k
r. 1990

Bratislava
Okres
Mesto
Spolu
Spolu
Okres
Mesto

Spolu
Spolu
Okres
Mesto
Spolu
Bratislavský kraj
z toho
Bratislava mesto
Spolu ostatné
Spolu

mesto
Malacky
Malacky
Stupava
mestá
obce
Pezinok
Modra
Pezinok
Svätý Jur
mestá
obce
Senec
Senec
obce

441 665
62 305
17 555
7 866
25 421
36 884
52 037
8 069
20 439
4 606
33 114
18 923
49 787
14 283
35 504
605 794
441 665

mestá
obce

91 311

Prirodzené prírastky v rokoch
Počet
1991-1995
obyv. k
Prirodzené
Migrač. Prírastky/ 31.12.
prírastky
saldo
úbytky
1995
abs.
priem.
spolu
poč.
roč. v
%
2 750
0,1245
7 638
10 388 452053
127
0,0408
305
432
62737
365
0,4158
64
429
17984
-333 -0,8467
311
-22
7844
32
0,0252
375
407
25828
95
0,0515
-70
25
36909
321
0,1234
922
1 243
53280
59
0,1462
298
357
8426
377
0,3689
844
1 221
21660
-74 -0,3213
-50
-124
4482
362
0,2186
1092
1 454
34568
-41
0,0433
-170
-211
18712
310
0,1245
123
433
50220
405
0,5671
162
567
14850
-95 -0,0535
-39
-134
35370
3 508
0,1158
8 988
12 496 618290
2 750
799
-41

0,1245
0,2194
0,0009

7 638
1 629
-279

10 388
2 428
-320

452053
75246
90991

Na pokračujúcu tendenciu vývoja obyvateľstva riešeného územia poukazuje
nasledujúci prehľad:
Stav a pohyb obyvateľstva v území Bratislavského kraja v priebehu r. 1996
k 1.1. 1996
Bratislava
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

452 053
62737
53280
50220
618290

Počet obyvateľov
prirodzený
migračné saldo
prírastok
-542
777
-70
262
47
74
-59
125
-624
1238

k 31.12. 1996
452288
62929
53401
50286
618904

Zdroj: Základné demografické údaje za rok 1996 podľa nového územného a správneho usporiadania
ŠÚ SR 1997 (predbežné výsledky)

6.2.

Projekcia obyvateľstva do roku 2015

V r. 1994 vypracoval ŠÚ SR projekciu obyvateľstva do r. 2015 pre SR ako aj pre
úroveň jednotlivých okresov. Vzhľadom na nové územno-správne členenie SR platné
od 24. júla 1996, vyššie uvedená projekcia pre nové územno-správne celky je
nepoužiteľná.
V r. 1996 ŠÚ SR vypracoval aktualizovanú Projekciu vývoja obyvateľstva v
Slovenskej republike do r. 2015 , ale len pre úroveň SR. Predmetná aktualizácia
Projekcie.....bola spracovaná s ohľadom na zásadné zmeny trendov v prirodzenom
vývoji obyvateľstva, predovšetkým však vo vývoji natality obyvateľstva. Nová
projekcia vývoja obyvateľstva bola spracovaná v dvoch variantoch (nízky a vysoký
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variant, odlišujúcich sa scenárom očakávaného vývoja súhrnných ukazovateľov
reprodukcie).
V súvislosti s rozdielnou dynamikou skutočného vývoja jednotlivých faktorov
prirodzeného vývoja obyvateľstva a predpokladov v projekcii je potrebné
poznamenať, že okrem určujúcich biologických faktorov ovplyvňujúcich prirodzený
vývoj, v súčasnosti významnejšou mierou vstupujú do tohto procesu vonkajšie
faktory, čo sa prejavuje aj reakciami obyvateľstva na aktuálnu situáciu a vývoj
sociálno ekonomických podmienok vo výraznom znížení pôrodnosti. Aj v tomto
kontexte, kedy dlhodobejšie trendy a podmienky už nepôsobia, odhadovať správanie
sa obyvateľstva v podmienkach celkovej transformácie spoločnosti je z pohľadu
dlhodobejšieho časového rámca problematické.
Ako bolo už vyššie uvedené, ŠÚ SR doteraz nevypracoval projekciu obyvateľstva na
regionálnej úrovni súčasných územno-správnych celkov (kraj, okres) Z tohto dôvodu
pre účely Koncepcie územného rozvoja Slovenska - II. návrh AUREX, s.r.o.
vypracoval vlastný odhad vývoja počtu obyvateľov pre úroveň jednotlivých krajov SR
do r.2015. Tento odhad vyjadruje založené tendencie demografického vývoja,
zohľadňuje vekovú štruktúru obyvateľstva a vývoj plodnosti a úmrtnosti. Odhad bol
vypracovaný v dvoch variantoch. Nízky variant uvažuje v celom období do r.2015 s
pokračujúcim poklesom plodnosti a so stagnáciou úmrtnosti. Vysoký variant
predpokladá zastavenie poklesu plodnosti, resp. mierny nárast a súčasne
predpokladá mierne vylepšenie úmrtnostných pomerov.
Aj odhad migrácie je spracovaný v dvoch variantoch. Východiskom bola Projekcia
vývoja obyvateľstva SR do r. 2015,spracovaná ŠÚ SR v r.1996, ktorá v nízkom
variante uvažuje s vysídľovaním zo SR a vo vysokom variante s dosídľovaním
obyvateľstva do SR.
Uvedené hodnoty v projekcii obyvateľstva sú orientačné, vypracované a použiteľné
iba pre tento materiál.

6.3. Predpokladaný vývoj obyvateľstva v Bratislavskom
kraji vo výhľade do roku 2015
Pre účely spracovania ÚPN VÚC Bratislavského kraja bol použitý odhad vývoja
počtu obyvateľov do r. 2015 v Koncepcii územného rozvoja Slovenska - II návrh
1997, ktorý uvažuje s nasledujúcim vývojom:
Vývoj počtu obyvateľov prirodzenou menou do r. 2015
Rok
1995
2000
2005
2010
2015

počet obyvateľov v tis.
nízky variant
618,3
619,8
620,6
617,0
606,6

vysoký variant
618,3
620,2
622,5
621,0
613,3

Vo vývoji obyvateľstva prirodzenou menou sa na území Bratislavského kraja
predpokladá mierny nárast do r.2005, v ďalšom období možno očakávať pokles
početnosti s výraznejšou dynamikou poklesu po roku 2010.
Etapa
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
spolu
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prírastok - úbytok obyvateľov v tis.
nízky variant
vysoký variant
1,5
1,9
0,8
2,3
-3,6
-1,5
-10,4
-7,7
-11,7
-5,0
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Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov do r. 2015 so zohľadnením migrácie
rok
1995
2000
2005
2010
2015
etapa
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
spolu

počet obyvateľov v tis.
nízky variant
618,3
627,8
637,4
643,0
641,1

vysoký variant
618,3
629,1
640,7
649,0
650,9

prírastok - úbytok obyvateľov v tisíc.
nízky variant
vysoký variant
9,5
10,8
9,6
11,6
5,6
8,3
-1,9
1,9
22,8
32,6

Vo vývoji obyvateľstva so zohľadnením migrácie v podmienkach Bratislavského kraja
sa v nízkom variante predpokladá pre obdobie 1996-2015 celkový rozsah migrácie
cca 34,0 tisíc obyvateľov, čo v ročnom priemere predstavuje prírastok z migrácie cca
1700 obyvateľov. Vo vysokom variante sa predpokladá celkový rozsah migrácie v
počte 37, 0 tisíc obyvateľov, t.j. 1850 obyvateľov v priemere za rok.
Vzhľadom na projektovaný vývoj obyvateľstva prirodzenou menou a postupný úbytok
obyvateľstva z prirodzeného pohybu, faktor migrácie by mal v celkovom populačnom
vývoji pôsobiť na zmierňovanie nepriaznivého vývoja vekovej a sociálno ekonomickej
štrukturalizácie obyvateľstva, ako aj na vytváranie podmienok pre tvorbu zdrojov
pracovných síl.
Vzhľadom nato, že rozdiel odhadov vývoja počtu obyvateľov so zohľadnením
migrácie do r. 2015 podľa nízkeho a vysokého variantu predstavuje len 9,8 tisíc
obyvateľov, pričom rozdiel odhadov vývoja rozsahu migrácie v oboch variantoch je
zanedbateľný, pre stanovenie odhadov vývoja počtu obyvateľov v priemete do
jednotlivých okresov Bratislavského kraja sme vychádzali z vyššieho variantu. Tento
predstavuje v kontexte vyššie uvedených predpokladov vývoja obyvateľstva SR a
Bratislavského kraja maximálny limitný rámec pre úvahy o predpokladanom vývoji
obyvateľstva jednotlivých okresov.
Základné východiská pre stanovenie odhadov vývoja obyvateľstva v jednotlivých
okresoch Bratislavského kraja:
• predpokladaný vývoj obyvateľstva so zohľadnením migrácie za Bratislavský kraj vysoký variant,
• demografický potenciál obyvateľstva v jednotlivých okresoch,
• vývoj prirodzených prírastkov obyvateľstva a najmä natality v najbližšej
retrospektíve po r. 1990 v jednotlivých okresoch,
• vývoj migračného pohybu obyvateľstva v priebehu r. 1991-1996 v jednotlivých
okresoch,
• úvaha o predpokladanom vývoji obyvateľstva hl. mesta SR Bratislavy pre účely
spracovania územného plánu hl. mesta Bratislavy ( Návrh ÚHZ k ÚPN z r. 1997),
• úvaha o tendencii relatívne rovnomerného vývoja rozmiestnenia obyvateľstva v
okresoch Malacky, Pezinok, Senec.
Kvantifikácia populačného vývoja v okresoch je koncipovaná v intervale dolných a
horných limitných hodnôt, v rámci ktorých predpokladáme pravdepodobnosť vývoja.
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Odhad vývoja obyvateľstva s migráciou v okresoch

Bratislavský kraj
z toho:
mesto Bratislava
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec

1995
618,3

Počet obyvateľov v tis. - 1. variant
2005
2015
2005
640,7
650,9
640,7

2015
650,9

452,1
62,7
53,3
50,2

465,0
66,2
56,4
53,1

490,0
60,7
51,6
48,6

474,0
66,7
56,8
53,4

475,0
62,5
53,2
50,0

Predpokladané prírastky - úbytky obyvateľstva:

Bratislavský kraj
z toho:
mesto Bratislava
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec

Počet obyvateľov v tis.
1.variant
2. variant
1995-2005
2005-2015
1995-2005
2005-2015
22,4
10,2
22,4
10,2
12,9
3,5
3,1
2,9

9,0
0,5
0,4
0,3

22,9
-0,2
-0,1
-0,2

...15,0
-1,8
-1,6
-1,4

V priemete do jednotlivých územno-správnych celkov vo vývoji obyvateľstva v
jednotlivých variantoch sa premieta koncepčný zámer rozvoja osídlenia v priestore
kraja s tým, že:
• v 1.variante sa premieta koncepčný zámer rovnomernejšieho rozvoja osídlenia v
celom priestore kraja, v ktorom popri meste Bratislava sa predpokladá zapojenie
aj sústavy ostatných mestských centier a vidieckych sídiel okresov Malacky,
Pezinok Senec
• 2. variant uvažuje s vyššou dynamikou rozvoja Bratislavy, a to na úrovni
stagnujúceho variantu rozvoja mesta s počtom obyvateľov 490,0 tisíc do r. 2015
stanoveného v návrhu ÚHZ pre riešenie územného plánu hl. mesta Bratislavy, Pri
takomto predpoklade rozvoja Bratislavy, ktorý znamená koncentráciu
odhadovanej celokrajskej migrácie do Bratislavy, vývoj v ostatnom území sa
prejaví v stagnácii až postupnom miernom poklese obyvateľstva.
V ďalších dvoch variantoch ÚHZ pre riešenie ÚPN Bratislavy je uvažovaný vyšší
nárast počtu obyvateľov Bratislavy (stabilizovaný variant uvažuje s počtom 516,2 tisíc
obyvateľov v r.2015 a rozvojový variant s počtom 547,0 tisíc obyvateľov v r.2015), čo
je v súlade s požiadavkou mesta na maximálnu socio-ekonomickú a ekologickú
únosnosť územia 600-650 tisíc v rámci katastrálnych hraníc mesta a v zásade
neovplyvní založenú sídelnú štruktúru riešeného územia. Avšak výhľadovú veľkosť
mesta podľa stabilizovaného resp. rozvojového variantu bude možné dosiahnuť len
na základe rozsiahlej migrácie obyvateľstva z územia mimo Bratislavského kraja.

6.4.

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva

Súčasná veková štruktúra
Veková štruktúra obyvateľstva riešeného územia z pohľadu vývoja v dlhodobejšej a
najmä v krátkodobej retrospektíve sa zhoršuje, obyvateľstvo starne. Aj v porovnaní s
vekovým zložením obyvateľstva v celoslovenskom priemere je nepriaznivejšia, najmä
v zastúpení obyvateľstva v poproduktívnom a predproduktívnom veku.
Veková štruktúra obyvateľstva je značne diferencovaná v jednotlivých sídelných
štruktúrach, rozdielnosť vekového zloženia obyvateľstva preukazujú aj jednotlivé
oblasti, resp. územnosprávne celky.
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Výrazné rozdiely v štrukturalizácii obyvateľstva podľa veku sú medzi mestskými a
vidieckymi sídlami s tým, že rozvojový demografický potenciál riešeného územia je
sústredený v mestách, kým vo vidieckych sídlach veková štruktúra obyvateľstva
nesie znaky demograficky regresívneho vývoja.
Na rozdielnosť demografických podmienok v riešenom území z hľadiska reprodukcie
v ďalšom období poukazujú nasledujúce hodnoty vekového zloženia obyvateľstva a
indexu vitality:
okres, sídelná štruktúra
Bratislava mesto
okres Malacky
z toho: mestá
vidiecke obce
okres Pezinok
z toho: mestá
vidiecke obce
okres Senec
z toho: mestá
vidiecke obce
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu
SR

podiel obyvateľov vo veku k 31.12.1995
predproduktívni
produktívni
poproduktívni
19,2
62,9
17,9
21,3
61,1
17,6
21,6
63,1
15,3
21,0
59,7
19,3
20,8
61,8
17,4
21,9
63,0
15,1
18,9
59,7
21,4
20,5
60,8
20,8
25,5
62,2
12,3
18,4
60,8
20,8
19,6
62,5
17,9
19,2
22,5
19,5
22,3

62,9
62,9
60,1
60,2

17,9
14,6
20,3
17,5

index vitality
106,8
120,6
141,6
109,0
119,8
144,5
87,7
111,9
207,1
88,3
109,7
106,8
153,9
96,1
126,9

počet obyvateľov v predproduktívnom veku
index vitality: = ----------------------------------------------------------- x 100
počet obyvateľov v poproduktívnom veku

Bratislava
Okres
Mesto
Spolu
Spolu
Okres
Mesto

Spolu
Spolu
Okres
Mesto
Spolu
Bratislavský
z toho
Bratislava
Spolu
Spolu

AUREX, s.r.o.

mesto
Malacky
Malacky
Stupava
mestá
obce
Pezinok
Pezinok
Modra
Svätý Jur
mestá
obce
Senec
Senec
obce
kraj
mesto
ostatné
mestá
obce

predproduktívni
86 627
13 348
4 112
1 479
5 591
7 757
11 084
4 975
1 770
815
7 560
3 524
10 297
3 790
6 507
121 356

rok 1995
produktívpoprodukni
tívni
284 309
81 117
38 322
11 067
11 418
2 454
4 871
1 494
16 289
3 948
22 033
7 119
32 946
9 250
13 857
2 828
5 190
1 466
2 728
939
21 775
5 233
11 171
4 017
30 726
9 197
9 230
1 830
21 496
7 367
386 303
110 631

spolu

index
vitality

452 053
62 737
17 984
7 844
25 828
36 909
53 280
21 660
8 426
4 482
34 568
18 712
50 220
14 850
35 370
618 290

106
120
167
98
141
108
119
175
120
86
144
87
111
207
88
109

86 627
16 941

284 309
47 294

81 117
11 011

452 053
75 246

106
153

17 788

54 700

18 503

90 991

96

33

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva kraja v priebehu rokov 1991 - 1995
V uplynulých rokoch 1991-1995 vo vekovej štruktúre obyvateľstva Bratislavského
kraja sa značne znížil počet obyvateľov v predproduktívnom veku pri súčasnom
početnom náraste obyvateľstva v produktívnom veku a miernom náraste
obyvateľstva v poproduktívnom veku. Tento vývojový trend bol identický v meste
Bratislava a v okrese Senec, avšak v okresoch Malacky a Pezinok v skupine v
poproduktívnom veku počet obyvateľov stagnoval až mierne klesal. Mierny úbytok
obyvateľstva v poproduktívnom veku zaznamenala tiež štruktúra vidieckych sídiel.
Pokles obyvateľstva v predproduktívnom veku v počte cca 21,0 tisíc reflektuje
výrazné zníženie natality. Nárast početnosti obyvateľov v produktívnom veku,
(+29,8 tisíc), ktorý bol podstatne vyšší ako celkový prírastok obyvateľov (+11,9 tisíc)
je determinovaný založenou vekovou štruktúrou v minulých obdobiach a znamená
presuny obyvateľstva z predproduktívnej do produktívnej vekovej skupiny.
Na zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva v Bratislavskom kraji v základných
ekonomických skupinách a v sledovaných územno-správnych celkoch a sídelných
štruktúrach poukazuje nasledujúce hodnotenie:
okres,
sídelná štruktúra
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

Bratislava
Okres
Mesto
Spolu
Spolu
Okres
Mesto

Spolu
Spolu
Okres
Mesto
Spolu
Bratislavský
z toho
Bratislava
Spolu ostatné
Spolu
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mesto
Malacky
Malacky
Stupava
mestá
obce
Pezinok
Pezinok
Modra
Svätý Jur
mestá
obce
Senec
Senec
obce
kraj
mesto
mestá
obce

spolu
9856
532
1202
349
11939

Prírastok-úbytok obyvateľov v r. 1991-1995
predproduktívni
produktívni
poproduktívni
-16157
22966
3047
-1983
2681
-166
-1336
2358
0
-1479
1579
249
-20955
29764
3130

9856
2277
-194

-16157
-2297
-2501

22966
4296
2502

Prírastky / úbytky v r. 1991 - 1995
predproduktívni
produktívni
poproduktívni
-16157
22966
3047
-1983
2681
-166
-652
951
112
-289
292
7
-941
1243
119
-1042
1438
-285
-1336
2538
0
-498
1542
101
-203
523
16
-171
101
-48
-872
2166
69
-464
372
-69
-1479
1579
249
-484
887
90
-995
692
159
-20955
29764
3130
-16157
-2297
-2501

22966
4296
2502

3047
278
-195

3047
278
-195

spolu
9856
532
411
10
421
111
1202
1145
336
-118
1363
-161
349
493
-144
11939
9856
2277
-194
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Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry
Vývoj obyvateľstva v predproduktívnom veku bude ovplyvňovaný predpokladanými
trendmi vývoja natality obyvateľstva a dynamikou dosídľovania obyvateľstva do
riešeného územia. Z pohľadu najbližších vývojových etáp do roku 2005 bude
znamenať pokračovanie znižovania početnosti a zastúpenia obyvateľstva v tejto
vekovej skupine. V ďalšej etape do roku 2010 sa predpokladá len veľmi mierne
zlepšenie situácie, prejavujúce sa v náraste početnosti najmladšej zložky
obyvateľstva, avšak v prognóznej etape 2010-2015 možno očakávať ďalšie
znižovania početnosti tejto vekovej skupiny obyvateľov.
Predpoklad vývoja obyvateľstva v predproduktívnom veku za Bratislavský kraj:
etapa
1996-2000
2005-2005
2005-2010
2010-2015

prírastok-úbytok
obyvateľov v tis.
-16,3
-6,3
0,9
-3

Vo vývoji obyvateľstva v produktívnom veku sa vplyv jestvujúcej vekovej štruktúry
obyvateľov prejaví v etape do roku 2005 posilňovaním jej zastúpenia, ako aj
nárastom početnosti obyvateľov. V ďalšom období do r. 2015 dôjde k presunu
početnej skupiny obyvateľov z produktívneho do poproduktívneho veku a početnosť
a zastúpenie tejto ekonomickej skupiny obyvateľstva bude postupne klesať.
Predpoklad vývoja obyvateľstva v produktívnom veku za Bratislavský kraj:
etapa
1996-2000
2005-2005
2005-2010
2010-2015

prírastok-úbytok
obyvateľov v tis.
20,8
3,5
-15,7
-16,8

Početnosť a zastúpenie obyvateľstva v poproduktívnom veku bude počas celého
sledovaného výhľadového obdobia narastať, pričom zvýšenú dynamiku rastu možno
očakávať v období po roku 2005.
Vývoj obyvateľstva v poproduktívnom veku za Bratislavský kraj:
etapa
1996-2000
2005-2005
2005-2010
2010-2015

prírastok-úbytok
obyvateľov v tis.
6,3
14,4
23,1
21,7

Kvantifikácia vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva (po migrácii) v priemete okresov
Bratislavského kraja:
Variant 1
veková
skupina
rok 1995
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2005

AUREX, s.r.o.

spolu
452,1
62,7
53,3
50,2
618,3

Počet obyvateľov (v tis.)
predproduktívni
produktívni
86,6
13,3
11,1
10,3
121,3

284,4
38,3
32,9
30,7
386,3

poproduktívni
81,1
11,1
9,3
9,2
110,7
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Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2015
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

467,0
65,2
55,9
52,6
640,7

70,0
11
9,2
8,5
98,7

298,9
41,8
36,2
33,7
410,6

98,1
12,4
10,5
10,4
131,4

474,0
66,7
56,8
53,4
650,9

68,4
10,8
9,1
8,3
96,6

274,8
38,8
33,4
31,1
378,1

130,8
17,1
14,3
14,0
176,2

Variant 2
veková
skupina
rok 1995
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2005
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2015
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

spolu

Počet obyvateľov (v tis.)
predproduktívni
produktívni

poproduktívni

452,1
62,7
53,3
50,2
618,3

86,6
13,3
11,1
10,3
121,3

284,4
38,3
32,9
30,7
386,3

81,1
11,1
9,3
9,2
110,7

475,0
62,5
53,2
50,0
640,7

72,5
10,1
8,3
7,8
98,7

303,7
40,1
34,6
32,2
410,6

98,8
12,3
10,3
10,0
131,4

490,0
60,7
51,6
48,6
650,9

73,2
9,0
7,4
7,0
96,6

284,4
35,2
30,3
28,2
378,1

132,4
16,5
13,9
13,4
176,2

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v relatívnych hodnotách:
Variant 1
veková
skupina
rok 1995
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2005
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2015
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
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spolu

Podiel obyvateľov v%
predproduktívni
produktívni

poproduktívni

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,2
21,3
20,8
20,5
19,6

62,9
61,1
61,8
61,2
62,5

17,9
17,6
17,4
18,3
17,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

15,0
16,8
16,4
16,1
15,4

64,0
64,1
64,7
64,1
64,1

21,0
19,1
18,9
19,8
20,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

14,4
16,2
16
15,6
14,8

58,0
58,2
58,8
58,2
58,1

27,6
25,6
25,2
26,2
27,1
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Variant 2
veková
skupina
rok 1995
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2005
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
rok 2015
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

6.5.

spolu

Podiel obyvateľov (v %.)
predproduktívni
produktívni

poproduktívni

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,2
21,3
20,8
20,5
19,6

62,9
61,1
61,8
61,2
62,5

17,9
17,6
17,4
18,3
17,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

15,3
16,1
15,6
15,6
15,4

63,9
64,2
65,0
64,4
64,1

20,8
19,7
19,4
20,0
20,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

14,9
14,8
14,3
14,4
14,8

58,1
58,0
58,7
58,0
58,1

27,0
27,2
27,0
27,7
27,1

Prechodne prítomné obyvateľstvo

Okrem trvalo bývajúceho obyvateľstva je v riešenom území, ale predovšetkým v
Bratislave, významnou kategóriou prechodne prítomné obyvateľstvo. Predmetná
skupina obyvateľstva indukuje nároky na dopravnú infraštruktúry a zariadenia
obchodno-obslužného charakteru.
Časť z prechodne prítomného obyvateľstva tvorí prechodne bývajúce obyvateľstvo v
samotných bytoch (zástupcovia zahraničných firiem, diplomatických služieb a
inštitúcií, zahraniční a iní pracovníci....), v zariadeniach verejného ubytovania a iných
ubytovacích zariadeniach (internáty stredných a vysokých škôl, zdravotnícke
zariadenia, ubytovne a iné....).
Ďalšou kategóriou sú prítomné nebývajúce osoby, ktoré denne dochádzajú za
prácou, do škôl, za obchodom a službami, za pracovnými rokovaniami a do úradov,
ako aj turisti prechádzajúci územím , predovšetkým však hlavným mestom.
Odhad predpokladaného vývoja dočasne prítomného obyvateľstva:
rok
1991
2015

podiel dočasne prítomného
obyvateľstva
42%
42-45 %

počet osôb v tis.
Bratislava
kraj spolu
185
120
200 - 235
130 - 165

Odhad predpokladaného vývoja denne prítomného obyvateľstva:
rok
1991
2015

AUREX, s.r.o.

počet osôb v tis.
Bratislava
kraj spolu
627
726
674 - 725
780 - 815
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6.6.

Ekonomická aktivita obyvateľstva

6.6.1. Súčasný stav
K dňu sčítania v roku 1991 v celokrajskom priemere ekonomická aktivita
obyvateľstva mala hodnotu 52,7 % a značne prevyšovala celoslovenský priemer
(49,6 %).
Ekonomická aktivita obyvateľstva Bratislavského kraja v priemete jednotlivých
okresov a sídelných štruktúr preukazuje určité rozdiely. Výraznejšie rozdiely sú
medzi mierou ekonomickej aktivity v meste Bratislava a v ostatných okresoch, ako aj
medzi štruktúrou mestských sídiel a vidieckych obcí. V zásade sú ovplyvňované
rozdielnou mierou zamestnanosti žien a zamestnanosťou obyvateľov v
poproduktívnom veku. Miera zamestnanosti v poproduktívnom veku v Bratislave
dosiahla hodnotu l5,7%, pričom v ostatných mestách sa pohybovala v rozpätí 9,713,5% a vo vidieckych sídlach v priemere 10,5%.Predmetná skupina ekonomicky
aktívnych obyvateľov (z poproduktívneho veku) sa na celkovom počte ekonomicky
aktívnych obyvateľov podieľala necelými 5%. V dôsledku sociálno-ekonomických
opatrení (legislatívnych) a prebiehajúcich procesov ekonomickej transformácie podiel
obyvateľov v dôchodkovom veku na trhu práce klesá.
Nasledujúci prehľad poukazuje na rozsah a mieru ekonomickej aktivity v riešenom
území a rozloženie ekonomicky aktívneho obyvateľstva (3.3.1991):

v tis.
235,7
31,4
26,8
25,6
319,5

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
muži
ženy
%
v tis.
%
v tis.
53,3
116,2
55,7
119,5
50,5
16,7
55,0
14,7
51,4
14,0
54,9
12,8
51,4
13,7
56,3
11,9
52,7
160,6
55,6
158,9

%
51,2
46,1
48,7
46,7
50,0

235,7
37,8
46,0

53,3
51,8
50,4

51,2
49,2
45,2

spolu
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

116,2
19,4
25,0

55,7
54,6
55,8

119,5
18,4
21,0

Ekonomicky aktívni obyvatelia z
Produktívneho veku
Poproduktívneho veku
abs.
%
abs.
%
223,5
85,5
12,2
15,7
30,2
84,7
1,2
10,7
25,8
84,6
1,0
11,3
24,6
84,5
1,0
11,0
304,1
85,3
15,4
14,3
223,5
36,6
44

85,5
85,1
84,3

12,2
1,2
2,0

15,7
11,2
10,5

V priestore Bratislavského kraja z celkového rozsahu ekonomicky aktívnych osôb sa
koncentruje v meste Bratislava takmer 74 %, a tým predstavuje Bratislava ťažiskový
priestor na trhu práce. Špecifickým javom mesta Bratislavy je vysoká zamestnanosť
žien, ktorá v absolútnych hodnotách prevyšuje počet ekonomicky aktívnych mužov.
Je to dôsledok štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia, kde je absolútna prevaha žien.
Sektorová štruktúra ekonomicky aktívnych obyvateľov je jedným z indikátorov
štrukturalizácie pracovných príležitostí riešeného územia.
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Dominujúcim zamestnaneckým sektorom je terciér, v ktorom v celokrajskom
priemere pracovalo takmer 65,0% ekonomicky aktívnych obyvateľov, pričom v
samotnom meste Bratislava až 70,5 %.
V ostatných mestách riešeného územia v nevýrobných odvetviach terciéru bola
zamestnanosť podstatne nižšia (46,1 - 58,1 %),pričom najnižšiu zamestnanosť v
terciéri vykazuje mesto Malacky (46,1%) , čo je identické so zamestnaneckou
orientáciou obyvateľov vidieckych sídiel (45,%).
Orientáciu ekonomicky aktívnych obyvateľov na prácu v jednotlivých hospodárskych
odvetviach resp. sektoroch výrazne ovplyvňuje štruktúra hospodárskej základne
mesta Bratislavy.
Vo výrobných odvetviach sekundárneho sektoru pracovalo 29,0% ekonomicky
aktívnych osôb. Možno predpokladať, že v súčasnosti je tento podiel ešte nižší, a to
v dôsledku poklesu pracovných príležitostí v priemysle a stavebníctve v rámci
prebiehajúceho procesu ekonomickej transformácie.
V sídelných štruktúrach Bratislavského kraja orientácia na prácu vo výrobných
odvetviach sekundáru dominuje v ostatných mestách (v priemere 38,2%), avšak
najmä v meste Malacky (44,4%), čo odráža tiež vplyv založenej štruktúry
hospodárskej základne tohto sídla.
Pomerne vysokú zamestnanosť v sekundári vykazujú obyvatelia vidieckych sídiel (v
priemere 33,4%). Z hľadiska ponuky pracovných príležitostí sú tieto sídla viazané
najmä na hospodársku základňu mestských sídiel a najmä Bratislavy.
V zamestnanosti obyvateľstva v primárnom sektore je ťažisko prirodzene vo
vidieckych sídlach (21,0% ekonomicky aktívnych obyvateľov vidieckych sídiel). V
súvislosti s celkovým poklesom pracovných príležitostí v poľnohospodárstve v
uplynulom období možno predpokladať vplyv tohto poklesu na zmenu orientácie
obyvateľov na prácu resp, na tvorbu voľných zdrojov pracovných síl.
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Vzdelanostnú úroveň obyvateľstva Bratislavského kraja výrazne ovplyvňuje mesto
Bratislava, kde takmer 55% obyvateľov má stredné s maturitou a vysokoškolské
vzdelanie, z toho takmer 22% vysokoškolské. Tu sa prejavuje účinok funkcií a
hospodárskej základne mesta i z hľadiska nasávacieho efektu obyvateľov s
najvyšším vzdelaním z trvalej migrácie.
Podstatne nižšia úroveň vzdelania obyvateľov je v ostatných mestách, ale najmä v
skupine vidieckych sídiel. V štruktúre ostatných mestských sídiel , kde v priemere
36% obyvateľov má stredné s maturitou a vysokoškolské vzdelanie, možno
identifikovať vplyv štruktúry hospodárskej základne a funkcie jednotlivých sídiel na
vzdelanostnú úroveň obyvateľov. Vyššiu úroveň vzdelania majú obyvatelia
mestských sídiel v podkarpatskej oblasti v porovnaní so sídlami juhovýchodnej a
západnej časti kraja.
Pre vidiecke zázemie je charakteristické relatívne vysoké zastúpenie obyvateľov s
najnižším vzdelaním, v čom sa pravdepodobne premieta tiež vyššie zastúpenie
skupiny najstarších obyvateľov a ich nižšieho vzdelania.
Rozdielnosť vzdelanostnej úrovne obyvateľstva preukazujú aj jednotlivé okresy
riešeného územia, keď v okrese Pezinok má takmer 33% obyvateľov stredné s
maturitou a vysokoškolské vzdelanie, z toho 7,7% vysokoškolské, v okrese Senec.
podiel obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním činí 28,7% a v okrese
Malacky len 24,0%.

AUREX, s.r.o.

39

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

Na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva riešeného územia v mestských a vidieckych
sídlach poukazujú nasledujúce údaje:

Bratislava
Okres
Okres
Okres
Bratislavský
z toho
Bratislava
spolu ostatné
spolu vidiecke

mesto
Malacky
Pezinok
Senec
kraj

Počet obyvateľov s
dokončeným
stred. vzd.
vysokošk.
s maturitou vzdelanim
108914
74255
9215
2132
9927
3052
8422
2496
136478
81935

Spolu
obyvatelia
15 r. a
viac
339413
46874
39658
38095
464040

s úplným
stred. vzd.
32,1
19,7
25,0
22,1
29,4

s vysokoš.
vzdelanim
21,9
4,5
7,7
6,6
17,7

mesto
mestá
obce

108914
14433
13131

339413
53731
70896

32,1
26,9
18,5

21,9
8,8
4,2

74255
4719
2961

% podiel obyvateľov

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov k 3.3.1991

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva Bratislavského kraja je jedným z určujúcich
faktorov profilácie hospodárskej základne tohto územia v budúcom období.

6.6.2. Predpokladaný vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva
Úvaha o vývoji ekonomickej aktivity obyvateľstva vychádza z predpokladaného
vývoja hodnôt miery zapojenia obyvateľov do pracovného procesu, ktorých medzné
intervaly sú stanovené invariantne pre obe uvažované varianty vývoja obyvateľstva
nasledovne:
1991
85,1
13,9

z produkt. veku
z poprodukt. veku

miera ekonomickej aktivity v %
2005
80,0-85,0
5,0

2015
80,0-85,0
5,0

Na základe uvedených hodnôt predpokladanej miery zapojenia obyvateľov do
pracovného procesu a predpokladaného vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva bola
kvantifikovaná úvaha o vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa jednotlivých
územno-správnych celkov:
Variant 1
okres
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

1991
235,7
31,4
26,8
25,6
319,5

Počet ekonomicky aktívnych osôb v tis.
1995
2005
2015
236,8
244,0-259,0
226,4 - 240,1
31,7
34,0- 36,1
31,9 - 33,9
27,5
29,5- 31,3
27,4 - 29,1
25,7
27,5- 29,1
25,6 - 27,1
321,7
335,0-355,5
311,3- 330,2

1991
235,7
31,4
26,8
25,6
319,5

Počet ekonomicky aktívnych osôb v tis.
1995
2005
2015
236,8
247,9 - 263,0
234,1- 248,3
31,7
32,6 - 34,7
29,0 - 30,8
27,5
28,2 - 29,9
24,9 - 26,4
25,7
26,3 - 27,9
23,3 - 24,7
321,7
335,0 - 355,5
311,3 - 330,2

Variant 2
okres
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
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Vývoj celkovej miery ekonomickej aktivity v celokrajskom priemere
1991*
52,7

Celková miera ekonomickej aktivity
1995**
2005
52
52,3-55,5

2015
47,8-50,7

* Sčítanie ľudu k 3.3.1991, **"Štatistické výsledky o nezamestnanosti" (Oblastná správa ŠÚ SR v
Bratislave 1995)

Výhľadový vývoj ekonomickej aktivity bude ovplyvnený vývojom vekovej štruktúry
obyvateľstva. Predovšetkým ku koncu storočia je potrebné počítať s prírastkami
ekonomicky aktívnych osôb v súvislosti s predpokladaným rastom počtu obyvateľov
v produktívnom veku v dôsledku vstupu silnejších ročníkov obyvateľov
predproduktívneho veku do kategórie produktívneho veku a posunu obyvateľov v
rámci tejto vekovej skupiny.
V ďalšom období sa predpokladá postupný početný presun obyvateľov
produktívneho veku do skupiny poproduktívneho veku, v dôsledku čoho sa znížia
zdroje pracovných síl a následne aj celková miera ekonomickej aktivity.
V priebehu rokov 1995-2005 vo väzbe na prírastky obyvateľov v produktívnom veku
a vyššie formulovaných vstupných predpokladov o miere ekonomickej aktivity možno
očakávať v Bratislavskom kraji prírastok 13,3 - 33,8 tisíc ekonomicky aktívnych osôb.
S uvedenými prírastkami ekonomicky aktívnych osôb je potrebné uvažovať pri rozvoji
hospodárskych aktivít a tvorbe podmienok pre rozvoj pracovných príležitostí. V
ďalšom období do roku 2015 možno predpokladať úbytok 23,7-25,3 tisíc ekonomicky
aktívnych osôb.
Predmetná úvaha je založená na stabilizácii dôchodkového veku obyvateľov na
úrovni súčasného stavu, to znamená nevyjadruje prípadné posuny dôchodkovej
vekovej hranice smerom k vyššiemu veku.
V prepojení na navrhované varianty vývoja obyvateľstva podľa jednotlivých okresov
Bratislavského kraja sú vo vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva odhadované
nasledujúce zmeny:

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

Prírastok - úbytok ekonomicky aktívnych osôb
1995-2005
2005-2015
variant 1
variant 2
variant 1
variant 2
7,2-22,2
11,1-26,2
-17,6- - 18,9
-13,8- -14,7
2,3- 4,4
0,9- 3,0
- 2,1- - 2,2
- 3,6- - 3,9
2,0- 3,8
0,7- 2,4
- 2,1- - 2,2
- 3,3- - 3,5
1,8- 3,4
0,6- 2,2
- 1,9- - 2,0
- 3,0- - 3,2
13,3-33,8
13,3-33,8
-23,7- -25,3
-23,7- -25,3

V zámere budovania priemyselných parkov v Bratislavskom kraji sa odhaduje v l.
etape v Bratislave s vytvorením 11,9 tisíc pracovných príležitostí, pričom ich
potenciál sa odhaduje vo výhľade až na 26,3 tisíc pracovných príležitostí.
V ostatných priemyselných parkoch Bratislavského kraja sa odhaduje v počiatočnej
fáze s vytvorením 7,5 tisíc pracovných príležitostí, potenciál je 17,9 tisíc pracovných
príležitostí.
To znamená v Bratislavskom kraji sa môže v l. etape vytvoriť 19,4 tisíc pracovných
príležitostí a vo výhľade 44,2 tisíc pracovných príležitostí. Výhľadový vývoj počtu
obyvateľov Bratislavského kraja prirodzenou menou (podľa VÚC Bratislavského
kraja) predpokladá rast počtu obyvateľov do r. 2005 a od r. 2005 predpokladá pokles
počtu obyvateľov. Ponuka nových pracovných miest bude čiastočne využitá
nezamestnanými z Bratislavského a Trnavského kraja, ale vyvolá aj migráciu
obyvateľov do Bratislavského kraja. Predpokladá sa postupné obsadzovanie
pracovných miest ekonomicky aktívnymi osobami zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
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Nezamestnanosť
Ku koncu septembra 1997 bolo na území Bratislavského kraja 16,2 tisíc evidovaných
nezamestnaných, čo predstavuje 4,7% evidovaných nezamestnaných na území SR.
Zároveň v tomto období bolo v evidovanej ponuke 7,8 tisíc pracovných miest, t.j.
29% z celkovej evidovanej ponuky voľných pracovných miest v SR.
V podmienkach SR a v porovnaní s ďalšími územnosprávnymi celkami (krajmi) má
Bratislavský kraj najpriaznivejšiu situáciu na trhu práce, keď miera nezamestnanosti
k uvedenému obdobiu bola 5,10 %, pričom hodnota ukazovateľa v celoslovenskom
priemere bola 19,95% a v ostatných krajoch SR sa pohybovala v rozpätí 8,57%18,09%.
Priaznivé pomery na trhu práce a relatívne uspokojený dopyt na pracovné miesta v
Bratislavskom kraji výrazným spôsobom ovplyvňuje trh práce na území mesta
Bratislavy, ktorý dlhodobejšie vykazuje najnižšiu nezamestnanosť v podmienkach
SR.
V jednotlivých okresoch Bratislavského kraja je však situácia v ponuke pracovných
miest, resp. v uspokojovaní dopytu na trhu práce rozdielna. Predovšetkým okres
Malacky dlhodobo vykazuje vysokú nezamestnanosť, ktorá v podmienkach
riešeného územia výrazne prevyšuje nezamestnanosť ostatných územnosprávnych
celkov.
počet
nezamestnaných
838
2699
984
1952
3574
3046
1581
1518

Bratislava I.
Bratislava II.
Bratislava III.
Bratislava IV.
Bratislava V.
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec

miera nezamestnanosti v %
I.97
IX.97
3,88
3,79
4,9
4,73
3,71
3,24
3,51
3,85
4,38
4,82
10,06
9,46
5,24
6,03
6,38
6,08

Odhad vývoja nezamestnanosti na území Bratislavského kraja:
miera nezamestnanosti
počet nezamestnaných v tis.

7.

30. 9. 1997
5,1
16,2

2005
5,0
16,8 - 17,8

2015
5,0
15,6 -16,5

Bytový fond

Ku dňu sčítania ľudu, domov a bytov (k 3.3.1991) na území Bratislavského kraja bol
k dispozícii nasledovný bytový fond:
Okres,
sídelná štruktúra

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu
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Trvalo
obývané
byty spolu

z toho:

161 494
19 108
16 440
15 195
212 237

v rod.
domoch
15 276
13 229
9 838
11 019
49 362

161 494
23 109
27 634

15 276
9 646
24 440

Neobýva
né byty
%

Bytový
fond
spolu

% neob.
bytov

9,5
69,2
59,8
72,5
23,3

5 887
2 665
1 828
1 633
12 013

167 381
21 773
18 268
16 828
224 250

3,5
12,2
10,0
9,7
5,4

9,5
41,7
88,4

5 887
1 691
4 435

167 381
24 800
32 069

3,5
6,8
13,9
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Neobývané byty predstavujú 5,3 % z celkového bytového fondu Bratislavského kraja,
pričom vo vidieckych sídlach podiel neobývaných bytov dosahuje až 14,0 %.
Prevládajúce dôvody neobývanosti bytov (kolaudácie, zmena vlastníka, súdne
konania, prestavba a rekonštrukcie) naznačujú možnosť postupného návratu do
trvalo obývaného bytového fondu cca 70 % v súčasnosti neobývaných bytov, t.j. 8,5
tisíc.
Z celkového trvalo obývaného bytového fondu riešeného územia sa v rodinných
domoch nachádza 23 %, pričom forma bývania v rodinných domoch sa sústreďuje
vo vidieckych sídlach a v mestských centrách regionálneho zázemia.

7.1.

Charakteristika trvalo obývaného bytového fondu

Aktívna reprodukcia bytového fondu a rozsiahla bytová výstavba pozitívne ovplyvnila
vekovú štruktúru trvalo obývaného bytového fondu, čo potvrdzujú nasledujúce údaje:
okres,
sídelná štruktúra
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

do roku1919
3,7
12,1
10,2
6,9
5,2
3,7
6,7
12,7

% podiel bytov postavených v období
1920-1945
1946-1970
10,7
31,5
13,9
32,0
12,9
33,3
14,2
36,6
11,4
32
10,7
9,9
16,8

31,5
28,1
38,5

1971-1991
54,1
42,0
43,6
42,3
51,4
54,1
55,3
32,0

Po roku 1945 bolo na území Bratislavského kraja postavených 83,4 % všetkých
bytov, pričom podiel bytov postavených v poslednom 20-ročnom období, t.j. po r.
1970 tvorí viac ako polovicu (51,4%), v mestských sídlach 55,3 % a vo vidieckych
sídlach 32,0%.).
Rozsiahlou novou bytovou výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou bytového
fondu, ako aj v dôsledku odpadu nevyhovujúceho bytového fondu v uplynulých
rokoch sa výrazne zvýšil štandard bývania a úroveň technickej vybavenosti bytov.
Z celkového počtu cca 212,2 tisíc trvalo obývaných bytov má kvalitu I. a II. kategórie
viac ako 203,0 tisíc bytov, t.j. 95,7%.Podštandardné byty, t.j. byty III. a IV. kategórie
v počte cca 9,2 tisíc sa na celkovom bytovom fonde podieľajú len 4,7 %. Tieto sú
sústredené vo vidieckych sídlach (5,7 tisíc), t.j. takmer 63 % .Podiel bytov III. a IV.
kategórie na celkovom bytovom fonde dosahuje vo vidieckych sídlach 20,8 %,
pričom v Bratislave len 1,3% a v ostatných mestských sídlach kraja 5,6%. Počet
podštandardných bytov korešponduje s počtom bytov v najstaršej vekovej kategórii
(do r.1919) a predstavuje disponibilný bytový fond pre rekonštrukciu a modernizáciu
v budúcom období.
Zastúpenie vybavenostných kategórií trvalo obývaných bytov v jednotlivých
územnosprávnych celkoch:
Podiel bytov
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

AUREX, s.r.o.

I. a II. kateg.
98,7
82,5
88,1
88,4
95,7

III. a IV. kat
1,3
17,5
11,9
11,6
4,3
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Veľkostná štruktúra bytového fondu
okres, sídelná
štruktúra
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá spolu
vidiecke obce spolu

% podiel bytov veľkostnej skupiny
1 obyt. miestn.
2 izby
3 izby
4 a viac izieb
17,5
25,5
40,6
16,4
8,9
27,4
36,1
27,4
7,8
25,6
42,0
24,6
5,1
21,7
40,4
32,8
15,1
25,4
40,3
19,2
17,5
8,9
6,1

25,5
26,8
23,7

40,6
45,3
34,3

16,4
19,0
35,8

Rozdielna veľkostná štruktúra bytového fondu predovšetkým zastúpenie jednotlivých
foriem výstavby. Mesto Bratislava vykazuje vysoký podiel 1-izbových bytov, ktoré
tvoria až 17,5% celého bytového fondu, vo vidieckych sídlach je to len 6,1%. Naopak
väčšie byty (4 a viac izbových) sú v Bratislave zastúpené len 16,4%, v ostatných
mestách 19,0% a vo vidieckych sídlach takmer 36%.
Na nedostatok väčších bytov v Bratislave poukazuje porovnanie veľkostnej štruktúry
bytového fondu a veľkostnej štruktúry bytových domácností. Podiel domácností s
počtom 4 a viac členov dosahuje v Bratislave 32,3%, avšak byty 4 a viac izbové sa
podieľajú na bytovom fonde len 16,4%.
Ukazovatele úrovne bývania v podľa jednotlivých územnosprávnych celkov:
Ukazovateľ
% bytov I. + II. kat.
III.+ IV. kat.
% bytov post. do r. 1919
r. 1971 - 1991
% 1-izbových bytov
4 a viac izbových bytov
Priemer. celková plocha/1 byt
Priemer. obytná plocha/1 byt
Priemer. počet obyvat./1 byt
Priemer. obytná plocha/1 obyv.
Počet cenz. domác./100 bytov

7.2.

mesto
Bratislava
98,7
1,3
3,7
54,1
17,5
16,4
64,2
40,8
2,74
14
109,5

okres
Malacky
82,5
17,5
12,1
42
8,9
27,4
75,5
50
3,25
15,3
114,1

okres
Pezinok
88,1
11,9
10,2
43,6
7,8
24,6
75,7
49,7
3,17
15,7
112,4

okres
Senec
88,4
11,6
6,9
42,3
5,1
32,8
80,2
53,1
3,28
16,2
114,1

kraj
spolu
95,7
4,3
5,2
51,4
15,1
19,2
60,2
43,2
2,86
15,1
110,4

Scenár vývoja bytového fondu

Pri stanovení kvantitatívnej potreby bytov vo výhľadovom období v riešenom území
boli zohľadnené nasledujúce faktory, ktoré determinujú celkovú potrebu bytov:
• predpokladaný vývoj obyvateľstva,
• predpokladaný vývoj počtu a priemernej veľkosti cenzovej domácnosti.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že vývoj počtu cenzových domácností prebieha
rýchlejšie ako vývoj celkového počtu obyvateľov. Dynamickejší rast cenzových
domácností je ovplyvnený najmä vekovou štruktúrou obyvateľstva a prejavuje sa
sústavným znižovaním priemernej veľkosti cenzovej domácnosti. Je predpoklad, že
súčasná priemerná veľkosť cenzových domácností (v celokrajskom priemere 2,58
osôb) sa bude naďalej postupne znižovať. Pre uvedený vývojový trend sú založené
objektívne skutočnosti v demografickom a spoločenskom vývoji (rast neúplných
cenzových domácnosti, domácností jednotlivcov, znižovanie priemernej veľkosti
rodiny vzhľadom na znižovanie pôrodnosti...).
Podľa Projekcie vývoja domácností v SR a okresoch do roku 2015, ktorú spracoval
ŠÚ SR (január 1996) sa v bývalých okresoch Bratislava a Bratislava-vidiek, ktoré
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predstavujú ťažiskové územie Bratislavského kraja) predpokladá vývoj rozsahu a
štruktúry cenzových domácností nasledovne:
okres
rok 1995
Bratislava
Bratislava-vidiek
rok 2005
Bratislava
Bratislava-vidiek
rok 2015
Bratislava
Bratislava

domácnosti s počtom členov v tis.
3
4
5

1

2

6+

spolu

56,4
12,1

46,9
12,5

35,0
9,8

37,5
12,2

7,9
4,7

1,7
1,4

185,4
52,7

65,2
13,9

51,8
13,7

38,9
10,7

38,4
12,4

8,0
4,8

1,5
1,3

203,8
56,8

72,5
15,5

55,5
14,6

41,8
11,4

38,3
12,2

8,0
4,8

1,4
1,1

217,5
59,6

Vývoj štruktúry cenzových domácností:
okres
rok 1995
Bratislava
Bratislava-vidiek
rok 2005
Bratislava
Bratislava-vidiek
rok 2015
Bratislava
Bratislava-vidiek

domácnosti s počtom členov
3
4
5

1

2

6+

spolu

30,4
22,9

25,3
23,7

18,9
18,6

20,2
23,1

4,3
9

0,9
2,7

100
100

31,9
24,5

25,4
24,1

19,1
18,9

18,8
21,7

4
8,5

0,8
2,3

100
100

33,4
26

25,5
24,5

19,2
19,1

17,6
20,5

3,7
8

0,6
1,9

100
100

Vývoj priemernej veľkosti cenzovej domácnosti:
okres
Bratislava
Bratislava-vidiek

1991
2,48
2,86

1995
2,43
2,84

2005
2,27
2,74

2015
2,12
2,64

Podľa uvedenej projekcie cenzových domácností, ktorá nadväzuje na výsledky
projekcie obyvateľstva do r. 2015 (ŠÚ SR 1994) sa v priebehu rokov 1995-2015
predpokladá v Bratislave a v bývalom okrese Bratislava-vidiek celkový prírastok 39,0
tisíc cenzových domácností. V tom istom období sa v uvedenom území v oficiálnej
projekcii obyvateľstva predpokladá 16,0 tisíc obyvateľov.
Podľa projekcie cenzových domácností v období rokov 1995-2015 vo veľkostnej
štruktúre cenzových domácností najdynamickejší rast zaznamenajú 1-2 členné
domácnosti, keď z celkového prírastku 39,0 tisíc cenzových domácností v meste
Bratislava a v okrese Bratislava-vidiek pripadne na 1-2 členné 77% (30,2 tis.
domácností).
V podmienkach riešeného Bratislavského kraja v prepojení na odhadovaný vývoj
obyvateľstva do r.2015 sa predpokladá prírastok cenzových domácností v rozsahu
48,0 tisíc v priebehu rokov 1991-2015.
Vzhľadom na uvažované dosídľovanie mladšieho obyvateľstva, je predpoklad, že vo
veľkostnej štruktúre domácností predmetný nárast obyvateľstva a domácností sa
prejaví v náraste 2-3 členných domácností. V súvislosti s uvedenými úvahami a
predpokladmi možno oproti projekcii cenzových domácností očakávať miernejší
pokles priemernej veľkosti cenzových domácností. V celokrajskom priemere sa
predpokladá pokles z 2,60 v roku 1991 na 2,30 osôb v roku 2015.
Vytvorenie novej hospodárskej základne realizáciou priemyselných parkov vyvolá
potrebu novej bytovej výstavby. Bývanie pre obyvateľov, ktorých dostupnosť do
priemyselného parku nie je únosná, a ktorí sú ochotní kvôli práci zmeniť miesto
bydliska, navrhujeme umiestniť formou novej bytovej výstavby v sídlach, ktoré sú v
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priamom dotyku navrhovaných priemyselných parkov, resp. vo veľmi blízkej
dochádzkovej vzdialenosti.
V ÚPN obcí Bratislavského kraja, ktoré nám boli poskytnuté pri riešení Zmien a
doplnkov 2002, sa navrhuje cca 41 tisíc nových bytov, z toho len v samotnom meste
Bratislava v l. variante ÚPN hl. mesta Bratislavy (Koncept riešenia, r. 2000) sa
navrhuje výstavba 34 tis. bytov.
Demografické trendy vývoja počtu obyvateľov Bratislavského kraja prirodzenou
menou poukazujú na pokles počtu obyvateľov, nárast nastane iba migráciou
obyvateľov. Časť obyvateľov, ktorí sa prisťahujú z ostatných krajov Slovenska z
dôvodu zamestnania sa v priemyselných parkoch, nájde ubytovanie v navrhovanej
bytovej výstavbe v obciach Bratislavského kraja.
Predpokladáme, že obyvatelia bývajúci v únosnej dochádzkovej vzdialenosti od
priemyselného parku nebudú mať potrebu presťahovať sa do nových bytov v
blízkosti miesta zamestnania.
Ubytovanie pre pracovníkov, ktorí budú dochádzať na týždňové pracovné pobyty z
celého Slovenska ale aj zo zahraničia navrhujeme riešiť v zariadeniach pre
krátkodobé ubytovanie buď v samotnom priemyselnom parku alebo v blízkych
sídlach.

7.2.1. Miera chceného spolužitia cenzových domácností.
Súčasná miera spolužitia v celokrajskom priemere je 10,4% (stav k 3.3.1991). Pre
budúce obdobie uvažujeme so znižovaním miery spolužitia na hodnotu 5% k r. 2015.
Pre porovnanie uvádzame aj variant so súčasnou mierou spolužitia, t.j. 10%.

7.2.2. Priemerná obývanosť bytov.
Návrh vývoja priemernej obývanosti bytov zohľadňuje tendenciu postupného
znižovania priemernej veľkosti cenzovej domácnosti a uvažovanú mieru spolužitia
domácnosti.
Predpokladaný vývoj koeficientu obývanosti bytov:
okres

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

1991
priem. počet
CD
osôb na
1 byt
2,50
2,74
2,85
3,26
2,82
3,17
2,88
3,28
2,59
2,86

2005
priem počet osôb na 1 byt priem.
CD
spolužitie pri
CD
10%
5%
2,30
2,53
2,50
2,20
2,74
3,12
3,05
2,64
2,74
3,07
3,00
2,64
2,74
3,12
3,05
2,64
2,41
2,66
2,66
2,30

2015
počet osôb na 1 byt
spolužitie pri
10%
5%
2,42
2,30
3,00
2,77
2,96
2,77
3,00
2,77
2,55
2,41

7.2.3. Rozsah odpadu bytového fondu.
Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom dvadsaťročnom období došlo k značnému
odpadu bytového fondu z dôvodov jeho fyzického opotrebovania a z dôvodov
vyvolaných asanácií pre výstavbu obytných súborov KBV v mestských sídlach, ako aj
vzhľadom na súčasnú kvalitu bytového fondu, rozsah odpadu bytov z dôvodov
asanácií bude minimálny. Významnejšou mierou možno očakávať proces
rekonštrukcií a prestavieb jestvujúceho bytového a domového fondu a zvyšovanie
plošného a vybavenostného štandardu bytov.
V štruktúre dôvodov odpadu bytov participuje tiež transformácia bytov pre iné
funkcie( v uplynulých rokoch predovšetkým vo vidieckych sídlach pre účely
rekreácie). V súčasnom období dochádza k úbytku bytov najmä v mestských sídlach,
predovšetkým v ich centrách, kde rozvoj vybavenostných aktivít sa realizuje aj
zaberaním bytového fondu. Z pohľadu budúceho vývoja nie je možné tento vývojový
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trend odhadovať, avšak nie je žiaduce, aby ďalej pokračoval (nedostatok bytov,
znižovanie kvality sociálneho prostredia v centrách miest...).
Vzhľadom na uvedené východiská pre odhad odpadu bytov v budúcom období sa
opierame predovšetkým o údaje vekovej štruktúry bytov. Na území Bratislavského
kraja je 11,0 tisíc bytov postavených pred rokom 1919 (5,2% z celkového trvale
obývaného bytového fondu), z toho v mestách je 7,5 tisíc a vo vidieckych sídlach 3,5
tisíc. Potenciálom pre odpad bytov je predovšetkým bytový fond predmetnej vekovej
kategórie.

7.2.4. Kvantifikácia úvahy vývoja bytového fondu
Pre odhadovaný výhľadový vývoj počtu obyvateľov Bratislavského kraja a vyššie
formulovaných východiskových a predpokladov vývoja obývanosti bytov je
kvantifikovaný nasledovný vývoj bytového fondu:
rok
1991
2005
2015

počet bytov v tis. spolužitie pri
10%
5%
212,2
212,2
240,6
243,9
255,2
270,0

čisté prírastky bytov spolužitie pri
10%
5%
28,4%
14,6%

31,7%
26,1%

Celková potreba bytov v novej bytovej výstavbe bude vyššia o odpad bytov.
Predpoklad vývoja bytového fondu v priemete územnosprávnych celkov:
okres

počet bytov v tis.
2005
spolužitie pri
10%
5%

1991

Variant 1
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
Variant 2
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

2015
spolužitie pri
10%
5%

161,5
19,1
16,4
15,2
212,2

184,6
20,9
18,2
16,9
240,6

186,0
21,7
18,8
17,4
243,9

196,0
22,2
19,2
17,8
255,2

206,1
24,1
20,5
19,3
270,0

161,5
19,1
16,4
15,2
212,2

187,7
20,1
17,3
16,0
241,1

190,5
20,1
17,3
16,0
243,9

202,0
20,2
17,4
16,3
255,9

212,3
21,8
18,5
17,4
270,0

Čisté prírastky bytov:
okres

Variant 1
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
Variant 2
Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

AUREX, s.r.o.

1991-2005
spolužitie pri
10%
5%

počet bytov v tis.
2006-2015
spolužitie pri
10%
5%

1991-2015
spolužitie pri
10%
5%

23,1
1,8
1,8
1,7
28,4

24,5
2,6
2,4
2,2
31,7

11,4
1,3
1,0
0,9
14,6

20,1
2,4
1,7
1,9
26,1

34,5
3,1
2,8
2,6
43,0

44,6
5,0
4,1
4,1
57,8

26,2
1,0
0,9
0,8
28,9

29,0
1,0
0,9
0,8
31,7

14,3
0,1
0,1
0,3
14,8

21,8
1,7
1,2
1,4
26,1

40,5
1,1
1,0
1,1
43,7

50,8
2,7
2,1
2,2
57,8
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Pre celé územie Bratislavského kraja a pre obdobie r.1991-2015 uvažovaná hodnota
čistého prírastku bytov v priemere na rok predstavuje cca 2,3 tisíc bytov,
odhadovaný priemerný ročný prírastok obyvateľov činí 1,8 tisíc obyvateľov a odhad
priemerného ročného prírastku cenzových domácností činí 1,9 tisíc .
Kvantifikovaná úvaha o vývoji bytového fondu zohľadňuje cieľ vytvárať podmienky
nielen pre prírastky obyvateľov, ale aj pre prírastky cenzových domácností. To
znamená, že odhaduje objektívnu potrebu bytov a abstrahuje od situácie
pokračovania súčasných trendov v bytovej výstavbe. Predmetná úvaha sa vo vývoji
ukazovateľov úrovne bývania prejaví nasledovne:

okres

1991

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj

365
307
315
305
350

počet bytov/1000 obyvateľov
2005
2015
spolužitie pri
spolužitie pri
10%
5%
10%
5%
395
400
413
435
320
327
333
360
325
325
338
360
321
327
333
360
375
380
392
415

V prípade pomalšej dynamiky bytovej výstavby v porovnaní s nárastom cenzových
domácností bude súčasný nepriaznivý stav na trhu s bytmi pretrvávať aj vo
výhľadovom období.

7.3.

Štruktúra foriem bývania

Zmeneným podmienkam v stavebníctve, formám financovania, ako aj majetkovým
súvislostiam k bytovému fondu, budú zodpovedať aj formy výstavby nových bytových
objektov. Nepredpokladá sa do budúcnosti výstavba veľkoplošným a panelovým
spôsobom ako to bolo známe z výstavby prakticky všetkých nových sídlisk v
mestách a predovšetkým v Bratislave. Pre ďalšie formy výstavby bytových domov sa
očakáva a odporúča väčšia rozmanitosť, prispôsobivosť k existujúcim urbanistickým,
priestorovým a kompozičným podmienkam jednotlivých lokalít. Pri novej bytovej
výstavbe by malo predovšetkým ísť o vytvorenie optimálneho obytného prostredia
zohľadňujúceho kultúrno - historické súvislosti jednotlivých lokalít, pritom však s
rešpektovaním ekonomickej efektívnosti výstavby a prevádzky. Lokalizačne je
žiaduce využívať predovšetkým priestory intravilánov obcí a v prípade výstavby v
extravilánoch v maximálnej miere zohľadňovať nadväznosť na už existujúcu
zástavbu. Kompaktnosť a komplexnosť pri výstavbe obytných súborov a jednotlivých
objektov je žiaduca predovšetkým z ohľadu na tvorbu mestského prostredia vo
všetkých odporúčaných rozvojových priestoroch, ochranu pôdneho fondu,
efektívneho využívania technickej infraštruktúry, ekonomiky výstavby a prevádzky
jednotlivých obytných súborov ako aj je žiaduce vytvárať podmienky pre
diferencované nároky pre rôzne sociálne skupiny obyvateľov. Preto sa v jednotlivých
charakteristických priestoroch Bratislavského kraja odporúča uplatňovať pri
výstavbe:
• v meste Bratislava dotvárať jednotlivé obytné a ostatné sídelné časti, ktoré sú
vhodné pre bytovú výstavbu, formami odpovedajúcimi danej lokalite, pričom je
potrebné mať na zreteli požiadavky vytvorenia mestského prostredia vysokej
kvalitatívnej úrovne,
• v rozvojových centrách mesta Bratislavy formy nízkopodlažnej kompaktnej
zástavby bytových domov a kompaktnej zástavby rodinných domov,
• v terciárnych centrách regiónu podporovať kompaktnú mestskú zástavbu
obytnými domami podľa charakteru miestnych lokalít,
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• v ostatných vidieckych sídlach formy zástavby
odpovedajúcimi charakteru miestneho prostredia.

8.

rodinnými

domčekmi

Vybrané zariadenia sociálnej infraštruktúry
8.1.

Školstvo

8.1.1. Základné školstvo
V súčasnosti (r. 1996/97) na území Bratislavského kraja sú plno organizované
základné školy zastúpené v 37 obciach, na úrovni l. stupňa (1.-4.r.) sú základné
školy zriadené v 25 obciach a ostatní obyvatelia obcí sú viazaní na dochádzku do
škôl 1.- 9. do iných obcí. Obce s neplno organizovanými školami a bez prítomnosti
zariadenia základnej školy reprezentujú obce najmenších veľkostných kategórií s
pomerne nepriaznivou vekovou štruktúrou a nízkym počtom detí v školskom veku.
Rozmiestnenie základných škôl a žiakov v sledovaných územnosprávnych celkoch a
sídelných štruktúrach:

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava mesto
ostatné mestá
vidiecke obce

Počet škôl

Počet tried

Počet žiakov

96
29
20
28
173

1 945
314
261
234
2 754

47 130
7 154
6 167
5 301
65 762

Počet žiakov
na 1000 obyv.
104,2
113,7
115,5
105,4
106,3

96
18
59

1 945
390
419

47 130
9 973
8 659

104,2
132,1
95,0

Zdroj: Okresné úrady - odbory školstva, šk. rok 1996/97

8.1.1.1.

Základné predpoklady vo vývoji základného školstva

V prepojení na demografický vývoj v uplynulých rokoch 1990-1995, kedy sa znížila
miera natality obyvateľstva v celoslovenských podmienkach, ale najmä v priestore
Bratislavského kraja, a pri pokračovaní tohto vývoja v ďalšom období bez vplyvu
dosídľovania do územia, môžeme očakávať zníženie nárokov na kapacity v
základných školách, čo najmä v mestách v najbližších rokoch bude pôsobiť na
vylepšenie hodnôt intenzity obložnosti tried.
V riešenom území deficity kapacít základných škôl sa koncentrujú na území mesta
Bratislavy, kde však tento problém nemá celoplošný charakter. V súčasnosti z tohto
hľadiska problémom pre riešenie sa javí deficit v mestských častiach Karlova Ves a
Devínska Nová Ves. V tomto kontexte z hľadiska budúceho vývoja je potrebné
časové zosúladenie výstavby základných škôl so sústredenou bytovou výstavbou.
Predpoklad zmien v demografickej situácii v ďalšom období bude pôsobiť na zmeny
nárokov na zariadenia základných škôl, na znižovanie preľudnenosti a vylepšovanie
kapacitnej zaťaženosti škôl.
Súčasná situácia v ostatných mestách riešeného územia z hľadiska kapacitných
parametrov základných škôl vo vzťahu k nárokom obyvateľov je pomerne priaznivá.
Avšak pre prípadný demografický rozvoj v ďalšom období zariadenia základných škôl
v satelitných mestách nedisponujú kapacitnými rezervami.
V ostatných sídlach, t.j. vo vidieckom osídlení pre sieť zariadení základného školstva
je charakteristický trend klesajúceho využitia disponibilných kapacít. Prípadné ďalšie
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znižovanie najmladšieho obyvateľstva, predovšetkým v obciach vo veľkostných
kategóriách do 1 000 obyvateľov, môže vyústiť do postupnej likvidácie škôl l. stupňa
a tvorby voľného stavebného fondu a ďalšej degradácii sociálnych funkcií týchto
sídiel, resp. vytvárania pomerne hustej siete malokapacitných malotriednych
základných škôl. V každom prípade takého rozloženie základného školstva vyvoláva
nároky na pohyb v základnej školskej dochádzke do väčších sídiel a vyžaduje
zvýšené nároky na organizáciu a prevádzku verejnej dopravy.
V ostatných sídlach, t.j. vo vidieckom osídlení pre sieť zariadení základného školstva
je charakteristický trend klesajúceho využitia disponibilných kapacít. Prípadné ďalšie
znižovanie najmladšieho obyvateľstva, predovšetkým v obciach vo veľkostných
kategóriách do l000 obyvateľov, môže vyústiť do postupnej likvidácie škôl l. stupňa a
tvorby voľného stavebného fondu a ďalšej degradácii sociálnych funkcií týchto sídiel,
resp. vytvárania pomerne hustej siete malokapacitných malotriednych základných
škôl. V každom prípade takého rozloženie základného školstva vyvoláva nároky na
pohyb v základnej školskej dochádzke do väčších sídiel a vyžaduje zvýšené nároky
na organizáciu a prevádzku verejnej dopravy.
Pre súčasný stav základného školstva a výhľad do budúcnosti je potreba
modernizácie starých objektov školských zariadení, ktoré fyzicky a morálne
nevyhovujú.
V značnej miere je potrebné u jestvujúcich škôl zabezpečiť vybavenostný štandard
dobudovaním školských areálov, telocviční, voľných športových plôch. Riešenie si
vyžiada mimoriadny deficit bazénov.

8.1.2. Stredné školstvo
V strednom školstve je na území Bratislavského kraja zriadených 125 škôl, z toho
gymnázií 39 (31 %), stredných odborných škôl 47 (38 %), stredných odborných
učilíšť a učilíšť 39 (31 %).
Na štruktúru stredného školstva a rozmiestnenie jednotlivých druhov stredných škôl
poukazujú nasledujúce údaje:

spolu

Bratislava mesto
okres Malacky
okres Pezinok
okres Senec
Bratislavský kraj
z toho:
Bratislava
ostatné mestá
mestá spolu
vidiecke obce

gymnáziá

Stredné školy
stredné odb.
školy

konzervatóriá
zar.
3
3

žiaci
683
683

3
3
-

683
683
-

zar.
97
2
8
12
119

žiaci
38 293
432
2 863
2 337
43 905

zar
32
2
2
3
39

žiaci
13 699
412
783
479
15 373

zar.
34
3
7
44

97
15
112
7

38 293
4 309
42 602
1 303

32
6
38
1

13 699
1 598
15 297
76

34
6
40
4

žiaci

11 741
1 067
1 382

14 690
11 741
1 436
13 177
1 013

stredné odb.
učilištia a
učilištia
zar.
žiaci
33 12 170
3
1 013
3
476
39 13 659
33
4
37
2

12 170
1 275
13 375
214

Stav podľa: Ústav informácií a prognóz školstva (sieť gymnázií, SOŠ, SOU a U 1996/97

V územnom priemete Bratislavského kraja ako vzdelávacie centrá stredného
školstva pôsobia väčšie mestské sídla s dominantným postavením Bratislavy, kde sa
na území Bratislavy koncentruje 82% stredných škôl z celkového počtu zriadených v
riešenom území. Z toho gymnázií 82%, stredných odborných škôl
79% a stredných odborných učilíšť 85%. Zariadenia stredného školstva v Bratislave,
najmä zariadenia stredných odborných škôl a učilíšť obsluhujú nielen obyvateľov
Bratislavy, ale majú celokrajský až širší saturačný spád.
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Vybavenosť stredného školstva je sústredená v mestách Malacky, Pezinok, Senec a
Modra. Okrem Modry, kde stredné školstvo je najpočetnejšie zastúpené a rozvíja sa
predovšetkým na báze historických tradícií vzdelanostného centra, ďalšie mestá
poskytujú možnosti gymnaziálneho štúdia, maximálne štúdia na stredných
odborných učilištiach. V súčasnosti sa rozširuje sieť zariadení stredného školstva o
malokapacitné stredné odborné školy pre obsluhu obyvateľov mesta Pezinok, Senec
a ich zázemia.
Na dochádzku do stredných škôl sú viazaní predovšetkým obyvatelia západnej časti
riešeného územia, kde sú v súčasnosti len 2 stredné školy (gymnáziá Malacky). Z
tohto priestoru smerovanie pohybu žiakov do stredných škôl možno predpokladať v
rámci Bratislavského kraja do Bratislavy, ale poloha Malaciek a okolitých sídiel
poskytuje možnosť aj dochádzky do škôl v Trnavskom kraji, predovšetkým do centier
okresov Senica a Skalica. Z hľadiska dochádzky do stredných škôl možno
predpokladať pomerne silné väzby na Bratislavu aj z východnej časti kraja (senecká
oblasť).
Vo vidieckom zázemí riešeného územia špecifickými školskými centrami sú obce
Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Malinovo, v ktorých stredné odborné školy a
učilištia boli zriadené v prepojení na hospodárske zázemie a špecializovanú
poľnohospodársku výrobu. Tieto špecializované stredné školy sú v území dlhodobo
stabilizované a sú súčasťou identity predmetných vidieckych sídiel. Navyše v obci
Bernolákovo je v súčasnosti zriadené zariadenie súkromného gymnázia.
V predchádzajúcom období sa v strednom školstve na území Bratislavského kraja
zaznamenali nasledujúce vývojové tendencie:
• celkový nárast počtu žiakov študujúcich na stredných školách, čo súvisí s vývojom
demografickej štruktúry obyvateľov,
• meniaca sa štruktúra žiakov zaškoľovaných v jednotlivých druhoch stredných
škôl, prejavujúca sa v absolútnom náraste a zvyšovaní podielu žiakov študujúcich
na gymnáziách a stredných odborných školách pri súčasnom poklese počtu
žiakov študujúcich na učňovských školách,
• štrukturalizácia jednotlivých druhov stredných škôl (nové formy gymnaziálneho
štúdia, rozširovanie druhovej skladby odborných škôl), vstupu nových subjektov
do vzdelávacieho procesu (súkromné a cirkevné školy), znižovanie počtu žiakov v
stredných odborných učilištiach...
8.1.2.1. Základné predpoklady ďalšieho vývoja v územnom
priemete kraja
Súčasný stav v strednom školstve charakterizuje nevyváženosť vo vyťaženosti
zariadení stredného školstva. Prejavuje sa v preťažení gymnázií a niektorých
odborných škôl, pričom zostávajú nevyťažené stredné odborné učilištia a stredné
odborné školy technického zamerania. Riešenie tohto problému - reprofilácii
jednotlivých škôl bráni najmä legislatíva.
Vzhľadom na rozmiestnenie obyvateľstva je v území Bratislavského kraja pomerne
vyvážené rozloženie zariadení gymnázií, ktorých decentralizácia do všetkých
mestských centier poskytuje možnosť obsluhy i obyvateľov spádujúcich vidieckych
sídiel v pomerne priaznivej časovej a dochádzkovej dostupnosti. Najvyššia ponuka z
hľadiska rozsahu a štruktúry stredných škôl sa sústreďuje v podkarpatskej oblasti
(Pezinok, Modra), čo zvyšuje nielen atraktivitu a možnosti vzdelania tohto územia
resp. jeho jednotlivých centier, ale aj vytvára priaznivé podmienky pre zapájanie sa
tejto oblasti do aglomeračných väzieb na báze obslužných nevýrobných aktivít.
V ďalšom období možno očakávať pokračujúci tlak na stredné školy na území
Bratislavy, a to v prepojení na vývoj obyvateľov príslušných vekových skupín a
potrebu riešiť už súčasnú nevyváženosť vo vyťaženosti kapacít jednotlivých druhov
zariadení stredných škôl.
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Okrem Bratislavy, je potrebné vytvárať podmienky pre rozvoj stredných škôl aj v
ostatných mestách riešeného územia. V tomto kontexte ide o potrebu vytvárať
podmienky pre vzdelávanie obyvateľov v prepojení na zmeny v štruktúre
hospodárskej základne jednotlivých oblastí, resp. okresov Bratislavského kraja, ako
aj posilňovanie obslužných funkcií ostatných mestských centier. Platí to
predovšetkým pre priestor západnej časti (okres Malacky), kde sa prejavuje
nevyváženosť rozmiestnenia stredných škôl a kde sa javí potreba umiestniť najmä
stredné odborné učilište so zameraním na služby.

8.1.3. Vysoké školstvo
Funkcia Bratislavy ako vzdelanostného centra Slovenska sa prejavuje nielen v počte
vysokých škôl, fakúlt a študentov, ale aj vo väzbách na vedecké ústavy a pracoviská
a vo výsledku v podmienkach Slovenska vo vysokej vzdelanostnej úrovni obyvateľov
Bratislavy.
Súčasný proces decentralizácie vysokého školstva do formujúcich sa oblastných
centier sa neprejavuje v pôsobení na redukovanie stavu študentov v Bratislave.
Akým spôsobom na návštevnosť vysokých škôl budú pôsobiť ekonomické
podmienky obyvateľov a aký bude dopyt po rozsahu a štruktúre vysokokvalifikovanej
pracovnej sily, bude závisieť aj od formovania sa hospodárskej základne nielen
Bratislavy, ale ekonomiky v celoslovenských dimenziách. Do budúcnosti je potrebné
podporovať stabilizáciu a rozvoj vysokého školstva v Bratislave v kontexte jeho
významu v celoslovenskej a medzinárodnej dimenzii, ako jeden z určujúcich
impulzných faktorov v ďalšom rozvoji a formovaní hospodárskej základne nielen
mesta, ale širšieho zázemia a Slovenska.
Na štruktúru a vývoj vysokého školstva v podmienkach Bratislavského kraja
poukazujú nasledovné údaje:

Bratislavský kraj spolu
z toho:
Bratislava
v štruktúre:
UK
STU
EU
VŠMU
VŠVU
VVŠ (Pedag.)
ostatné územie kraja

31.10.1992
27 402

Počet poslucháčov k:
31.10.1994
32 513

27 402

32 513

33 205

12 752
8 859
5 018
421
327
25
-

14 355
10 843
6 369
546
400
-

15 296
10 064
6 873
538
434
-

31.10.1995
33 205

Nárast počtu poslucháčov k roku 1994 je o 18,7% voči roku 1992 a k roku 1995 o
2,1% voči roku 1994.
Vedľa uvedených vysokých škôl sídli v Bratislave aj Akadémia Policajného zboru.

8.2.

Zdravotníctvo

8.2.1. Primárna zdravotná starostlivosť
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni primárnej zdravotná starostlivosti je
zabezpečené v zdravotníckych zariadeniach, ambulanciách a poliklinikách.
Ambulancie, ktoré sú prevažne odštátnené a polikliniky, ktorých privatizácia
prebieha, nadväzujú na sekundárnu zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícke zariadenia
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sú usporiadané do siete, ktorú určuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s
okresnými úradmi a orgánmi miestnej samosprávy.
Popri mestských centrách do systému poskytovania primárnej zdravotníckej
starostlivosti sú zapojené vidiecke obce väčších veľkostných kategórií. Tieto obce
pôsobia v území s dostredivým účinkom na dochádzku za lekárskymi službami zo
spádujúcich obcí.
8.2.1.1.

Základné predpoklady budúceho rozvoja

Možno predpokladať, že v ďalšom vývoji funkcia jestvujúcich obcí so zdravotníckymi
zariadeniami v území Bratislavského kraja, ktoré reprezentujú mestské centrá a
vidiecke obce s väčším počtom obyvateľov, bude v území stabilizovaná.
Vidiecke obce z hľadiska počtu obyvateľov najmenších veľkostných kategórií,
vzhľadom na malý spád obsluhy, pravdepodobne budú naďalej viazané na tieto obce
v území a zrejme to zásadne neovplyvnia ani podmienky otvorenosti systému
organizácie primárnej zdravotníckej starostlivosti.
Aktuálne a perspektívne problémy v oblasti poskytovania primárnej zdravotníckej
starostlivosti sú predovšetkým v obsluhe sídiel najmenších veľkostných kategórií, v
ktorých nedostatočné podmienky dopravnej obsluhy a prístupnosti do obcí so
zdravotníckymi zariadeniami negatívne pôsobia na kvalitatívny štandard bývania na
vidieku
8.2.1.2.

Nemocnice

Dominantné postavenie v oblasti poskytovania nemocničných služieb a to aj v širších
územných a funkčných väzbách má Bratislava. Koncentrácia zariadení nemocníc a
lôžkového fondu v Bratislave má väzby nielen na veľkosť spádu, ktorý reprezentuje
obyvateľstvo Bratislavy, ale aj na polohu Bratislavy v území Bratislavského kraja a
poskytovanie primárnych nemocničných služieb pre obyvateľstvo bezprostredného
zázemia a vyšších odborných a špecializovaných nemocničných služieb pre širšie
územie.
V uplynulom období boli dynamický rast počtu obyvateľov Bratislavy a koncepcia
veľkokapacitných nemocníc určujúcimi faktormi pre lokalizáciu nových nemocničných
zariadení na území Bratislavy. Z celkového počtu 5232 lôžok na území
Bratislavského kraja je lokalizovaných na území Bratislavy 4811 lôžok, t.j.92%.
V ostatnom území sú nemocničné zariadenia dislokované v mestách Malacky a
Modra. Tieto tvoria z hľadiska dostupnosti a obsluhy obyvateľov jednotlivých oblastí
riešeného územia významnú sieť primárnych nemocničných služieb nemocníc.
Východná časť územia , t.j. oblasť Senca a okolia má väzby na nemocnice v
Bratislave.
Z hľadiska disponibility lôžkového fondu v nemocniciach je pomerne priaznivá
situácia v západnej časti Bratislavského kraja, pre obsluhu obyvateľov podkarpatskej
oblasti sú v súčasnosti vytvorené lôžkové kapacity v nemocnici s poliklinikou I. typu v
Modre. V meste Pezinok sa nachádza Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, ktorú
je potrebné reprofilovať.
Podľa Perspektívy vývoja siete nemocníc do roku 2005 (t.č. ešte neuzavretý
materiál) v Bratislavskom kraji (MZ SR) sa uvažuje s miernym poklesom lôžkových
kapacít, a to zo súčasných 5232 na 4852 lôžok v roku 2005
V roku 1996 bola otvorená Nemocnica III. typu v Petržalke s počtom 715 lôžok, kam
sa presunuli lôžkové kapacity z Nemocnice s poliklinikou Staré Mesto. Vo výstavbe
je nemocnica s poliklinikou Bratislava Rázsochy, kde sa po jej dostavbe presunie
časť lôžok z FN Bratislava. Mierna úprava lôžkových kapacít sa predpokladá v
DFNsP Kramáre, v NsP III Dérerova Bratislava, v NsP III. Ružinov.
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V okrese Malacky jestvujúce zariadenie NsP I Malacky je stabilizované pri
predpokladanom znížení lôžkových kapacít zo súčasných 321 na 280 lôžok v r.2005
V okrese Pezinok sa uvažuje v NsP Modra znížiť súčasnú kapacitu o 5 lôžok.
Podľa vyššie uvedeného koncepčného materiálu na území Bratislavského kraja sa
uvažuje v rámci jestvujúceho objektového fondu s rozšírením zariadení liečební a
ústavov, a to reprofiláciou časti Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave na
Šulekovej ulici na liečebňu pre dlhodobo chorých a reprofiláciou Gynekologickopôrodníckej nemocnice na Partizánskej ulici na rehabilitačný ústav.
Pre ďalšie obdobie (po r.2005) je potrebné zabezpečiť obsluhu obyvateľov
Bratislavského kraja nemocničnými službami, a to so zohľadnením faktorov
rozloženia obyvateľstva v území a podmienok dostupnosti občanov k nemocničným
zariadeniam. Vo všeobecnosti je žiaduce zabezpečenie obsluhy obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja nemocničnými zariadeniami a službami na základe
koncepčných a koordinačných prístupov v nadobecnej úrovni.
Prehľad o rozmiestnení nemocničných zariadení a lôžkového fondu:

Bratislavský kraj
z toho: Bratislava
ostatné mestá
mestá spolu
vidiecke obce spolu

počet nemocníc
1997
2005
9
7
7
6
2
1
9
7
-

počet lôžok
1997
4715
4344
403
4747
-

2005
4406
4176
230
4406
-

Zdroj: MZ SR - Vývoj perspektívnej siete lôžkových zdravotníckych zariadení do r. 2005 - počet
lôžok bez ÚKVCh, NOÚ, NÚTRCh a psychiatrických nemocníc

8.2.1.3. Vysoko špecializované odborné ústavy, liečebné
zariadenia
Vysoko špecializované odborné ústavy a nemocničné zariadenia na území
Bratislavského kraja tvoria zdravotnícke zariadenia s celokrajskou až celoslovenskou
pôsobnosťou.
V Bratislave sa koncentruje podstatná časť vysoko špecializovaných zdravotníckych
zariadení v prepojení na výskumné lekárske pracoviská a vzdelávacie inštitúcie.
Tieto sú zastúpené predovšetkým Slovenským ústavom srdcových a cievnych
chorôb, Ústavom preventívnej a klinickej medicíny, Národným onkologickým
ústavom, Ústavom klinickej onkológie, ako aj ďalšími ústavmi a inštitúciami.
Ďalšie zariadenia zdravotníctva s regionálnou až nadregionálnou spádovou oblasťou
sú lokalizované tiež vo vidieckom zázemí, a to predovšetkým z aspektu požiadaviek
na špecifické podmienky územia. Lokalizačné kritérium kvality prírodného prostredia
pre zriaďovanie ozdravovní a špecializovaných liečební bolo uplatnené predovšetkým
v podkarpatskej oblasti, kde sú situované ozdravovňa pre deti (Modra), ozdravovňa
pre dospelých (Limbach), ozdravovňa pre deti (Častá). V južnej oblasti riešeného
územia je zriadený Rehabilitačný dojčenský ústav v obci Dunajská Lužná a v
západnej časti špecifické zariadenia typu ozdravovní a liečební sú zastúpené
psychiatrickou liečebňou v obci Veľké Leváre.

8.3.

Sociálna starostlivosť

Služby sociálnej starostlivosti poskytuje široké spektrum zariadení, ktoré vymedzuje
zákon 543/1990 Zb. §§ 27 a 28. V predmetnej úlohe sú sledované zariadenia
sociálnej starostlivosti, ktoré poskytujú starostlivosť v ústavoch sociálnej starostlivosti
pre deti, mládež a dospelých, v detských domovoch, pre starých občanov v
zariadeniach -domovy dôchodcov, domovy penzióny pre dôchodcov. Výber
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predmetnej skupiny zariadení sa opiera o ich územnú pôsobnosť, ktorá prekračuje
územie mesta či obce, v ktorom je zariadenie lokalizované.
V Bratislave, kde je vybavenosť sociálnej starostlivosti súčasťou mestskej
vybavenosti a je určená predovšetkým pre obyvateľov mesta, zariadeniami s
celoslovenskou pôsobnosťou sú ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú
mládež (v 2 zariadeniach celková kapacita 407 miest). Ďalšími zariadeniami na
území Bratislavy sú ústav sociálnej starostlivosti pre mládež Sibírska ul.(32 miest),
polyfunkčné zariadenie sociálnej starostlivosti Haanova ul. (50 miest), zariadenie
sociálnej starostlivosti pre viacnásobne postihnutých Tylova ul. (38 miest), ústav
sociálnej starostlivosti pre mládež a dospelých Javorinská ul. (82 miest), ústav
sociálnej starostlivosti pre deti s mentálnym postihom Lipského ul. (95 miest),
špecializovaný detský ústav K Železnej studničke (85 miest) a detský domov
rodinného typu Učiteľská ul. (32 miest).
Špecifickým zariadením je azylový dom Furmanská ul (30 miest), ktoré poskytuje
služby sociálnej starostlivosti nezamestnaným a problémovo dospievajúcim a ich
rodinám.
Zariadenia sociálnej starostlivosti pre trvalý pobyt starých občanov sú na území
Bratislavy zastúpené sieťou zariadení domovov dôchodcov, domovov penziónov,
domov starostlivosti , sociálnych centier, ktorých spravovanie a prevádzkovanie je
tak v pôsobnosti štátu, ako aj mesta, resp. mestských častí.
V ostatnom území Bratislavského kraja vybudovaná sieť zariadení prekračuje v
poskytovaní služieb rámec nielen sídla, ale aj územno-správnych celkov (okresov).
Týka sa to najmä ústavu sociálnej starostlivosti pre dospelých v Báhoni (150
miest),zariadenia sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnuté deti v Modre
(60 miest), zariadenia sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s mentálnym
postihom v Pezinku (24 miest), ústavu pre mentálne postihnutých dospelých
občanov vo Veľkom Bieli (200 miest), domova dôchodcov v Stupave (300 miest),
domova penziónu pre dôchodcov v Pezinku (60 miest), ako aj špecializovaného
detského domova v Malackách (60 miest), detského domova v Bernolákove (60
miest) situovaných v okresoch Malacky, Pezinok a Senec.
Lokalizácia v malých vidieckych sídlach resp. mestách najmenších veľkostných
kategórií nepreukazuje jednoznačnosť uplatnenia špecifických lokalizačných kritérií,
ale najmä kritéria využitia disponibilného stavebného fondu. V tomto kontexte
hodnotíme zariadenia ústavu sociálnej starostlivosti v obci Veľký Biel, ako aj
veľkokapacitného domovu dôchodcov v Stupave.
Z hľadiska identifikovaných potrieb, kapacitných deficitov ako aj deficitov v
štrukturálnej ponuke zariadení sociálnej starostlivosti je už v súčasnosti
nevyhovujúca situácia najmä v Bratislave (ÚSS pre mentálne postihnutých dospelých
občanov s celoročným pobytom, ÚSS pre telesne a mentálne postihnuté deti a
mládež, domov dôchodcov s psychiatrickým dohľadom, ale aj ďalšie špecializované
zariadenia a centrá pre mladistvých, domovy dôchodcov rodinného typu, ubytovacie
zariadenia
pre
bezdomovcov,
prechodné
ubytovne
pre
spoločensky
neprispôsobivých...).
Absencia ubytovacích zariadení mestského typu pre starých občanov (domovy
penzióny pre dôchodcov) charakterizuje takmer všetky mestské satelity, v ktorých
bude potrebné rozšíriť tiež druhovú skladbu zariadení sociálnej starostlivosti o
azylové centrá pre matky s deťmi, pre bezdomovcov, resociačné centrá.
V ostatnom území bude potrebné tak isto počítať s rozvojom zariadení sociálnej
starostlivosti ústavného typu (ÚSS pre mentálne postihnutých mužov a ÚSS pre
mentálne postihnuté deti a mládež).
Založená sieť ústavných zariadení sociálnej starostlivosti v ostatných sídlach
riešeného územia bude v ďalšom období z ekonomických dôvodov pravdepodobne
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stabilizovaná. Otvoreným z hľadiska dlhodobej perspektívy zostáva problém
nevhodnej lokalizácie niektorých zariadení sociálnej starostlivosti, predovšetkým v
historických objektoch a veľkokapacitných zariadeniach (domov dôchodcov v
Stupave). Náhradnú lokalizáciu a priestory bude potrebné riešiť pre zariadenie
ústavu sociálnej starostlivosti v obci Veľký Bieľ, ktorý je umiestnený v reštituovaných
priestoroch do r. 2001.
Už v najbližšej perspektíve (do r.2000) sa predpokladá dokončenie resp. realizácia
zariadení DPD-DD (Bratislava-Rača), ústav pre telesne a mentálne postihnuté deti a
mládež, azylové centrum pre matky s deťmi (Senec), domov pre matky s deťmi
(Malacky), azylové centrum (Pezinok), resocializačné centrum, zariadenie pre
drogovo závislých, azylový dom pre bezdomovcov v Bratislave.
V ďalšom období do r. 2005 sa predpokladá rozvoj zariadení ÚSS pre mentálne
postihnutých dospelých, ÚSS pre deti a dospelých s kombinovanými vadami, detský
domov , chránené bývanie, azylové centrum dom pre slobodné matky a týrané ženy,
krízové centrum pre rodičov s deťmi v Bratislave, azylový dom v Malackách, domov
pre bezdomovcov v Senci.
Forma starostlivosti pre starých občanov v zariadeniach domovy dôchodcov a
domovy penzióny sa uplatňuje v prípadoch, keď je vylúčené zotrvanie občana v jeho
pôvodnom prostredí. Vývoj smeruje k znižovaniu počtu miest v týchto zariadeniach v
záujme zvyšovania kvality života starých občanov a k zriaďovaniu zariadení s
menšou kapacitou, ako aj k zmene názorov na ich lokalizáciu.
Jedným z faktorov ovplyvňujúcich rozvoj zariadení sociálnej starostlivosti a služieb
pre starých občanov je vývoj demografickej štruktúry obyvateľstva, resp. vývoj
obyvateľstva v poproduktívnom veku. Na základe predpokladov vývoja obyvateľstva
s migráciou do r.2015 podľa základných ekonomických skupín je pre Bratislavský
kraj kvantifikovaný vývoj obyvateľstva v poproduktívnom veku nasledovne:
1

3.3. 1991
1
31.12.1995
2
2005
2
2015

počet obyvateľov v tis. vo veku 60+ (55+ženy)
107,5
110,6
131,4
176,2

Zdroj:1 Údaje ŠÚ SR, 2.Úvaha AUREX, s.r.o. Vývoj obyvateľstva v Bratislavskom kraji s migráciou do r.
2015

Najmä z pohľadu dlhodobého časového rámca bude potrebné zohľadňovať
objektívny demografický vývoj, ktorý bude znamenať postupný nárast obyvateľstva
najstarších vekových skupín. Pre výhľadové obdobie r. 1995-2015 je predpokladaný
prírastok cca 65,0 tisíc, z toho pre etapu 2005-2015 cca 45,0 tisíc osôb v
poproduktívnom veku (pri súčasnej hranici dôchodkového veku).
Požiadavky na rozvoj zariadení a kapacít však determinujú ďalšie skutočnosti
(sociálna a ekonomická situácia rodín, jednotlivcov, zdravotný stav a iné), ktoré je
potrebné monitorovať a zohľadňovať v programoch a plánoch sociálneho rozvoja
regiónu, resp. jeho oblastí.
Vzhľadom na predpokladaný nárast obyvateľstva v dôchodkovom veku vo
výhľadovom období, ako aj na predpokladaný vývoj štruktúry cenzových domácností
s nárastom domácností jednotlivcov, možno očakávať zvýšené požiadavky na
malometrážne byty a kapacity zariadení domovov penziónov. Ide predovšetkým o
mestské sídla, v ktorých žije cca 85% z celkového počtu obyvateľov Bratislavského
kraja, resp. 83% obyvateľov v dôchodkovom veku z celkového z počtu obyvateľov v
dôchodkovom veku Bratislavského kraja.
Významnou v oblasti poskytovania sociálnych služieb je diverzifikovaná sieť
zariadení mimoústavnej starostlivosti. Tieto sú zastúpené domovmi pre matky s
deťmi, osobitnými zariadeniami pre výkon pestúnskej starostlivosti, stanicami
opatrovateľskej služby pre deti, stanicami opatrovateľskej služby pre dospelých,
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strediskami sociálnej starostlivosti pre dospelých, domami opatrovateľskej služby,
jedálňami pre dôchodcov a ďalšími zariadeniami, ktoré sú zriadené predovšetkým v
mestských sídlach.. Uvedené zariadenia poskytujúce sociálne služby na lokálnej
úrovni (v rámci obce, mesta) je vhodné rozvíjať už v založenom trende s tým, že
odporúčame ich rovnomernejšie rozmiestnenie v území, to znamená posilňovanie
rozvoja tohto druhu služieb a zariadení aj vo vidieckych obciach.

9.

Hospodárska základňa Bratislavského kraja
9.1.

Makroekonomický vývoj

9.1.1. Makroekonomický vývoj hospodárstva SR
Vo vývoji hospodárstva SR pretrvávali priaznivé krajské tendencie z roku 1994 aj v
prvom štvrťroku 1996. Prehľad vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov
podľa údajov Štatistického Úradu SR v období 1993 - 1996 v členení za jednotlivé
štvrťroky je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj niektorých makroekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike.
Ukazovateľ
Prírastok hrubého
domáceho produktu v % v
porovnateľných cenách
x)
roku 1993
x)
Miera inflácie v %

Miera nezamestnanosti v %
xx)
(v priemere za obdobie)

Saldo obchodnej bilancie v
mld. Sk

Saldo štátneho rozpočtu v
mld. Sk

Obdobie
1993
1994
1995
1996
1993
1994
1995
1996
1993
1994
1995
1996
1993
1994
1995
1996
1993
1994
1995
1996

1.
- 3,9
3,7
5,7
7,3
20,4
14,7
11,3
6,1
11,4
15,0
15,0
13,5
1,4
- 3,1
1)
0,3
1)
-15,7
- 11,0
- 6,0
- 4,1
- 3,5

Štvrťroky
2.
3.
- 2,4
- 4,3
5,3
5,2
7,1
8,2

4.
- 4,1
5,4
8,5

Rok
- 3,7
4,9
7,4

23,5
13,9
10,6

27,0
12,3
8,8

25,1
11,7
7,2

25,1
11,7
7,2

12,1
14,4
13,7

13,3
14,6
13,4

14,0
14,5
12,9

12,7
14,6
13,8

- 8,8
4,1
1)
- 0,4

- 5,2
0,5
1)
3,2

- 14,7
1,1
1)
- 1,3

- 27,3
2,6
1)
1,8

- 3,8
- 4,5
4,2

- 1,1
- 6,7
- 3,0

- 7,1
- 5,6
- 5,4

- 23,0
- 22,9
- 8,3

x) oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku
xx) posledný mesiac príslušného obdobia oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka
1) Údaje za roky 1995 a roky 1996 sú predbežné výsledky podľa colného konania ukončeného ku
koncu augusta 1996

Od roku 1993 sa v hospodárstve spomaľoval pokles tvorby zdrojov. Tento proces
pokračoval v roku 1994 a prejavil sa v zastavení klesajúcej tendencie tvorby hrubého
domáceho produktu. V roku 1994 vzrástol hrubý domáci produkt podľa predbežných
údajov o 4,9%. Tendencia jeho rastu pretrváva aj v 1. štvrťroku 1995 a vykázala
medziročný prírastok o 5,7%. Za 1. Štvrťrok 1995 sa vytvoril hrubý domáci produkt
vypočítaný produkčnou metódou na základe štatistických výkazov vyjadrený v
bežných cenách v objeme 106,5 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka
vzrástol o 17,9%. Hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách (k 1.1.1984)
predstavoval 45,6 mld. Sk a oproti prvému štvrťroku 1994 narástol o 5,7%. Uvedený
výsledok bol dosiahnutý rastom produkcie vo väčšine hospodárskych činností. Rast
hrubého domáceho produktu pokračoval aj v roku 1995 a v 1. štvrťroku 1996 vykázal
medziročný prírastok o 7,3%.
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Na raste HDP v 1. štvrťroku 1995, ktorý predstavoval 17,9% v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka, sa najviac podieľal rast trhových služieb o 19,1% (ktorý
predstavoval 44% podiel na tvorbe úhrnného hrubého domáceho produktu) ďalej rast
priemyslu o 16,8% (ktorý predstavoval 33,6% podiel na tvorbe úhrnného HDP) pri
poklese nepriamych daní o 16,9%. V rámci priemyslu sa dosiahol výrazný nárast
hrubého domáceho produktu hlavne vo výrobe kovov a strojov o 19,9%, v chemickej
výrobe o 16,0%, v drevárskej a nábytkárskej výrobe o 36,8%, v kožiarskej výrobe o
15,0% a vo výrobe celulózy a papiera o 156,9%. Uvedené odvetvia mali vyššiu
produkciu i v stálych cenách. Čiastočné oživenie sa prejavilo i v stavebníctve o
17,8% pri raste cien stavebných prác o 12,2%. Zvýšená produkcia bola realizovaná i
v poľnohospodárstve o 14,5% (pri raste cien o 10,4%).
Pre porovnanie vývoja v jednotlivých odvetviach hospodárstva uvádzame údaje
dosiahnuté v 1. štvrťroku 1996. Na raste HDP v 1. štvrťroku 1996 ktorý predstavoval
13,5% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa najviac podieľal rast
trhových služieb o 22,0% (ktorý predstavoval 44,2% podiel na tvorbe úhrnného
domáceho produktu) ďalej rast netrhových služieb o 16,3%. Hore uvedený rast sa
dosiahol pri poklese HDP vytvoreného v priemysle o 1,1% a raste HDP vytvoreného
v stavebníctve o 10,5%.
Hrubý obrat hospodárstva za prvý štvrťrok 1995 vyjadrený v bežných cenách
dosiahol hodnotu 283,7 mld. Sk a bol vyšší ako v porovnateľnom období minulého
roka o 21,8% a bol dosiahnutý pri zvýšení medzispotreby o 23,1% pričom narástol jej
podiel na produkcii o 0,4 bodu na hodnotu 64%. Najvyšší nárast medzispotreby bol
dosiahnutý v trhových službách (mimo dopravy a spojov) o 47,6% (čo predstavuje
32,5% podiel na celkovej medzispotrebe), v stavebníctve bol zaznamenaný nárast o
19,2% (5,5% podiel na celkovej medzispotrebe) a v priemysle o 14,4% (51,3% podiel
na celkovej medzispotrebe). V dôsledku uvedených tendencií vzrástol objem pridanej
hodnoty o 20,4%.
Na vývoj hospodárstva inflačne pôsobil v roku 1993 a 1994 aj schodok štátneho
rozpočtu. V roku 1993 dosiahol hodnotu 23 mld. Sk a predstavoval 6,8% hrubého
domáceho produktu. Rozpočtové hospodárenie za rok 1994 bolo ukončené
schodkom štátneho rozpočtu v objeme 22,9 mld. Sk. Pozitívnym trendom v roku
1994 je zníženie jeho podielu na hrubom domácom produkte o 1,1 bodu na 5,7%. Ku
koncu prvého štvrťroka 1995 dosiahol schodok štátneho rozpočtu 4,1 mld. Sk, čo
predstavovalo 3,8% HDP. Ku koncu roka 1995 dosiahol schodok štátneho rozpočtu
8,3 mld. Sk, čo predstavovalo pokles oproti roku 1994 o 3,6 bodu na hodnotu 1,6%
HDP. Hospodárenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ku koncu 1. štvrťroka
1996 bolo ukončené schodkom vo výške 3,5 mld. Sk.
K celkovému trendu zmierňovania rastu inflácie prispel aj vývoj úverov. Na konci
roka 1994 bol stav v úveroch oproti začiatku roka o 3,2 mld. Sk nižší. Za prvý
štvrťrok 1995 narástli úvery o 2,7%. Zaznamenané tempo rastu úverov bolo nižšie v
porovnaní s tempom rastu inflácie.
K podstatnému rastu miery nezamestnanosti (stanovenej v priemere za obdobie) na
hodnotu 12,7% prišlo v roku 1993. Na konci roka 1994 narástla nezamestnanosť o
0,9 bodu na hodnotu 14,6%. Ku koncu roka 1995 bol zaznamenaný pokles
nezamestnanosti o 0,8 bodu na hodnotu 13,8%. Za 1. štvrťrok 1996 pokračoval trend
znižovania
nezamestnanosti.
Miera
priemerného
evidovaného
počtu
nezamestnaných za obdobie 1. štvrťroka 1996 poklesla na 13,5%.

9.1.2. Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva SR
Výsledky hospodárstva najvyspelejších krajín G 7 a Európskej Únie v období 19921993 naznačujú ukončenie hospodárskej recesie. Pri zohľadnení Uruguajského kola
GATT, ktorého výsledkom bolo podpísanie Marakešskej dohody možno očakávať
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konjunktúru vo vývoji svetového hospodárstva do roku 2000, ktorá by sa mala
pozitívne premietnuť do hospodárstva Slovenskej republiky.
Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva SR, ktoré sú naznačené v nasledujúcej
tabuľke, boli zhodnotené projektom LINK, realizovaným Európskou hospodárskou
komisiou pri OSN (tlač EC.AD/R.83/Add.2).
Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva v SR.
Ukazovateľ
Rast hrubého domáceho produktu v %
Rast inflácie v %
Rast exportu v %
Rast importu v %

1995
3,2
4,0
8,2
8,2

Obdobie
1996
1997
4,3
5,0
6,0
7,3
5,4
4,9
4,9
4,4

1998
4,6
4,5
4,6
4,6

Predpokladaný vývoj hospodárstva SR naznačený projektom LINK je čiastočne
podhodnotený. Vývoj a výsledky hospodárstva Slovenskej republiky za rok 1994 a
rok 1995 naznačujú, že hospodárstvo SR sa nachádza v etape konjunktúry pričom
rozvojový potenciál SR zostáva využitý asi na jednu tretinu možností Slovenskej
ekonomiky. Predikcia vývoja niektorých základných ukazovateľov národného
hospodárstva SR v roku 1995 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Snahou umiestnenia priemyselného automobilového parku je rozšíriť automobilovú
výrobu v priestore Záhorie a kontinuálne zvýšiť produkciu v priemysle, čím by sa
zároveň podarilo znížiť mieru nezamestnanosti regiónu, priaznivo vplývať na rast
hrubého domáceho produktu SR a posilniť objem exportu.
Predpokladaný vývoj vybraných ukazovateľov národného hospodárstva SR v roku
1996.
Ukazovateľ
Rast hrubého domáceho produktu v %
Rast priemerného evidenčného počtu pracovníkov v hospodárstve v %
Miera nezamestnanosti v priemere za obdobie v %
Miera inflácie v % (na báze spotrebiteľských cien)
Rast produkcie v priemysle v %
Rast produkcie v stavebníctve v %
Rast hrubého obratu v poľnohospodárstve v %

1996
6,8
1,0
12,8
6,0
3,5
3,8
0,8

9.1.3. Dlhodobé predpoklady vývoja hospodárstva a požiadavky
pre konvergenciu a integráciu SR do Európskej Únie.
Dlhodobým cieľom Slovenského hospodárstva je jeho integrácia do Európskej Únie.
Realizácia národného konvergentného programu vstupu Slovenskej republiky do EÚ
z hľadiska vývoja a podmienok hospodárstva je definovaná Maastrichtskou zmluvou,
ktorá určuje nasledujúce hospodárske kritériá pre vstup do EÚ:
• kritérium cenovej stability je splnené ak miera inflácie za posledné tri roky nebola
vyššia o viac ako 1,5 bodu nad mierou inflácie troch členských štátov s najnižšou
mierou inflácie. Z predpokladaného vývoja hospodárstva v roku 1995 možno
očakávať infláciu v rozmedzí 8 - 10%, čo predstavuje asi tri krát väčšiu infláciu v
porovnaní s kritériom pre vstup do EÚ,
• kritérium trvalo udržateľného stavu verejných investícií, resp. vyváženosti rozpočtu
je splnené za podmienok, že štát nevykazuje nadmerný deficit a ročný deficit
neprekročí 3% HDP a štátny dlh nesmie byť vyšší ako 60% HDP. Súčasná
hospodárska konjunktúra napomáha štátom zvyšovať daňové príjmy a znižovať
sociálne výdaje a tým konsolidovať štátne rozpočty. Na základe vývoja
hospodárstva Slovenskej republiky vykázal podiel salda štátneho rozpočtu na
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celkovom rozpočte pokles z 5,7% HDP v roku 1994 na 3,8% HDP v prvom
štvrťroku 1995. Uvedené kritérium môže SR v strednodobej trajektórií splniť,
• kritérium stability meny v rámci Európskeho menového systému bude splnené za
predpokladu, že štát udrží normálnu šírku pásma výmenných kurzov bez
výraznejšieho napätia po dobu dvoch rokov. Pri udržaní úrovne
makroekonomických a peňažných indikátorov môže byť v Slovenskej republike
toto kritérium splnené,
• kritérium konvergencie dlhodobých úrokových sadzieb je splnené za predpokladu,
že v priebehu posledného roka je nominálna dlhodobá úroková sadzba vyššia o
2% ako úroková sadzba troch štátov s najnižšou mierou inflácie. Uvedené
kritérium je možné splniť do roku 2000 za predpokladu, že rast hrubého
domáceho produktu v SR bude prevyšovať rast HDP Európskej Únie a budú
udržané trendy ostatných makroekonomických a finančných indikátorov.
Integrácia hospodárstva Slovenskej republiky do Európskej Únie predpokladá, že v
období do roku 2000 sa budú zmenšovať rozdiely medzi SR a štátmi, ktoré vytvoria
Európsky menový systém, čo je možné zabezpečiť vhodnou hospodárskou,
menovou a finančnou politikou, prejavujúcou sa v znižovaní rozdielov v základných
makroekonomických ukazovateľoch. Uvedený stav vyžaduje maximálne využitie
hospodárskeho rastu, ktorý musí prevýšiť hospodársky rast štátov Európskej Únie,
alebo dokonca krajín združených v OECD, v období do roku 2000, predovšetkým na
zníženie rasu inflácie, záporného salda štátneho rozpočtu a zníženie úrokovej miery
na hodnotu konzistentnú so štátmi, ktoré budú tvoriť Európsky menový systém.
Dosiahnuť tento stav v nasledujúcich piatich rokoch je veľmi náročnou úlohou
hospodárskej stratégie a politiky Slovenskej republiky.

9.1.4. Vývoj jednotlivých sektorov hospodárstva SR
Hospodárske výsledky nefinančných organizácií s počtom 25 a viac pracovníkov sú
zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Tieto organizácie vytvárajúce os hospodárstva SR
ukončili hospodárenie za 1. štvrťrok 1996 so ziskom v hodnote 12 676 mil. Sk, čo
predstavovalo oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 2,4%. Evidenčný
počet nefinančných organizácií s 25 a viac pracovníkmi narástol v 1. štvrťroku 1996
na 6 301 (po pripočítaní príspevkových organizácií), čo predstavovalo zvýšenie oproti
rovnakému obdobiu minulého roka o 14,5%.
V národnom hospodárstve v 1. štvrťroku 1996 pôsobilo 3 265 ziskových organizácií a
ich vykázaný zisk predstavoval 22 495 mil. Sk a 3 036 stratových organizácií, v
ktorých hodnota strát dosiahla 9 819 mil. Sk. Zisky ziskových organizácií v 1.
štvrťroku 1995 predstavovali 22 436 mil. Sk a v 1. štvrťroku 1996 vzrástli o 0,3% na
hodnotu 22 495 mil. Sk. Straty stratových organizácií poklesli v 1. štvrťroku 1996 na
9 819 mil. Sk o 2,2%, oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď predstavovali
10 039 mil. Sk. Podiel počtu ziskových organizácií v národnom hospodárstve na
celkovom počte organizácií v 1. štvrťroku 1995 predstavoval 44,6% a vykázal nárast
o 2,6 bodu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a v 1. štvrťroku 1996
predstavoval 48,2% a vykázal nárast o 3,6 bodu.
V 1. štvrťroku 1995 pracovalo v podnikoch s 25 a viac pracovníkmi 1,177 mil.
pracovníkov čo predstavuje zníženie oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 40
000 pracovníkov (3,4%). Pri raste počtu stratových organizácií v období 1. štvrťrok
1995/1. štvrťrok 1994 o 2,6% narástol počet pracovníkov v stratových organizáciách
na 616 045 o 24 505 pracovníkov, čo predstavuje 4,1% aj vplyvom zahrnutia
príspevkových organizácií. Pri raste počtu ziskových organizácií v období 1. švrťrok
1995/1. štvrťrok 1994 o 13,6% na hodnotu 2400 organizácií poklesol počet
pracovníkov podieľajúcich sa na tvorbe zisku ziskových organizácií v 1. štvrťroku
1995 na 561 624 o 64 395 pracovníkov, čo prestavuje pokles o 10,3%.
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Porovnanie hospodárskych výsledkov nefinančných organizácií s 25 a viac
pracovníkmi.
Počet
podnikov
nad 25
zamestnancov

Počet
stratových a
ziskových
podnikov

1. štvrťrok 1994

5 019

1. štvrťrok 1995*)

5 384

1. štvrťrok 1996

6 301

Index
1.Q.1995/1.Q.1994
Index
1.Q.1996/1.Q.1995

107,3

2 907
2 112
2 984
2 400
3 036
3265
102,6
113,6
101,7
136,0

Obdobie

114,5

Straty a
zisky
podnikov v
mil. Sk.

-10 414
18 254
-10 039
22 436
-9 819
22 495
96,4
122,9
97,8
100,3

Sumár
strát a
ziskov v
mil. Sk.

7 822
12 397
12 676
158,5
102,2

Priemerný
počet
pracov. v
stratových
a
ziskových
podnikoch

591 540
626 019
616 045
561 624
104,1
89,7
-

Priemerná
mesačná
mzda v
stratových
a
ziskových
podnikoch

4 830
5 832
5 779
6 770
120,0
116,1
-

*) V prvom štvrťroku 1995 boli zahrnuté medzi hospodárske organizácie aj príspevkové organizácie.

V 1. štvrťroku 1996 sa v národnom hospodárstve vytvoril zisk v objeme 20 673 mil.
Sk. Úhrnný hospodársky výsledok vyjadrený ziskom sa zvýšil oproti porovnateľnému
výsledku minulého roka o 9,4%. Z celkového zisku vytvorili nefinančné organizácie s
25 a viac pracovníkmi (pri zahrnutí príspevkových organizácií) 12 676 mil. Sk zisku,
čo predstavovalo 61,3% celkového zisku, podniky do 25 pracovníkov bez
príspevkových organizácií vykázali zisk v objeme 6 109 mil. Sk (29,6%) a finančné
organizácie vytvorili zisk v objeme 1 888 mil. Sk, čo predstavuje 9,1% celkového
zisku. Za 1. štvrťrok 1996 sa zvýšili zisky podnikov s 25 a viac pracovníkmi (pri
zahrnutí príspevkových organizácií) a oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka
vzrástli o 0,3%, ďalej vzrástli zisky podnikov do 24 pracovníkov o 85,9%, poklesli
straty príspevkových organizácií o 26,8% a poklesli zisky finančných organizácií o
46,3%.
Výsledky hospodárenia podnikov v rozdelení na jednotlivé sektory sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke.
Z porovnania výsledkov hospodárenia za 1. štvrťrok 1995 s porovnateľným obdobím
minulého roka vyplýva, že na makroúrovni bol zaznamenaný rast výroby, ktorý sa
premieta vo vyšších ziskoch pri znížení produkcie v ťažbe nerastných surovín o
12,2% a vo výrobe a rozvode elektriny plynu a vody o 9,3%. Na mikroúrovni (v
porovnaní 1. štvrťrok 1995 s porovnateľným obdobím minulého roka) je stav v
hospodárení podnikov prakticky bez zmeny, čo sa týka množstva produkovaných
strát a počtu stratových podnikov a je nezávislý na zaznamenanej konjunktúre
výroby. Prakticky celý nárast zisku vytvoreného v nefinančných organizáciách bol
vytvorený v podnikoch, ktoré boli ziskové už v 1. štvrťroku 1994. Z uvedenej analýzy
vyplýva, že prichádza k ďalšiemu prehĺbeniu ekonomickej diferenciácie ziskových a
stratových podnikov a nie k žiaducemu procesu znižovania počtu a strát stratových
organizácií. Uvedený nárast zisku bol dosiahnutý v organizáciách pri poklese
pracovníkov podieľajúcich sa na tvorbe zisku o 10,3%. Uvedený stav sa však
nepremietol do ekvivalentného rastu miezd ziskových organizácií a otázka nárastu
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Hospodárske výsledky nefinančných podnikov s 25 a viac pracovníkmi so zahrnutím
príspevkových organizácií.
Sektor

Počet
stratových a
ziskových
podnikov

Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a poľovníctvo
Ťažba nerastných
surovín
Spracovateľský
priemysel
Výroba a rozvod
elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Obchody, opravy motorových
vozidiel a spotrebného tovaru
Pohostinstvo a ubytovanie
Doprava, sklady a spoje
Nehnuteľnosti, prenájom,
služby, a výskum
Školstvo
Zdravotníctvo, veterinárstvo,
sociálne činnosti
Ostatné verejné sociálne a
ostatné služby
Spolu

1 006
184
19
11
585
891
6
22
317
270
241
283
57
47
73
94
175
306
241
138
158
32
106
122
2 984
2 400

Straty a
zisky
podnikov v
mil. Sk.

Sumár strát
a ziskov v
mil. Sk.

- 2 363
551
- 74
543
- 3636
7763
- 66
7915
- 700
582
- 1 125
1 433
- 106
126
- 460
1 470
- 380
1 664
- 144
41
- 889
73
-96
275
-10 039
22 436

- 1 812
468
4 126
7 850
- 118
308
20
1 009
1 284
- 103
- 816
180
12 397

Počet
pracovníkov v
stratových a
ziskových
organizáciách
123 610
40 847
4 538
13 802
168 474
284 590
10 141
33 348
49 004
37 129
39 235
30 370
4 093
5 716
85 100
42 359
17 110
33 076
16 998
9 419
89 380
17 124
8 362
13 844
616 045
561 624

miezd, ale hlavne ich relatívnej diferenciácie v ziskových a stratových organizáciách
je v neprospech ziskových organizácií, kde bol zaznamenaný rast miezd v období 1.
štvrťrok 1995 s porovnateľným obdobím minulého roka o 16,1%, oproti rastu miezd v
stratových organizáciách o 20,0% (uvedený výsledok môže byť len čiastočne
skreslený zahrnutím príspevkových organizácií medzi nefinančné podniky).
V podnikoch s 25 a viac pracovníkmi sa v priebehu 1. štvrťroka 1995 znížila platobná
neschopnosť. Stav záväzkov podnikov sa ku koncu 1. štvrťroka znížil na hodnotu
334,4 mld. Sk o 23 mld. Sk a stav pohľadávok sa zvýšil na konci 1. štvrťroka na
253,1 mld. Sk a predstavoval nárast voči začiatku roka o 9,4 mld. Sk. Stav platobnej
neschopnosti poklesol na hodnotu 81,3 mld. Sk o 32,4 mld. Sk, čo predstavovalo
pokles o 28,5%.

9.1.5. Vývoj hospodárstva v regiónoch SR
Celkový hrubý obrat podnikov do 24 pracovníkov, s 25 a viac pracovníkmi so
zahrnutím fyzických osôb (bez finančného sektoru, štátnej správy a bez nepriamych
daní) za 1. štvrťrok 1996 predstavoval 295 777 mil. Sk a s porovnateľným obdobím
minulého roka vykázal nárast o 20,1% pri raste medzispotreby na hodnotu 201
920163 435 mil. Sk (rast o 22,3%) a raste pridanej hodnoty na hodnotu 93 857 mil.
Sk (rast o 15,5%).
Vzhľadom na rozdielnu efektívnosť jednotlivých odvetví, možno podiel regiónov na
domácej produkcii lepšie zhodnotiť pomocou ukazovateľa tvorby pridanej hodnoty.
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Najväčší podiel v pridanej hodnote v 1. štvrťroku 1996, ktorý predstavoval podiel
okresu na celkovej pridanej hodnote SR sa vytvoril v bývalom okrese Bratislava a
predstavoval 32,3% a vykázal rast s porovnateľným obdobím minulého roka o
18,0%, ďalej v bývalom okrese Košice mesto, ktorého podiel predstavoval 10,5%
(rast o 13,8%), Trnava 5,3% (rast o 21,5%), Trenčín 3,6% (pokles o 0,3%) a Banská
Bystrica 3,7% (rast o 14,8%). Priemer vytvorenej pridanej hodnoty za jeden okres v
období 1. štvrťroka 1996 predstavoval 2 470 mil. Sk a 10 okresov vykázalo pridanú
hodnotu vyššiu ako bola priemerná pridaná hodnota za Slovenskú republiku a jej
priemerný nárast v období za 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 predstavoval 15,5%.

9.1.6. Analýza zhodnotenia stavu hospodárstva v Bratislavskom
kraji
Podiel bývalých okresov na domácej produkcii Bratislavského kraja možno zhodnotiť
pomocou ukazovateľa hrubého obratu, medzispotreby a pridanej hodnoty. (Údaje
uvedené v nasledujúcom texte sú spracované podnikovou metódou na základe
oficiálnych štatistických údajov podnikov, ktoré majú sídlo v Bratislavskom kraji
respektíve v jeho okresoch, so zahrnutím ich prevádzok alebo závodov
lokalizovaných mimo Bratislavský kraj. Nasledujúce údaje zahrňujú podniky do 24
zamestnancov, s 25 a viac zamestnancami, fyzické osoby a v uvedených údajoch
nie sú zahrnuté údaje za finančný sektor, štátnu správu a nepriame dane). Údaje v
hore uvedenom členení sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Zložky tvoriace hrubý domáci produkt vytvorený za 1. štvrťrok 1996 vyjadrené v
bežných cenách v rozpise na jednotlivé bývalé okresy, ktoré sú úplne alebo
čiastočne zahrnuté v Bratislavskom kraji.
Okres
Bratislava
Bratislava vidiek
Senica

Hrubý obrat
mil. Sk
81 040
2 540
6 922

Medzispotreba
mil. Sk
50 713
1 412
4 343

Pridaná hodnota
mil. Sk
30 327
1 128
2 579

Hrubý obrat bývalého okresu Bratislava v 1. štvrťroku 1996 vykázal hodnotu 81 040
mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vykázal rast o 27,4%, v
bývalom okrese Bratislava vidiek predstavoval 2 540 mil. Sk (pokles o 35,8%) a v
bývalom okrese Senica 6 922 mil. Sk (rast o 1,4%). Priemerný hrubý obrat na jeden
okres predstavoval 7 784 mil. Sk a priemerný rast hrubého obratu v období 1.
štvrťrok 1996 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavoval za SR
20,1%.
Medzispotreba bývalého okresu Bratislava v 1. štvrťroku 1996 vykázala hodnotu 50
713 mil. Sk. a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka narástla o 33,8%, v
bývalom okrese Bratislava vidiek predstavovala 1 412 mil. Sk (pokles o 42,3%) a v
bývalom okrese Senica predstavovala 4 343 mil. Sk (pokles o 0,4%). Priemerná
hodnota medzispotreby prepočítaná na jeden okres SR v 1. štvrťroku 1996
predstavovala 5 314 mil. Sk. a priemer rastu medzispotreby za SR v porovnaní 1.
štvrťrok 1996 s porovnateľným obdobím minulého roka predstavoval 22,3%.
Pridaná hodnota vytvorená v bývalom okrese Bratislava v období 1. štvrťroka 1996
predstavovala 30 327 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
vzrástla o 18,0%, v bývalom okrese Bratislava vidiek predstavovala hodnotu
1 128 mil. Sk (pokles o 35,4%) a v bývalom okrese Senica 2 579 mil. Sk (rast o
4,6%). Priemer pridanej hodnoty za SR na jeden okres predstavoval 2 470 mil. Sk a
priemerný rast za 1. štvrťrok 1996 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
predstavoval (15,5%).
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V podiele pridanej hodnoty na hrubom obrate za obdobie 1. štvrťrok 1996 vykazoval
bývalý okres Bratislava hodnotu 37,4%, bývalý okres Bratislava vidiek 44,4% a
bývalý okres Senica 37,3%. Priemer tohto ukazovateľa za SR predstavoval hodnotu
31,7%. Z uvedeného stavu vyplýva, že vo všetkých bývalých okresoch ležiacich na
území súčasného Bratislavského kraja sa vytvára vyšší podiel pridanej hodnoty
spracovaním, ako je priemerný stav za SR.
Podiel rastu pridanej hodnoty na raste hrubého obratu v období 1. štvrťroka 1996 / 1.
štvrťrok 1995 vyjadruje koeficient efektívnosti hospodárskych zmien, ktorý
predstavoval v bývalom okrese Bratislava 26,5%, v bývalom okrese Bratislava vidiek
-27,1%, a v bývalom okrese Senica 122,4%. Pre porovnanie uvádzame koeficient
hospodárskych zmien za hospodárstvo SR, ktorý predstavuje hodnotu 19,8%. Z
uvedenej analýzy vyplýva, že bývalý okres Bratislava vidiek sa v období 1. štvrťrok
1996 až 1. štvrťrok 1995 vyvíjali najmenej efektívne. Uvedená analýza dokazuje, že
bývalý okres Bratislava vidiek v Bratislavskom kraji v období 1. štvrťrok 1996/1.
štvrťrok 1995 vykázal pokles pridanej hodnoty pri poklese hrubého obratu. Možno
konštatovať, že v období konjunkturálneho rastu hospodárstva SR sa výkonnosť
hospodárstva v bývalom okrese Bratislava vidiek znižovala.
Za predpokladu, že obce bývalého okresu Senica, začlenené do súčasného
Bratislavského kraja sa podieľajú 10% svojich hospodárskych aktivít na aktivitách
kraja sú výsledné hodnoty tvorby zložiek HDP v Bratislavskom kraji sumarizované v
nasledujúcej tabuľke.
Zložky hrubého domáceho produktu vytvorené za 1. štvrťrok 1996 v Bratislavskom
kraji.
Okres
Bratislava
Bratislava vidiek
Senica *
Kraj spolu
Podiel Bratislavy v %

Hrubý obrat
v mil. Sk.
81 040
2 540
692
84 272
96,2

Medzispotreba
v mil. Sk.
50 713
1 412
434
52 559
96,5

Pridaná hodnota
v mil. Sk
30 327
1 128
258
31 713
95,6

* časť bývalého okresu patriaca do Bratislavského kraja za predpokladu, že predstavuje 10% z hodnôt
ukazovateľa za bývalý okres

Výraznú dominantnosť mesta Bratislava na hospodárskych aktivitách kraja dokazuje
podiel hrubého obratu Bratislavy na hrubom obrate kraja, ktorý predstavuje 96,2%,
podiel medzispotreby predstavuje 96,5% a podiel pridanej hodnoty 95,6%.
Efektívnosť hospodárstva Bratislavského kraja predstavuje aj podiel pridanej
hodnoty na hrubom obrate, ktorý za 1. štvrťrok 1996 vykázal hodnoty 37,6%, a je o
4,9 bodu vyšší ako priemerná hodnota tohto ukazovateľa za SR. Z hore uvedenej
tabuľky vyplýva, že ostatné bývalé okresy majú prakticky zanedbateľný vplyv na
hospodársku aktivitu kraja.
Hrubý obrat Bratislavského kraja v členení priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo
a obchod a služby v podnikoch s 25 a viac pracovníkmi je uvedený v nasledujúcej
tabuľke
Hrubý obrat Bratislavského kraja vytvorený v 1. štvrťroku 1995 v členení na
priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo a obchod a služby.
Okres
Priemysel
Bratislava
Bratislava vidiek
Senica*
Kraj spolu

27 273
983
426
28 682

Hrubý obrat v mil. Sk
Poľnohospodárstvo a
lesníctvo
255
296
37
588

Obchod a služby
17 333
161
27
17 521

* časť bývalého okresu patriaca do súčasného Bratislavského kraja za predpokladu, že predstavuje
10% z hodnôt ukazovateľa za bývalý okres
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Podiel mesta Bratislava na Bratislavskom kraji vyjadrený v hrubom obrate
vytvorenom v 1. štvrťroku 1995 predstavuje v priemysle 95,1%, v poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve 43,4%, v obchode a službách 98,9%.
Podiel hrubého obratu mesta Bratislava za 1. štvrťrok 1995 v priemysle predstavoval
21,6% hrubého obratu priemyslu SR, v poľnohospodárstve 1,1% hrubého obratu za
SR a v obchode a službách až 50,1% hrubého obratu SR. Okres Bratislava má v 1.
štvrťroku 1995 najlepšiu pozíciu v SR v posune hospodárskych činností z priamej
výroby do terciárnej sféry. Pomer hrubého obratu v priemysle a v obchode a
službách predstavoval v meste Bratislava 1,57 a výrazne ovplyvnil tento ukazovateľ
za celý Bratislavský kraj, ktorý vykázal hodnotu 1,64. Priemerná hodnota tohto
ukazovateľa za jeden okres v SR predstavuje za 1. štvrťrok 1995 hodnotu 3,64.
Prehľad o produkcii a službách v Bratislavskom kraji v členení výroba tovaru v
priemysle objem stavebnej produkcie, preprava tovaru cestnou dopravou,
maloobchodný predaj a vybrané trhové služby sú za jednotlivé bývalé okresy tvoriace
Bratislavský kraj zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Prehľad o produkcii a službách v Bratislavskom kraja v 1. štvrťroku 1996.
Okres

Výroba
tovaru v
priemysle v
mil. SK

Bratislava
Bratislava vidiek
Senica *
Spolu
Podiel
okresu
Bratislavy na SR v %
Podiel Bratislavského
kraja na SR v %

Objem
stavebnej
produkcie v
mil. Sk

31 666
1 580
372
33 618
24,9

2 837
218
16
3 071
27,7

26,4

30,0

Preprava
tovaru
cestnou
dopravou v
tis. ton
412
172
19
603
6,3
9,3

Maloobcho
dný predaj
v mil. Sk

Vybrané
trhové
služby v
mil. Sk

10 609
1 399
95
12 103
16,1

8 667
348
21
9 036
49,1

18,4

51,2

* časť bývalého okresu patriaca do súčasného Bratislavského kraja za predpokladu, že predstavuje
10% z hodnôt ukazovateľa za bývalý okres

Modernizácia a reštrukturalizácia podnikovej základne kraja prebieha najúspešnejšie
v ziskových podnikoch kraja v odvetviach energetiky , v podnikoch na výrobu
elektriny a rozvodu plynu a v ziskových podnikoch spracovateľského priemyslu.

9.1.7. Zahraničný kapitál a stav transformácie vlastníckych
vzťahov v Bratislavskom kraji
V Slovenskej republike pôsobilo ku koncu 1. štvrťroka 1996 9 092 organizácií s
výlučným zahraničným kapitálom a organizácií so zmiešaným kapitálom a oproti
koncu roka 1995 ich počet vzrástol o 4,0%. Ku koncu 1. štvrťroka 1996 vykázali tieto
organizácie zahraničný kapitál v hodnote 22 471 mil. Sk. Podiel zahraničného
kapitálu mesta Bratislava na celkovom zahraničnom kapitáli SR ku koncu prvého
štvrťroka 1996 predstavoval 62,1%, v bývalom okrese Bratislava vidiek 0,4% a v
časti bývalého okresu Senica 1,5%. Podiel Bratislavského kraja na celkovom
zahraničnom kapitáli SR v 1. štvrťroku 1996 predstavoval 62,7%.
Ku koncu 1. štvrťroka 1996 pôsobilo v SR 45 724 organizácií zameraných na tvorbu
ziskov a oproti stavu z predchádzajúceho štvrťroka ich počet vzrástol o 4,8%. V
Bratislavskom kraji pôsobilo 14 792 organizácií, z nich v prevažujúcom súkromnom
vlastníctve pôsobilo 14 461, čo predstavuje 97,8% a vo verejnom vlastníctve 331. Z
celkového počtu 14 792 organizácií v prevažujúcom súkromnom vlastníctve, so
zahrnutím družstevného vlastníctva, bolo 15,5% v medzinárodnom spoluvlastníctve a
17,0% vo výlučnom zahraničnom vlastníctve. Počet registrovaných fyzických osôb v
Bratislavskom kraji ku koncu 1. štvrťroka 1996 predstavoval 55 117 osôb a oproti
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koncu roka 1995 vykázal v meste Bratislava nárast o 0,2%, v bývalom okrese
Bratislava vidiek pokles o 1,2%, v časti bývalého okresu Senica rast o 1,7%. Počet
fyzických osôb za SR v porovnaní prvý štvrťrok 1996 a koniec roku 1995
predstavoval nárast o 0,4%.

9.1.8. Návrh opatrení vyplývajúcich
podmienok Bratislavského kraja.

z

hospodárskych

1. Vytvárať podmienky a využiť všetky možnosti na rozvoj Bratislavského kraja s
ohľadom na jeho výhodnú polohu, umožňujúcu postupnú ekonomickú integráciu s
Európskou Úniou a transhraničnú spoluprácu s Rakúskom a Maďarskom.
2. Preskúmať stav a príčiny a realizovať opatrenia pre zvrátenie nepriaznivého
hospodárskeho vývoja prejavujúceho sa poklesom hospodárskej výkonnosti a
nízkou efektívnosťou bývalého okresu Bratislava vidiek, vyjadreným koeficientom
efektívnosti hospodárskych zmien (popísaného podielom rastu pridanej hodnoty
na raste hrubého obratu), ktorý v období 1. štvrťrok 1996/ 1. štvrťrok 1995 v
bývalom okrese Bratislava vidiek predstavoval hodnotu -27,1%. Priemerná
hodnota tohto ukazovateľa popisujúca vývoj hospodárstva SR predstavovala
19,8%.
3. Analyzovať stav a zhodnotiť dopady a prijať rozhodnutia o zastavení prevádzky
neefektívnych podnikov zameraných na tvorbu zisku a vykazujúcich dlhodobé
straty na území Bratislavského kraja a tým ozdraviť hospodárstvo regiónu a SR.

9.2. Priemysel
9.2.1. Analýza a zhodnotenie hospodárskych výsledkov
priemyselných podnikov v Slovenskej republike
Do skupiny priemyslu boli zahrnuté podniky na ťažbu nerastných surovín, podniky
spracovateľského priemyslu a podniky na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody.
Výroba tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1994 v bežných cenách predstavovala 95,1
mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla o 2,6%. Výroba
tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1995 predstavovala 113,2 mld. Sk a oproti 1.
štvrťroku 1994 vzrástla o 5,7%. Uvedený výsledok sa dosiahol vyššou pridanou
dennou výrobou o 4% a vyššou produktivitou práce na jedného pracovníka o 2,6%.
Výroba tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1996 predstavovala 127,2 mld. Sk a oproti
1. štvrťroku 1995 vzrástla o 7,1%. Podiel výroby podnikov v prevažujúcom
súkromnom vlastníctve na celkovej výrobe podnikov v priemysle v 1. štvrťroku 1995
predstavoval 60,6% a oproti 1. štvrťroku 1994 vzrástol o 12,5%.
Na konci 1. štvrťroka 1996 pracovalo v priemysle SR celkom 621,7 tis. pracovníkov,
vyjadrených ako priemerný evidenčný počet pracovníkov a ich počet oproti 1.
štvrťroku 1995 vzrástol o 7,4 tis pracovníkov. V organizáciách priemyslu s 25 a viac
pracovníkmi v 1. štvrťroku 1996 pracovalo v SR 517 545 pracovníkov a v porovnaní s
1. štvrťrokom 1995 sa ich počet zvýšil o 0,5%. Z tohto množstva pracovníkov v
priemysle pripadalo na ťažbu nerastných surovín 20 923 pracovníkov (4,0%) a ich
počet sa oproti 1. štvrťroku 1995 zvýšil o 14,1%, na spotrebiteľský priemysel 452 635
pracovníkov (87,5%) a ich počet sa oproti 1. štvrťroku 1995 znížil o 0,1% a na výrobu
a rozvod elektriny, plynu a vody pripadlo 43 987 pracovníkov (8,5%) a ich počet
oproti 1. štvrťroku 1994 vzrástol o 1,1%.
Výsledky hospodárenia priemyselných podnikov s 25 a viac zamestnancami v
porovnaní 1. štvrťrok 1994, 1. štvrťrok 1995 a 1. štvrťrok 1996 sú uvedené v
nasledujúcich tabuľkách.
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Porovnanie výsledkov hospodárenia podnikov v odvetví ťažby nerastných surovín
Obdobie

1. štvrťrok 1994

1. štvrťrok 1995

1. štvrťrok 1996

Ťažba nerastných
surovín
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu

Počet
podniko
v
13
14
27
11
19
30
13
18
31

Zisk v mil.
Sk
401
- 89
322
543
- 74
469
254
- 88
166

Priemerný
počet
pracovníkov
18 231
3 189
21 424
13 802
4 538
18 340
20 923

Priemerná
mesačná
mzda v Sk
6 936
4 974
8 557
6 288
8 472

Porovnanie výsledkov hospodárenia podnikov v odvetví spracovateľského priemyslu
Obdobie

1. štvrťrok 1994

1. štvrťrok 1995

1. štvrťrok 1996

Spracovateľský
priemysel
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu

Počet
podniko
v
757
573
1 330
891
584
1 475
1 003
705
1 708

Zisk v mil.
Sk
5 453
- 4 075
1 375
7 763
-3 636
4 127
7 314
- 3 908
3 406

Priemerný
počet
pracovníkov
276 073
173 771
449 844
284 590
168 474
453 064
452 635

Priemerná
mesačná
mzda v Sk
5 777
5 007
6 710
5 884
7 296

Porovnanie výsledkov hospodárenia podnikov v odvetví výroby a rozvodu elektriny,
plynu a vody
Obdobie

1. štvrťrok 1994

1. štvrťrok 1995

1. štvrťrok 1996

Výroba a rozvod
elektriny, plynu a
vody
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu
ziskové podniky
stratové podniky
spolu

Počet
podniko
v
21
4
25
22
6
28
31
6
37

Zisk v mil.
Sk
7 058
- 49
7 049
7 915
- 66
7 849
6 736
- 93
6 643

Priemerný
počet
pracovníkov
38 357
6 860
45 217
33 348
10 141
43 489
43 987

Priemerná
mesačná
mzda v Sk
7 528
5 285
8 990
6 182
9 065

V 1. štvrťroku 1996 predstavovali výnosy priemyslu 150 707 mil. Sk, z nich výnosy z
ťažby nerastných surovín predstavovali 3 069 mil. Sk (podiel na výnosoch priemyslu
2,0%), zo spracovateľského priemyslu 115 527 mil. Sk (podiel na výnosoch
priemyslu 76,7%) a z výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody 32 109 mil. Sk (podiel
na výnosoch priemyslu 21,3%). Nárast výnosov v priemysle v období 1. štvrťrok
1996/1. štvrťrok 1995 bol dosiahnutý rastom výnosov v spracovateľskom priemysle
(rast o 12,3%) pri raste výnosov v ťažbe (rast o 16,1%) a rastom výnosov vo výrobe
a rozvode elektriny, plynu a vody o 9,7%. V porovnaní 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok
1995 sa pri raste výnosov priemyslu o 11,8% a raste pridanej hodnoty o 3,1%,
poklesol zisk o 17,9%.
Na raste produkcie spracovateľského priemyslu sa podieľali všetky základné
priemyselné činnosti s výnimkou spracovania kože a kožených výrobkov,
spracovania dreva a drevených výrobkov, výroby koksu a rafinovanie ropných
produktov a výroby inde neklasifikovanej.
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Z analýzy priemyslu vyplýva, že v odvetvovej štruktúre priemyslu majú najvyšší
podiel odvetvia s vysokou surovinovou a energetickou náročnosťou výroby a s
nižším podielom pridanej hodnoty. V spracovateľskej výrobe dominujú odvetvia
výroby kovov a kovových výrobkov, výroba potravín, nápojov a spracovania tabaku,
výroba chemických vlákien a chemická výroba a výroba dopravných prostriedkov.
Proces reštrukturalizácie hospodárstva stagnuje, respektíve sa pohybuje nežiaducim
smerom, nárastom významnosti a produkcie odvetví s vysokou energetickou a
surovinovou náročnosťou a nižším podielom pridanej hodnoty spracovaním, čo nie je
v zhode s cieľmi hospodárskej politiky SR. V porovnaní štruktúry vývozu a štruktúry
priemyselnej produkcie sa táto skutočnosť ešte zvýrazňuje.

9.2.2. Zhodnotenie
potenciálnych možností
spolupráce priemyslu v Bratislavskom kraji

medzinárodnej

Z hľadiska stratégie rozvoja hospodárstva a priemyslu zastáva Bratislavský kraj
kľúčovú úlohu s ohľadom na jeho geografickú polohu. Svojou západnou časťou
susedí s Rakúskom ako členským štátom Európskej únie a južnou časťou s
Maďarskou republikou. Bratislavský kraj s centrom Bratislava je dominantný a
reprezentuje značnú hospodársku silu aj s ohľadom na koncentráciu priemyslu,
diverzifikáciu priemyselných odvetví a ich výkonnosť a efektívnosť a má potrebné
zázemie v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a služieb, ktoré sa prejavuje v
dostatku kvalifikovaných pracovných síl a v posune zamestnanosti do terciérnej a
kvartérnej sféry zahrňujúc finančný a bankový sektor. Bratislavský kraj má ideálne
možnosti pre podnikanie aj v priemysle.
Ďalšou výhodou lokalizácie Bratislavy je jej relatívna blízkosť s Viedňou, ktorá
reprezentuje územnosprávne a hospodárske centrum Rakúska. Bratislava
reprezentuje územnosprávne a hospodárske centrum SR. Blízkosť a hospodárska
sila oboch centier umožňuje v budúcnosti vytvoriť spoločné centrum s bicentrickou
štruktúrou a využiť komparatívne výhody ich hospodárskeho a priemyselného
prepojenia. Viedeň sa môže stať bránou pre transport tovaru a služieb na západ do
Európskej únie a Bratislava pre transport tovaru a služieb na východ k voľným trhom
Ruska a ostatných štátov východnej Európy. Z uvedeného dôvodu je potrebné
zintenzívniť spoluprácu a obchod s Rakúskom aj vytváraním väčšieho množstva
spoločných podnikov zabezpečujúcich transport voľných finančných prostriedkov a
know how z Rakúska a Európskej únie a posilniť obchodnú spoluprácu aj vytváraním
voľných zón obchodu v Bratislave s využitím najmä bratislavského prístavu s
ohľadom na vybudovaný dopravný kanál Dunaj – Mohan - Rýn.
Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že v súčasnosti sú pomerne málo využívané
možnosti na rozvoj Bratislavského kraja s ohľadom na jeho výnimočnú polohu a
hospodársky potenciál. Zintenzívnenie spolupráce s Viedňou by sa prejavilo rastom
zamestnanosti v širšom okolí Bratislavského kraja a susedných okresov.

9.2.3. Analýza a zhodnotenie priemyslu v Bratislavskom kraji
Bratislavský kraj je územím s najvyššou koncentráciou priemyselných podnikov SR.
Za predpokladu, že obce bývalého okresu Senica, patriace do súčasného okresu
Malacky, sa podieľajú 10% svojich aktivitami na aktivitách Bratislavského kraja,
potom hrubý obrat priemyslu v kraji za 1. štvrťrok 1995 v podnikoch s 25 a viac
pracovníkmi predstavuje 28 682 mil. Sk a oproti porovnateľnému obdobiu minulého
roka vzrástol o 5 965 mil. Sk, čo predstavovalo rast o 20,8%. Rast hrubého obratu v
priemysle Bratislavského kraja v období 1. štvrťrok 1995/1. štvrťrok 1994 bol o 1,5
bodu vyšší ako rast tohto ukazovateľa za SR. Podiel bývalých okresov na tvorbe
hrubého obratu kraja v priemysle je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Výraznú dominantnosť mesta Bratislava v priemyselnej produkcii kraja a SR
predstavuje jeho podiel na hrubom obrate v priemysle kraja, ktorý dosiahol v 1.
štvrťroku 1995 hodnotu 95,1% a jeho podiel na hrubom obrate v priemysle SR
dosiahol 21,6%. Ostatné bývalé okresy majú pomerne nízky príspevok v podiele
hrubého obratu priemyslu v kraji.
Hrubý obrat v priemysle v 1. štvrťroku 1995 za bývalé okresy Bratislavského kraja v
podnikoch s 25 a viac pracovníkmi.
Okres
Bratislava
Bratislava vidiek
x)
Senica
Bratislavský kraj

Hrubý obrat v
priemysle v mil. Sk
27 273
983
426
28 682

Podiel okresu na hrubom obrate kraja v %
95,1
3,4
1,6
100

Podiel okresu na
hrubom obrate SR v %
21,6
0,8
0,3
22,7

x)

čast bývalého okresu patriaca do Bratislavského kraja za predpokladu, že predstavuje 10% hodnôt
ukazovateľa za bývalý okres.

9.2.4. Priestorová, veľkostná a odvetvová štruktúra priemyslu v
Bratislavskom kraji
Počet priemyselných odvetví Bratislavského kraja a ich zastúpenie a štruktúra
priemyselných podnikov ako aj ich hospodárske výsledky a zamestnanosť radí
Bratislavský kraj medzi regióny s najvyššou rôznorodosťou a koncentráciou
priemyslu v SR. Výrazná nevyváženosť Bratislavského kraja so silným dostredivým
charakterom distribúcie priemyslu v meste Bratislava sa prejavuje vo výkonoch
priemyslu vyjadrených výrobou tovaru, resp. hrubým obratom v priemysle, kde mesto
Bratislava výrazne prevyšuje ostatné bývalé okresy v SR.
Na území Bratislavského kraja sa nachádza 15 územnovýrobných zoskupení. V
meste Bratislava je lokalizovaných šesť územnovýrobných zoskupení: juhovýchodné,
centrálne, severovýchodné, severné, severozápadné a juhozápadné. Z nich dve sú
dominantné: severovýchodné zoskupenie - má charakter priemyselnej zóny a
juhovýchodné zoskupenie, ktoré je tvorené hlavne akciovou spoločnosťou Slovnaft.
Ostatné štyri zoskupenia sú menšie a predstavujú asi 30% priemyslu okresu.
8 územnovýrobných zoskupení sa nachádza v piatich centrách. Z nich po dve
územnovýrobné zoskupenia sa nachádzajú v centrách Malacky, Pezinok a Senec a
po jednom územnovýrobnom zoskupení je v Modre a Stupave.
Posledné územnovýrobné zoskupenie sa nachádza v Rohožníku.
V 1. štvrťroku 1995 predstavovalo mesto Bratislava 94,2% podiel vo výrobe tovaru v
priemysle Bratislavského kraja. Pre lepší popis odvetvovej štruktúry priemyslu mesta
Bratislavy ju nepopisujeme ako jedno centrum, ale sme zachovali rozdelenie mesta
do šiestich územnovýrobných zoskupení.
Z hľadiska počtu zamestnaných v priemysle mesta Bratislava je dominantné
severovýchodné zoskupenie, ktoré zamestnáva nad 10 000 zamestnancov v
priemysle. Severovýchodné zoskupenie je lokalizované v obvode Bratislava III,
zasahuje do severnej časti obvodu Bratislava II a má charakter najväčšieho
priemyselného centra. Jeho postupným prepojením so severným centrom pozdĺž osi
tvorenej železnicou Bratislava - Trnava na severnej strane a hranicou obvodu
Bratislava III/Bratislava II predĺženej v smere severnej časti Vajnor na južnej strane
je možné toto územie využiť na dotvorenie priemyselno - hospodárskej zóny s
teritoriálnou kapacitou do roku 2100.
Táto priemyselná zóna má všetky územné predpoklady pre rozvoj a je prepojená a
popretkávaná železničnou sieťou v smeroch Galanta, Trnava, Brno, Dunajská
Streda, Slovnaft, Petržalka a Rusovce. Zóna je vybavená prípojom na diaľnicu D 61
a v jej bezprostrednom susedstve sa nachádza letisko Bratislava.
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Ostatných päť územnovýrobných zoskupení mesta Bratislava z hľadiska počtu
zamestnancov v priemysle vytvára menšie priemyselné zóny so súčasným počtom
3.500 - 6.500 zamestnancov v priemysle na každú zónu.
Pri budúcom rozmiestnení priemyslu na území mesta Bratislava je potrebné vziať do
úvahy popri ekonomických podmienkach a kritériách aj environmentálne kritériá.
Priemysel s vyššími negatívnymi dopadmi na životné prostredie by bolo vhodné
lokalizovať do severovýchodného zoskupenia s ohľadom na znečistenie pôd a vôd v
tejto priemyselnej zóne. V ostatných priemyselných zónach napríklad
severozápadnej, centrálnej a juhozápadnej by nemal byť lokalizovaný priemysel so
zvýšenými negatívnymi dopadmi najmä v ovzduší z hľadiska prevládajúceho
prúdenia výškových a prízemných vetrov, ktoré by zhoršovali emisnú a imisnú
situáciu mesta. Špeciálne využitie sa núka pre juhozápadnú a prípadne centrálnu
priemyselnú zónu, ktoré by mohli byť, s ohľadom na ich polohu, prípadne využité ako
bezcolné pásma podporujúce zamestnanosť a medzinárodný voľný obchod, resp. by
sa tu mohli vytvoriť iné druhy zvláštnych hospodárskych zón. Východná polovica
centrálnej priemyselnej zóny by mohla byť postupne prebudovaná aj na obchodnoobytné centrum, ktorého potreba v centre Bratislavy je evidentná. Juhovýchodná
zóna tvorená akciovou spoločnosťou Slovnaft sa v súčasnosti javí ako stabilizovaná.
Z priemyselných centier lokalizovaných mimo mesta Bratislava má centrum v
Malackách nadregionálny význam a vyšší regionálny význam majú centrá v Pezinku,
Senci a Rohožníku. Každé z týchto centier zamestnáva od 500 do 1500
zamestnancov v priemysle.
Prehľad odvetvovej štruktúry priemyslu a jej rozdelenie podľa zamestnanosti v
priemyselných centrách Bratislavského kraja je uvedený v nasledujúcom texte.
V priemyselnom centre Bratislava sú prakticky zastúpené všetky odvetvia
priemyselnej výroby. Z hľadiska počtu zamestnancov dominuje rafinárske
spracovanie ropy a chemický priemysel, ktorý zamestnáva 20% zamestnancov
priemyslu, doplnený je elektrotechnickým priemyslom zamestnávajúcim 15%,
strojárenským priemyslom 12% a potravinárskym priemyslom predstavujúcim 10%
zamestnanosti. Ďalšími odvetviami priemyslu sú energetický priemysel, textilný a
odevný priemysel a polygrafický priemysel, ktoré zamestnávajú po 7%
zamestnancov priemyslu. Na zvyšku zamestnanosti sa podieľajú najmä odvetvia
priemyslu stavebných hmôt, sklárskeho priemyslu a kovospracujúceho priemyslu.
V priemyselnom centre Malacky, čo sa týka zamestnanosti, sú zastúpené prakticky
rovnocenne a dominujú dve priemyselné odvetvia: elektrotechnický a strojárenský
priemysel, 60% zamestnaných v priemysle, ktoré sú doplnené priemyslom ťažby
ropy a ťažby a uskladňovania zemného plynu a v menšom podiele potravinárskym
priemyslom a priemyslom stavebných hmôt. Drevospracujúci priemysel,
reprezentovaný podnikom ZSL nábytkárske závody, ktorý je od 30.10.1995 v
likvidácii stráca na svojom bývalom postavení v tomto centre.
Južná časť bývalého okresu Bratislava vidiek ohraničená na severe Malými Karpatmi
ma charakter oblasti s dominujúcim poľnohospodárstvom a vinohradníctvom
doplneným niektorými odvetviami priemyslu, ktoré z hľadiska zamestnanosti a
hospodárskej výkonnosti a efektívnosti majú len nižší regionálny a väčšinou len
lokálny význam.
Z hľadiska súčasnej situácie a predpokladaného vývoja hospodárstva SR do roku
2000 majú predpoklady pre rozvoj priemyslu v Bratislavskom kraji najmä odvetvia
energetiky, ťažby plynu a spracovania ropy, chemický priemysel, polygrafický
priemysel a prosperujúce podniky potravinárskeho priemyslu a elektrotechnického
priemyslu.
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9.2.5. Výkonnosť, hospodárska efektívnosť a predpoklady rozvoja
priemyselných podnikov v Bratislavskom kraji
Výkonnosť a hospodársku efektívnosť podnikov možno zhodnotiť pomocou
ukazovateľov hrubého obratu, pridanej hodnoty a ziskov. Prosperujúce podniky
Bratislavského kraja pri riešení svojej technickej, technologickej a environmentálnej
zadlženosti vytvárajú pole pre rad následných aktivít a prosperita hospodárstva kraja
bude v značnej miere závisieť od stupňa absorpcie týchto aktivít a ziskov v kraji.
Ziskové podniky na základe pokrytia svojej vnútornej zamestnanosti vytvoria cez
svojich zamestnancov rozvoj v odvetviach obchodu a služieb, čím vyvolajú aktivity,
ktoré sa premietnu v tvorbe nových pracovných miest. Tento efekt sa premietne
priamo v teritóriu pôsobnosti podniku. Avšak väčší podiel rozvoja následných aktivít
je možné dosiahnuť maximalizáciu adsorpcie zisku ziskových podnikov v kraji. Tento
efekt pôsobiaci na dynamiku hospodárskeho rozvoja kraja je rádovo významnejší
ako hore uvedený efekt pôsobiaci cez platy zamestnancov prosperujúcich podnikov.
V tejto oblasti majú mimo mesta Bratislava, kde je súčasná situácia uspokojivá,
značné rezervy ostatné okresy Bratislavského kraja.
Podľa analýz výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu sú v
Bratislavskom kraji štyri perspektívne centrá priemyslu: Bratislava, Malacky,
Rohožníka a Pezinok, ktoré sú reprezentované nosnými podnikmi uvedenými v
nasledujúcom texte. Mesto Bratislava má päť podnikov celoštátneho významu, ktoré
svojimi hospodárskymi aktivitami vytvárajú pole pre rad následných hospodárskych
aktivít pôsobiacich na úrovni celého štátu a svojimi aktivitami vytvárajú následné
aktivity vo viacerých odvetviach priemyslu a hospodárstva. Tieto podniky sú
doplnené radom podnikov nadregionálneho významu a spoločne vytvárajú os rozvoja
priemyslu a hospodárstva Bratislavského kraja.
Ostatné priemyselné centrá ako Modra, Senec, Šamorín, a Stupava sa z hľadiska
výkonnosti a efektívnosti priemyslu vyvíjajú menej pružne, čo sa prejavuje
stagnáciou, respektíve poklesom hospodárskej efektívnosti väčšiny podnikov, ktorý
sa však neprejavuje zvýšenou mierov nezamestnanosti v týchto centrách a ich
širšom spádovom okolí.
Z hľadiska analýzy vývoja hospodárskej efektívnosti možno konštatovať, že mesto
Bratislava a severná časť bývalého okresu Bratislava vidiek sa dynamicky rozvíja,
zatiaľ čo južná časť bývalého okresu Bratislava vidiek, vykazuje nižšiu efektívnosť
rozvoja, ktorá je determinovaná súčasnou štruktúrou stagnujúcich alebo klesajúcich
priemyselných odvetví. Je potrebné poznamenať, že v južnej polovici okresu sa
postupne vytvárajú vhodné predpoklady pre rozvoj malého podnikania, formou
rôznych druhou pomoci, ktoré sú v zhode s princípmi trhového hospodárstva, lebo
podporujú zaostávajúce oblasti Bratislavského kraja.
Výroba tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1996 v meste Bratislava predstavovala 31
666 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 10,9%. Podiel
mesta Bratislava na výrobe tovaru v priemysle za SR predstavoval 24,9%. V
absolútnej hodnote výroby tovaru v 1. štvrťroku 1996 zastáva mesto Bratislava 1.
pozíciu medzi okresmi SR a v dynamických ukazovateľoch rastu výroby tovaru v
priemysle v období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 zastáva mesto Bratislava 11.
pozíciu medzi bývalými okresmi SR. Z hlbšej analýzy dynamického ukazovateľa
výroby tovaru v priemysle vyplýva, že väčšina nosných podnikov v meste bola už v 1.
štvrťroku 1994 zisková a z uvedeného dôvodu je nárast tohto ukazovateľa pomalší
ako v ostatných bývalých okresoch SR.
Výroba tovaru v priemysle v bývalom okrese Bratislava vidiek v 1. štvrťroku 1996
predstavuje 1 580 mil. Sk a oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka vzrástla o
7,5%. V období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 dosiahol bývalý okres Bratislava
vidiek vyšší ako priemerný rast výroby tovaru v priemysle, ktorý v prepočte na jeden
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bývalý okres predstavoval nárast o 7,1%. Podiel bývalého okresu Bratislava vidiek
na výrobe tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1996 v SR predstavuje 1,2%. V
absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1996 zastával bývalý
okres Bratislava vidiek 24. pozíciu a v dynamických charakteristikách jeho rastu v
období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 až 24. - 25. pozíciu medzi bývalými okresmi
SR.
Výroba tovaru v priemysle v bývalom okrese Senica v 1. štvrťroku 1996
predstavovala 3 722 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
poklesla o 3,5%. Za predpokladu, že obce bývalého okresu Senica, patriace do
okresu Malacky, sa podieľali 10% svojich aktivít na aktivitách Bratislavského kraja,
potom podiel obcí bývalého okresu v priemyselnej produkcii kraja predstavuje 372
mil. Sk. Bývalý okres Senica v období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 vo výrobe
tovaru v priemysle nedosiahol priemerný rast tohto ukazovateľa prepočítaný na jeden
okres SR o 18,1%. Podiel okresu Senica na výrobe tovaru v priemysle v SR v 1.
štvrťroku 1996 predstavoval 0,3%. V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle
sa bývalý okres Senica nachádza na 10. pozícii a čo sa týka dynamických
charakteristík jej rastu sa bývalý okres nachádza na 29. pozícii medzi okresmi SR.
Vzájomné porovnanie ukazovateľov tvorby hrubého obratu v priemysle v jednotlivých
bývalých okresoch patriacich do Bratislavského kraja je zhrnuté v nasledujúcej
tabuľke.
Výroba tovaru v priemysle v 1. štvrťroku 1996 v organizáciách od 1 do 24
pracovníkov a 25 a viac pracovníkmi v Bratislavskom kraji.
Okres

Výroba tovaru v
priemysle v mil. Sk

Bratislava
Bratislava vidiek
x)
Senica
Kraj spolu

31 666
1 580
372
33 618

Podiel okresu na
výrobe tovaru v
priemysle regiónu v %
94,2
4,7
1,1
100

Podiel okresu na
výrobe tovaru v
priemysle SR v %
24,9
1,2
0,3
26,4

x)

časť bývalého okresu patriaca do Bratislavského kraja za predpokladu, že predstavuje 10% hodnôt
ukazovateľa za bývalý okres.

Z analýzy výroby tovaru v priemysle za 1. štvrťrok 1996 vyplýva, že podiel
Bratislavského kraja na výrobe tovaru za SR je významný a predstavuje 26,4%.
Z porovnania absolútnych hodnôt výroby tovaru v priemysle v jednotlivých bývalých
okresoch vyplýva, že mesto Bratislava je výrazne dominantné a jeho podiel na
výrobe tovaru v kraji predstavuje 94,2% a v ostatných bývalých okresoch - v
súčasnosti v okresoch Malacky, Pezinok a Senec - je malý a prakticky zanedbateľný.
V týchto okresoch je potrebné analyzovať príčiny a prijať opatrenia na zlepšenie
tohto ukazovateľa a sledovať vývoj absolútnych hodnôt a najmä dynamické
charakteristiky vývoja tohto ukazovateľa.

9.2.6. Analýza a zhodnotenie
Bratislavskom kraji

priemyselných

podnikov

v

Z hľadiska významnosti priemyselných podnikov v štruktúre hospodárstva SR a
Bratislavského kraja, boli priemyselné podniky kraja rozdelené do nasledujúcich
kategórií:
• priemyselné podniky celoštátneho významu,
• priemyselné podniky nadregionálneho významu,
• priemyselné podniky regionálneho významu,
• priemyselné podniky lokálneho významu.
Medzi priemyselné podniky sú zaradené aj podniky Transpetrol, a.s. a Benzinol, a.s.,
ktoré svojim charakterom nepatria medzi výrobné, avšak sú uvedené z dôvodov
významu v tvorbe národného dôchodku, ako aj zamestnanosti.
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9.2.6.1.

Priemyselné podniky celoštátneho významu

Tieto priemyselné podniky majú charakter väčších agregátov s hospodárskymi
aktivitami (výroba, obchod, transport surovín a tovarov, služby a pod.) pôsobiacich
na území celého štátu a prejavujú sa vysokou zamestnanosťou, ekonomickou
efektívnosťou výroby a hospodárenia a vysokou produktivitou práce a výraznými
ziskami. Vytvárajú dostatok prostriedkov pre svoj rozvoj aj v zhode s platnou
legislatívou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a často sa prejavujú
exportom svojich výrobkov a služieb. Svojimi aktivitami vytvárajú následné
hospodárske aktivity v ostatných odvetviach a tvoria kostru hospodárstva štátu a
kraja, v ktorom pôsobia. Na území Bratislavského kraja sídlia tieto podniky
celoštátneho významu:
• Slovenské elektrárne, a.s.
• Slovnaft, a.s.
• Západoslovenské energetické závody, š.p.
• Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
• Transpetrol, a.s.

Slovenské elektrárne
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava boli založené k 1.11.1994 z majetkovej
podstaty Slovenského energetického podniku, š. p. Bratislava. Základné imanie
spoločnosti pri založení predstavovalo 40 289 221 000 Sk a naň boli vydané akcie v
hodnote 1 000 Sk. Výlučným držiteľom akcií tejto spoločnosti je štát prostredníctvom
fondu národného majetku SR.
Hlavnými činnosťami akciovej spoločnosti sú:
• výroba, prenos a odbyt elektrickej a tepelnej energie,
• údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení,
• skládkovanie vyhoreného jadrového paliva, skládkovanie a likvidácia
rádioaktívnych odpadov,
• investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z
prevádzky,
• vývoz, dovoz a tranzit elektrickej energie a riadenie elektrizačnej sústavy SR.
Akciová spoločnosť sa delí na osem odštepných závodov:
• závod prenosovej sústavy,
• atómové elektrárne Bohunice, Mochovce,
• tepelné elektrárne Vojany, Nováky,
• tepelná energetika Košice,
• vodné elektrárne Trenčín, Dobšiná.
Slovenské elektrárne, a.s. sú najziskovejšou spoločnosťou v SR. Za rok 1994
vytvorila spoločnosť čistý zisk 6,3 mld. Sk. Úverová zadlženosť spoločnosti na konci
roku 1994 predstavovala v dlhodobých úveroch 11,6 mld. Sk a v krátkodobých
úveroch 3,8 mld. Sk. Slovenské elektrárne na konci roka 1994 zamestnávali 10 299
pracovníkov, vyjadrených ako evidenčný počet zamestnancov. Slovenské elektrárne
na konci roka 1994 mali pasívne saldo v dovoze a vývoze elektrickej energie, ktoré
predstavovalo 425 GWh a predstavuje 1,73% z bilancie spotrebovanej elektrickej
energie v SR.
Strategické zámery spoločnosti sú orientované na:
• realizáciu opatrení na zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky jadrových
elektrární,
• dokončenie a uvedenie do prevádzky dvoch blokov atómovej elektrárne
Mochovce,
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• zabezpečenie podmienok pre synchrónnu prevádzku elektrizačných sústav
CENTREL cez sieť VEAG s UCPTE a prepojenie sústavy CENTREL na UCPTE,
• zvyšovanie využívania hydroenergetického potenciálu SR.
Orientáciu zámerov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia možno zhrnúť
predovšetkým na znižovanie pevných emisií a oxidov síry z uhoľných elektrární
(fluidné spaľovanie a výmena odlučovačov v ENO). Akciová spoločnosť má všetky
predpoklady pre dlhodobí rozvoj v podmienkach trhovej ekonomiky pri dodržiavaní
platnej legislatívy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Slovnaft
Slovnaft, a. s. je prakticky monopolným spracovateľom ropy v SR a spracováva
takmer 99% potrieb ropy SR (popri Petrocheme Dubová, ktorá spracováva ropu s
nízkym obsahom síry - prevažne z domácej ťažby).
Slovnaft je technologicky rozčlenený do dvoch častí na rafinériu a petrochémiu.
Hlavným predmetom činnosti Slovnaft, a.s. Bratislava je rafinérske a petrochemické
spracovanie ropy, inžinierska činnosť, obchodná činnosť, distribúcia a skladovanie
ropných tovarov. Skladové hospodárstvo Slovnaftu je väčšinou umiestnené na území
podniku. Podnik svojou činnosťou, výrobou palív, poloproduktov a finálnou
petrochemickou výrobou vytvára značné požiadavky na prepravu tovaru, cca 4 mil.
ton/rok (železničná a cestná doprava). V rámci možnosti zabezpečenia možnosti
diverzifikácie zdrojov ropy a rozvoja Slovnaftu sa v dlhodobej prognóze predpokladá
prepojenie rafinérií Schwechat - Slovnaft (cca 42 km) surovinovodom a
produktovodmi.
Podnik priamo zamestnáva 5 267 zamestnancov vyjadrených ako evidenčný počet
pracovníkov. Zaznamenané hospodárske výsledky podniku v roku 1995 boli na
dobrej úrovni. Podnik vykázal výnosy v hodnote 3,3 mld. Sk. Z hľadiska formy
vlastníctva je Slovnaft akciovou spoločnosťou s väčšinovým podielom súkromného
vlastníctva, 39% majetku spoločnosti tvoria akcie menežmentu a zamestnancov,
25% akcií je vo vlastníctve Fondu národného majetku, 16% akcií vlastnia zahraniční
akcionári, 15% akcií vlastnia domáce podnikateľské subjekty, 3,4% individuálni
akcionári a 1,6% reštitučný investičný fond.
Hlavnými zámermi rozvoja Slovnaftu sú:
• programy na prehlbovanie spracovania ropy: krakovanie - konverzia ťažkých
ropných produktov na svetlé produkty,
• modernizácia a inovácia technologických procesov, obnova a rozšírenie
reformovacích a hydrogenačných kapacít a kapacít pre finalizáciu hotových
produktov,
• modernizácia a inovácia siete čerpacích staníc pohonných hmôt,
• modernizácia a rekonštrukcia skladovacích kapacít ropy a výrobkov jej
rafinérskeho spracovania ako aj výrobkov z ropy, pohonné hmoty, mazivá a pod.,
Podnik v súčasnosti vytvára a v budúcnosti vytvorí ďalšie potenciálne kapacity pre
následnú zamestnanosť, z ktorých v Bratislavskom kraji by mohli zostať hlavne
údržba zariadení, rozšírená vedeckovýskumná základňa, obchodné činnosti a export.
Ostatné služby, hlavne dodávky chemických zariadení, budú zabezpečené
medziregionálnymi kooperačnými vzťahmi.
Slovnaft má dostatočný potenciál a predpoklady vyriešiť otázky environmentálnej
zadlženosti, dodržiavať normy znečistenia požadované environmentálnou
legislatívou a zabezpečiť rozvoj podniku.
Z hľadiska dlhodobých prognóz vývoja a cien palív a energií v SR a celosvetových
cien je zaručený dlhodobý rozvoj Slovnaftu. Z predloženej analýzy vyplýva, že
Slovnaft má všetky predpoklady byť, v dlhšom časovom období, základom pre kostru
priemyslu Bratislavského kraja.
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Západoslovenské energetické závody
Západoslovenské energetické závody, š.p. (ZEZ) Bratislava sú vo výlučnom
vlastníctve štátu. Zameranie štátneho podniku je orientované na distribúciu
elektrickej energie na území západného Slovenska zo Slovenských elektrární, a.s.
ku koncovým odberateľom a spotrebiteľom (mimo vybraných spotrebiteľov, ktorí
majú priame zmluvy na dodávky so Slovenskými elektrárňami, a.s.). V roku 1994
prišlo v ZSE, š.p. v rámci transformácie podniku k výraznému posunu pri
skvalitňovaní služieb poskytovaných zákazníkom zavedením nového systému
obchodného riadenia, ktorý prináša značné prínosy v ekonomickej oblasti podniku .
V roku 1994 vznikli postupne 4 oblastné závody a bolo zriadených 30 obchodných
kancelárií. Hospodárenie ZSE, š.p. bolo v uplynulom období ovplyvnené v
rozhodujúcej miere platobnou neschopnosťou odberateľov. Majetok spoločnosti
ZSE, š.p. k 1.1.1990 predstavoval základné imanie vo výške 3 586 mil. Sk. V roku
1994 celková potreba zdrojov elektrickej energie ZSE, š.p. predstavovala 6 933 mil.
MWh, čo predstavovalo 34,0% zdrojov potreby elektrickej energie. Podnik
zamestnáva okolo 3 600 zamestnancov v celom regióne západného Slovenska.
Budúcnosť podniku je zabezpečená aj s ohľadom na jeho prirodzené monopolné
postavenie v teritóriu.

Slovenský plynárenský priemysel
Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava je podnik vo výlučnom vlastníctve
štátu. Organizácia je zameraná na nákup, transport a distribúciu plynu na území SR
a jeho tranzitnú prepravu a v uvedených činnostiach má prirodzený monopol, je
hospodársky efektívny a patrí medzi najziskovejšie organizácie v SR. V správe
podniku sú tranzitné plynovody na území SR. Podnik zamestnáva okolo 6 000
zamestnancov na území celej Slovenskej republiky. Určité ekonomické problémy
podniku sú spojené s insolventnosťou niektorých odberateľov v SR.

Transpetrol
Transpetrol, a.s. Bratislava je zameraná na potrubný tranzit ropy a dodávku ropy
odberateľom, najmä do akciovej spoločnosti Slovnaft. Transpetrol, a.s. je v zmysle
zákona č. 192/1995 Z.z. podnikom zo 100% vlastníctvom štátu a činnosti vyplývajúce
z vlastníckych práv štátu sú vykonávané jeho zástupcom, ktorým je Ministerstvo
hospodárstva SR.
Predmetom činnosti spoločnosti je správa a prevádzka ropovodného systému na
území SR (ropovody Družba a Adria), preprava ropy, jej skladovanie a distribúcia (aj
zahraničným odberateľom). Podnik zaznamenal v roku 1995 dobré hospodárske
výsledky. Výnosy podniku predstavovali 2,2 mld. Sk a hospodársky výsledok pred
zdanením predstavoval 1,4 mld. Sk. Hlavnými zámermi rozvoja Transpetrol, a.s. sú:
• etapovitá modernizácia ropovodného systému,
• modernizácia a rozširovanie skladovacích kapacít na ropu,
• riešenie alternatívneho zásobovania SR ropou s cieľom zníženia jednostrannej
závislosti dovozu ropy z Ruskej federácie.
Podnik patrí medzi hospodársky prosperujúce a efektívne organizácie vykazujúce
zisky a s ohľadom na jeho prirodzený monopol. Z hľadiska minimalizácie
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie podnik investuje značné
prostriedky do obnovy ropovodnej siete SR. Organizácia zamestnáva 502
pracovníkov vyjadrených ako evidenčný počet zamestnancov.
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9.2.6.2.

Priemyselné podniky nadregionálneho významu

Priemyselné podniky nadregionálneho charakteru majú význam spravidla len pre
menší počet regiónov a väčšinou sa ich aktivity a význam premietajú len v jednom
odvetví. Podniky sú význačné exportnou schopnosťou a mohutnosťou a dopĺňajú
základnú štruktúru a kostru hospodárstva štátu vytvorenú z podnikov celoštátneho
významu. Ich vplyvy a ekonomické aktivity sa premietajú vo viacerých regiónoch.

Istrochem
K podnikom s výraznými ekonomickými aktivitami v širšej oblasti Bratislavy patrí
Istrochem, a.s. Výrobný program Istrochemu je zameraný na produkciu
agrochemikálií (hnojivá, pesticídy - herbicídy, insekticídy a fungicídy),
polypropylénové vlákna a špeciálne chemické látky (stabilizátory, antioxidanty,
inhibítory, promotory vulkanizácie a pod.).
Z hľadiska dlhodobých prognóz vývoja podniku možno konštatovať, že vo výrobe
agrochemikálií má Istrochem potenciálnu konkurenciu na území SR v Dusle Šaľa, a.
s., ktoré má lepšie predpoklady zabezpečovať výrobu hnojív (v dôsledku výroby
amoniaku - základného komponentu dusíka v hnojivách) a v zhode so svetovým
trendom zameraným na postupný prechod v smere tuhé - suspenzné - kvapalné
hnojivá. Tento prechod je vyvolaný požiadavkami na zvýšenie efektívnosti využitia
hnojív rastlinami, zníženie obsahu dusíkatých zlúčenín v potravinovom reťazci a
zároveň ochranou životného prostredia (ochrana pôd, povrchových a podzemných
vôd - pred eutrofizáciou a pod.). Problematika efektívnosti využitia hnojív je zahrnutá
v legislatíve EÚ zaoberajúcej sa ochranou životného prostredia a je predpoklad, že
bude v krátkom časovom horizonte obdobná legislatíva spracovaná aj v SR.
Dlhodobá perspektíva Istrochemu, a. s. by mohla byť založená na reštrukturalizácii
výroby v smere k malotonážnej výrobe špeciálnych chemických látok, ktorá si
vyžaduje pomerne značné finančné náklady hlavne na technologické zariadenia.
Načrtnutý spôsob reštrukturalizácie Istrochem nemôže zvládnuť z vlastných zdrojov.
V prípade, že bude uvedený program realizovaný, možno počítať so zvýšením
zamestnanosti o 15% v primárnej výrobnej činnosti a v nadväznosti s potrebou
služieb nevýrobného charakteru a rozvojom vedecko-výskumnej základne. V
prípade, že výroba podniku nebude reštrukturalizovaná, možno očakávať jeho
stagnáciu a postupné znižovanie výkonov a významu podniku v kraji s následnými
dopadmi na znižovanie pracovných príležitostí.
Podnik zo súčasných vlastných zdrojov nedokáže vyriešiť otázky spojené zo starými
environmentálnymi záťažami a môže naďalej narastať jeho environmentálne
zadlženie.

Benzinol
Predmetom činnosti spoločnosti je obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) s
pohonnými hmotami a mazivami, ich distribúcia a skladovanie (vrátane
obhospodarovania štátnych hmotných rezerv), zber opotrebovaných ropných
produktov. Zaznamenané hospodárske výsledky v roku 1995 boli na dobrej úrovni.
Podnik vykázal výnosy za rok 1995 v hodnote 16,9 mld. Sk a hospodársky výsledok
pred zdanením predstavoval 328 mil. Sk. V roku 1995 podnik zamestnával 1 310
pracovníkov, vyjadrených ako evidenčný počet pracovníkov. Hlavné rozvojové
zámery Benzinolu, a.s. sú:
• modernizácia, inovácia a rozširovanie čerpacích staníc pre maloobchodný predaj
pohonných hmôt a mazív,
• etapovitá rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie skladovacích kapacít na
pohonné hmoty a mazacie oleje, ako aj prislúchajúcej produktovej a distribučnej
siete.
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Západoslovenské vodárne a kanalizácie
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava zabezpečujú zásobovanie
mesta Bratislavy pitnou vodou (od r. 1995 aj obec Mariánku, vo výhľade je transport
pitnej vody do Stupavy), zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z územia mesta,
Ivanky pri Dunaji, z rakúskych obcí Wolfsthal, Berg, Kittsee, výhľadovo aj z obce
Marianka, zabezpečujú čistenie 100% odpadových vôd odvádzaných do verejnej
kanalizácie v troch čistiarniach: ÚČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka, ČOV Devínska
Nová Ves.
Ekonomika podniku je zhoršovaná niektorými neplatičmi za služby podniku. Podnik
zamestnáva 764 pracovníkov na teritóriu západoslovenského regiónu. Z hľadiska
relatívne malého počtu čistiarní odpadových vôd v SR je podnik výrazným
znečisťovateľom povrchových vôd.

Volkswagen Bratislava
Volkswagen Bratislava, s.r.o. sa zaoberá hlavne kompletizáciou motorových vozidiel
a výrobou motorov, zamestnáva 760 pracovníkov. Podnik je vo väčšinovom
vlastníctve zahraničnej firmy a má dobré predpoklady na zvýšenie zamestnanosti v
regióne (nadväznosť aktivít priemyselného parku Záhorie na výrobu podniku).
Negatívne dopady výrobnej činnosti z hľadiska používanej technológie podniku sú
zanedbateľné a premietajú sa v znečisťovaní vôd ropnými podielmi.

Kablo
Kablo, s.r.o. Bratislava zamestnáva okolo 800 pracovníkov. Výroba podniku je
orientovaná na výrobu káblov a vodičov všetkých typov pre elektrické rozvody.
Podnik dosahuje dobré hospodárske výsledky a má predpoklady pre rozvoj v
budúcnosti. Podnik nevykazuje výrazné negatívne dopady na životné prostredie, z
hľadiska charakteru výroby je malým znečisťovateľom ovzdušia v blízkosti lokality
podniku.

Bratislavská cvernová továreň
Bratislavská cvernová továreň, s.r.o. Bratislava (BCT) v súčasnosti zamestnáva
okolo 1000 pracovníkov. Výrobný program je zameraný najmä na výrobu nití
nitiarenských výrobkov a bavlnárskych priadzí pre komerčné účely. Z hľadiska
výroby nití a nitiarenských výrobkov je podnik monopolným výrobcom v rámci SR.
Podnik sa ďalej zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou zameranou
hlavne na vlastné výrobky a iné textilné a galantérske výrobky. Značnú časť svojej
výroby podnik exportuje do ČR. Perspektívy podniku sú dobré a pri ich využití má
BCT v budúcnosti predpoklady pre rast výroby pri stabilizovanom počte pracovníkov.
Podnik je znečisťovateľom vôd, hlavne z procesu farbenia, avšak neutralizačnú
stanicu na priemyselnú odpadovú vodu je pred dokončením výstavby.

Slovenská Grafia
Slovenská Grafia, a.s. Bratislava pracuje v oblasti polygrafického priemyslu najmä v
tlači periodík a ostatných publikácií. Podnik má dobré hospodárske výsledky a je
hospodársky efektívny, tvoriaci zisky. Zamestnáva okolo 650 pracovníkov a má
všetky predpoklady na udržanie a zlepšenie svojho postavenia na trhu a budúci
rozvoj. Z hľadiska svojho výrobného programu nemá výrazné negatívne dopady na
životné prostredie.
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Palma-Tumys
Palma-Tumys, a.s. Bratislava je zameraná na výrobu rastlinných tukov a vyrába
klasické a stužené rastlinné oleje pre potravinársky priemysel a ostatných
spotrebiteľov. Výroba podniku je stabilizovaná a jeho hospodárenie je efektívne.
Podnik zamestnáva 750 pracovníkov a pokrýva výraznú časť trhu SR. Má všetky
predpoklady pre budúci rozvoj a vytvára primerané zisky, ktoré by umožnili jeho
technický a technologický rozvoj. Podnik je nevýznamným znečisťovateľom
životného prostredia v oblasti znečistenia vôd. Podnik má všetky predpoklady pre
udržanie svojho nadregionálneho charakteru a má prakticky monopolné postavenie v
SR.

Jacobs Suchard Figaro
Jacobs Suchard Figaro, a.s. zamestnáva 800 pracovníkov. Výrobný program
podniku je orientovaný na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek. Podnik má dobré
postavenie na trhu SR a značnú časť svojej produkcie exportuje aj s pomocou
zahraničného spoluvlastníka. Podnik prakticky nevykazuje negatívne dopady na
životné prostredie a z hľadiska svojej ekonomickej efektívnosti má predpoklady pre
hospodársky rast. Výrobný program organizácie je stabilizovaný a výrobky dosahujú
dobré kvalitatívne vlastnosti a preto má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Danubiaprint
Danubiaprint, a.s. Bratislava pracuje v oblasti polygrafického priemyslu a jej hlavné
zameranie je orientované na tlač dennej tlače, periodík a ostatných publikácií. Podnik
zamestnáva okolo 800 pracovníkov a má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti
a patrí medzi ziskové organizácie spracovateľského priemyslu. V uplynulom období
zaznamenal nárast výkonov vo výrobe.

Slovak International Tabak
Slovak International Tabak, a.s. sa zaoberá spracovaním tabaku a výrobou cigariet a
má monopolné postavenie v týchto výrobných činnostiach v SR. Podnik zamestnáva
okolo 1 150 zamestnancov a je hospodársky efektívny tvoriaci dostatočné zisky pre
svoj rozvoj. Podnik nevykazuje podstatné negatívne dopady na životné prostredie.
Akciová spoločnosť má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti a nepredpokladá
žiadne znižovanie počtu zamestnancov.
9.2.6.3.

Priemyselné podniky regionálneho významu

Tieto podniky dopĺňajú hospodársku kostru kraja. Ich hospodársky význam je
obmedzený regiónom výskytu. Tvoria uzlové body z hľadiska hospodárskeho a
sociálneho rozvoja kraja a značnou mierou sa podieľajú na hospodárskych výkonoch
a zamestnanosti kraja.

Elektrovod
Elektrovod, a.s. Bratislava bol vyčlenený zo Slovenského energetického podniku,
š.p. k 1.9.1994 so základným imaním 345 mil. Sk. Organizácia je zameraná na
výstavbu a údržbu elektrorozvádzačov, rozvodní a optovodičov pre elektrinu. Podnik
patrí medzi hospodársky efektívne organizácie a zamestnáva okolo 1 200
pracovníkov a má dobré predpoklady pre rozvoj v konkurencii ostatných
elektrovodov (Kremnica, Senec, Žilina). Organizácia nevykazuje negatívne dopady
na životné prostredie mimo oblasti ochrany prírody, kde sa podieľa na úhyne väčších
sťahovavých vtákov pri ich snahe si oddýchnuť na rozvodnej sieti vysokého napätia.
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Bratislavské automobilové závody
Bratislavské automobilové závody, a.s. sú orientované na výrobu dielov a
príslušenstva k motorovým vozidlám. podnik zamestnáva okolo 600 zamestnancov a
jeho budúcnosť je závislá na medzinárodnej spolupráci najmä so Škodou Mladá
Boleslav.

Meopta
Meopta, š.p. Bratislava sa zaoberá výrobou optických zariadení a zamestnáva 420
zamestnancov a jej výroba je stabilizovaná a nevykazuje negatívne dopady na
životné prostredie.

Elektroakustika
Elektroakustika, š.p. Bratislava sa orientuje najmä na výrobu rozhlasových a
televíznych vysielačov a zamestnáva 330 pracovníkov. Výrobný program podniku je
stabilizovaný a nie je predpoklad znižovania počtu pracovníkov.

BEZ transformátory
BEZ transformátory, a.s. Bratislava zamestnáva 620 pracovníkov a vyrába najmä
trojfázové transformátory s liatou izoláciou, olejové transformátory v ochrannom kryte
a suché transformátory a tlmivky pre vysielače a elektrotepelné zariadenia. Ďalej
vyrába jednoúčelové stroje a zariadenia, zdroje elektrickej energie s benzínovými a
dieselovými motormi. Vývoj podniku v budúcnosti sa bude odvíjať od jeho postavenia
na trhu a budúcej potenciálnej obchodnej a výrobnej spolupráce so zahraničím.

Strojárne potravinárskeho priemyslu
Strojárne potravinárskeho priemyslu, a.s. Bratislava zamestnávajú okolo 500
zamestnancov. Výrobný program je orientovaný najmä na výrobu strojov pre
potravinársky priemysel. Budúcnosť podniku sa bude odvíjať od jeho postavenia na
trhu a od zabezpečenia odbytu. Organizácia nevykazuje negatívne dopady na
životné prostredie.

Hydronika
Hydronika, a.s. Bratislava zamestnáva 430 pracovníkov. Výrobný program podniku je
zameraný na výrobu parných a hydraulických turbín. Organizácia má dobré
predpoklady pre rozvoj do budúcnosti a jej výrobný program je stabilizovaný.

Matadorex, a.s.
Matadorex, a.s. Bratislava bol transformovaný z privatizovaného Matadorbelt, š.p.
spolu s časťou majetku š.p. Matador. Budúcnosť a perspektívy týchto podnikov
gumárenského priemyslu sa budú odvíjať hlavne od možností exportu výrobkov a
nadviazania kooperačných vzťahov so zahraničnými organizáciami.

Slovenské závody technického skla
Slovenské závody technického skla, a.s. Bratislava. V podniku prišlo v uplynulom
období k čiastočnému útlmu výroby, čo sa negatívne prejavilo v úrovni
zamestnanosti a jeho efektívnosti, čoho dôsledkom je pokles jeho významnosti.
Podnik v súčasnosti zamestnáva okolo 700 zamestnancov a vyrába a tvaruje sklo.
Budúcnosť podniku bude závislá od možnosti intenzifikácie exportu jeho výrobkov do
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zahraničia. Podnik je výrazným znečisťovateľom ovzdušia hlavne z taviacich pecí,
ktoré sa premieta v širšom okolí podniku.

Kablex
Kablex Malacky, š.p. pracuje v oblasti výroby káblov a vodičov a dopĺňa sortiment
výroby Kabla Bratislava, a.s. Podnik zamestnáva okolo 620 zamestnancov.
Budúcnosť podniku je neistá z hľadiska jeho vysokej výrobnej zadlženosti a
nedostatku investícií na rozvoj.

Unicomex, s r.o.
Unicomex, s.r.o. Bratislava sa zaoberá drevárskou výrobou a zamestnáva 330
pracovníkov. Hospodárske výsledky podniku sú pomerne dobré a má primeraný
výhľad pre rozvoj do budúcnosti. Podnik je menším znečisťovateľom ovzdušia.

Rieker obuv
Rieker obuv, s.r.o. Bratislava pracuje v oblasti obuvníckeho priemyslu a hlavným
sortimentom výroby je usňová obuv. Podnik zamestnáva okolo 1200 pracovníkov,
ale ťažisko výrobných činností sa nachádza v Komárne a Ilave. Podnik má dobré
perspektívy pre rozvoj do budúcnosti. Podnik nemá negatívne dopady na životné
prostredie.

Gumon
Gumon, a.s. Bratislava pracuje v oblasti gumárenského priemyslu a vyrába
elektroizolačné materiály: vrstevnaté a plátované izolanty, lakované materiály a
drážkové izolácie, živičnaté materiály a bandážované pásy, bezpečnostné náradie
pre vysokofrekvenčnú elektrotechniku. Podnik má pracovisko pre tvarové rezanie
vodným lúčom a postupne plánuje utlmiť výrobu s výraznejšími negatívnymi dopadmi
na životné prostredie, napríklad produkciu výrobkov s obsahom krezolových živíc a
pod. Organizácia v súčasnosti zamestnáva 300 pracovníkov a má predpoklady pre
udržanie objemu súčasnej výroby a postavenia firmy na trhu.

Malokarpatský vinársky podnik
Malokarpatský vinársky podnik Pezinok zamestnáva 330 pracovníkov a produkuje
kvalitné vína hlavne na domáci trh. Podnik nevykazuje negatívne dopady na životné
prostredie a má predpoklady pre udržanie svojej súčasnej úrovne zamestnanosti.

Drevokombinát
Drevokombinát Pezinok zamestnáva 420 pracovníkov. Výrobný program podniku je
stabilizovaný a predstavuje piliarsku výrobu polotovarov a produkciu veľkoplošných
podlahovín. Organizácia v súčasnosti nepredpokladá znižovanie počtu pracovníkov.

Kabát
Kabát s.r.o. prevádzka Bratislava sa zaoberá najmä spracovaním mäsa a výrobou
výrobkov z mäsa. Podnik zamestnáva 560 zamestnancov a má všetky predpoklady
pre rozvoj a udržanie svojej zamestnanosti.
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Rajo, a.s.
Rajo, a.s. Bratislava zamestnáva 250 pracovníkov. Podnik sa zaoberá spracovaním
mlieka a výrobou mliekarenských výrobkov. Organizácia má predpoklady udržať
súčasnú úroveň zamestnanosti.

Hirocem
Hirocem a.s. Rohožník vyrába najmä vápno a cement a zamestnáva okolo 980
pracovníkov (značná časť pracovníkov prichádza z okresu Bratislava vidiek).
Hospodárska výkonnosť podniku je stabilizovaná vďaka exportu. Problémy podniku z
hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia sú spojené s ťažbou a revitalizáciou
územia po ťažbe a emisiami z cementárskych pecí.
9.2.6.4.

Priemyselné podniky lokálneho významu

Tvoria uzlové body hospodárskeho a sociálneho rozvoja v častiach kraja a ich
hospodársky a sociálny význam je obmedzený na užšie okolie lokality výskytu. V
Bratislavskom kraji sa nachádza pomerne veľké množstvo malých efektívnych
priemyselných podnikov s počtom zamestnancov do 200 na jeden podnik. Uvedené
podniky dotvárajú hospodársku efektívnosť priemyslu stredných a väčších podnikov.
Ich nespornými výhodami sú vyššia pružnosť zmien výrobného programu a
prispôsobivosť k potrebám trhu. Tieto podniky sa výraznou mierou, ale len v mesto
Bratislava, podieľajú na úrovni zamestnanosti v priemysle a vytvárajú potenciálnu
zásobáreň kvalifikovaných pracovných síl pre budúce rozvojové impulzy väčších
priemyselných podnikov.

9.2.7. Návrh
opatrení
vyplývajúcich
z
podmienok
hospodárskych výsledkov priemyslu v Bratislavskom kraji

a

1. Z úrovne centrálnych orgánov štátnej správy a vlády SR využiť potenciálne
možnosti pre rozvoj aktívnej hospodárskej stratégie a politiky orientovanej na
rozvoj spolupráce s Rakúskom ako bránou do Európskej únie a ostatnými štátmi
Európskej únie. Spoluprácu zamerať na postupné prepojenie Viedne a Bratislavy
ako územnosprávnych a hospodárskych centier Rakúska a Slovenska najmä za
účelom transferu know how a zintenzívnenia finančných a obchodných väzieb,
ktoré sa premietnu v intenzifikácii rozvoja priemyslu Bratislavského kraja a
vytvorením nových pracovných príležitostí a rastom efektívnosti a výroby
priemyselných odvetví Bratislavského kraja, ktoré v rámci kooperačných väzieb
spôsobia rast výroby priemyselných odvetví aj v ostatných oblastiach Slovenska.
2. Prijať opatrenia a vytvárať podmienky pre zvýšenie podielu okresov Malacky,
Pezinok a Senec na výrobe tovaru v priemysle Bratislavského kraja a sledovať
stav a vývoj týchto ukazovateľov v meste Bratislava.
3. Analyzovať príčiny a dôvody zaostávania okresov Malacky, Pezinok a Senec v
absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle (bývalý okres Bratislava vidiek
zastáva 24. pozíciu a časti bývalého okresu Senica najmä v dynamických
charakteristík rozvoja, kde časť okresu zastávala 29. pozíciu v medziokresnom
zrovnaní). Tento nepriaznivý stav sa prehlbuje v prípade bývalého okresu
Bratislava vidiek na základe dosiahnutej dynamickej charakteristike rastu výroby
tovaru v priemysle (kde bývalý okres zastáva 24. - 25. pozíciu v tomto ukazovateli
v medziokresnom porovnaní), ktorá nezabezpečuje primeraný rast tohto
ukazovateľa ekvivalentný možnostiam bývalého okresu Bratislava vidiek.
4. Prijať opatrenia pre podporu vzniku siete malých priemyselných podnikov v
okresoch Malacky, Pezinok a Senec, ktoré by boli základňou pre vznik
efektívnych stredne veľkých priemyselných podnikov, a tým riešiť otázky tvorby
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nových pracovných príležitostí a zvýšenia podielu týchto okresov na výrobe tovaru
v priemysle Bratislavského kraja.
5. Podporovať tvorbu prostredia priaznivého pre podnikateľskú iniciatívu a
podporovať vstup priamych zahraničných investícií do odvetví priemyslu.
6. Podporovať inovačný rozvoj a súbežne s ozdravovaním hospodárstva zvyšovať
podporu výskumu a vývoja v priemysle a zakladania vedecko-technologických
parkov.
7.
Vychádzať pri územnom rozvoji kraja z princípu rekonštrukcie a sanácie
existujúcich priemyselných a stavebných areálov ako aj výstavby nových
výrobných zariadení (napr. priemyselných parkov), podporovať priame domáce i
zahraničné investície do budovania priemyselných parkov najmä v regiónoch s
nižšou priemyselnou produkciou.

9.2.8. Priemyselné parky
V budúcnosti budú navrhované priemyselné parky kľúčovým prvkom hospodárskeho
rozvoja v Bratislavskom kraji. Priemyselné parky podporujú ekonomický rozvoj,
prispievajú k tomu, aby sa mikroekonomická adaptácia podnikateľskej sféry mohla
uskutočniť na regionálnej i miestnej úrovni. Možno očakávať, že tie lokality, kde sa
vytvorí a bude fungovať priemyselný park, zaznamenajú hospodársky a sociálny
pokrok. Základom rozvoja budú firmy situované v priemyselných parkoch, ktoré
vytvoria voľné pracovné miesta pre pracovníkov z regiónu. Očakávame, že pomôžu
redukovať mieru nezamestnanosti v Bratislavskom kraji a budú centrami inovačných
stimulov a iniciátormi vedecko-technických zmien.
Koncepcia lokalizácie priemyselných parkov na území Bratislavského kraja vychádza
z urbanistickej koncepcie a informácie o zámeroch budovania priemyselných parkov
čerpá z celoslovenských prieskumov záujmu obcí budovať v budúcnosti priemyselný
park, ktorú spracovala SAŽP pre MŽP SR a podrobného prieskumu vytypovaných
vhodných lokalít. Na tom základe sme posúdili možnosti a vhodnosť lokalizácie
najmä z hľadiska územno-technických, socio - ekonomických a environmentálnych
hľadísk.
Do výsledného návrhu nie sú zahrnuté podnikateľské zóny, ktoré sú súčasťou
schválených územných plánov obcí prípadne s ich rozvojom sa uvažuje v rámci
zastavaných území sídiel. Parky sú v návrhu rozčlenené do štyroch základných
kategórii z hľadiska ich významu, územnotechnického a socioekonomického
potenciálu:
•

Priemyselný park medzinárodného významu

(park na spoločnej hranici budovaný oboma krajinami vhodný na
medzinárodnú kooperáciu, park v ktorom sa koncentrujú a vzájomne dopĺňajú
hospodárske aktivity späté s novými technikami, ktorých základom je ich
inovačnosť, v ktorom sa počíta so zamestnávaním odborníkov aj zo zahraničia
s veľkosťou nad 50 ha s rezervnými rozvojovými plochami)
*TP Vasková -Pod Marheckými rybníkmi, I etapa 320,3513 ha/cieľová
veľkosť 320,3513 ha z toho 103,336 ha predstavujú ekologicky hodnotné
územia vodných plôch a biokoridorov,
*TP Malacky sever, l. etapa 85 ha/cieľová veľkosť 235 ha
•

Priemyselný park celoštátneho významu

(park schopný realizovať rozvojové a inovačné programy podporované
európskou úniou s veľkosťou okolo 50 ha s rezervnými rozvojovými plochami)

82

AUREX,s.r.o.

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

*PP Malacky juh, l. etapa 45 ha/cieľová veľkosť 72 ha
•

Priemyselný park regionálneho významu

(park zameraný na rozvoj malého a stredného podnikania využívajúci voľnú
pracovnú silu v regióne s veľkosťou spravidla okolo 30 ha s rezervnými
rozvojovými plochami)
*PP Lozorno, l. etapa 33 ha/cieľová veľkosť 74 ha
**PZ Pezinok – Lazarňa, etapa výhľad 38 ha/cieľová veľkosť 38 ha,
*Logistické centrum v Senci
*Priemyselný park Veľké Leváre
Pre komplexný pohľad na lokalizáciu parkov uvádzame aj miestne
priemyselné parky, ktoré budú rozvíjané prevažne na obecnej úrovni.
•

Priemyselný park miestneho významu

(park zameraný na rozvoj malého a stredného podnikania s veľkosťou okolo
10 ha s rezervnými rozvojovými plochami využívajúci najmä pracovnú silu z
blízkeho okolia, využívajúci tzv. hnedé plochy alebo zcelujúce zastavané
územie obce)
*PP Jablonové, l. etapa 40 ha/cieľová veľkosť 82 ha
*PP Zohor, l. etapa 27 ha/cieľová veľkosť 47 ha
*PP Vištuk – Polanka, l. etapa 3 ha/cieľová veľkosť 7 ha
**PP Vysoká pri Morave, etapa výhľad 20 ha/cieľová veľkosť 20 ha
*PP Štefanová, l. etapa 5 ha/cieľová veľkosť 14 ha
**PP Senec – Juh, etapa výhľad 54 ha/cieľová veľkosť 54 ha

Priemyselné parky na území Bratislavy
Lokalizácia parkov na území Bratislavy bude spresnená v riešení ÚPN hl. m.
SR Bratislavy. Bratislavské parky sú tu uvádzané preto len informatívne.
•

Priemyselný park medzinárodného významu

*TP Jarovce – Kittse, l. etapa 57 ha/cieľová veľkosť 92 ha
**VTP Bratislava – Patrónka, etapa výhľad 21 ha/cieľová veľkosť 21 ha
**VTP Bratislava – Devínska Nová Ves, etapa výhľad 23 ha/cieľová veľkosť
43 ha
*LC Bratislava – Prístav – Pálenisko, I.etapa 60ha/cieľová veľkosť150 ha
•

Priemyselný park celoštátneho významu

**TP Bratislava – Istrochem, etapa výhľad 60 ha/cieľová veľkosť 120 ha
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**LC Bratislava – Vrakuňa, etapa výhľad 10 ha/cieľová veľkosť 20 ha
•

Priemyselný park regionálneho významu

**PP Bratislava – Podunajské Biskupice, etapa výhľad 15 ha/cieľová
veľkosť 48 ha.
•

Priemyselný park miestneho významu

**PP Bratislava Petržalka - Západná rozvojová os, I. Etapa 30 ha/cieľová
veľkosť 86 ha

Vysvetlivky použitých skratiek:
PP – priemyselný park, TP – technologický park, VTP – vedecko-technický park,
PZ – podnikateľská zóna, LC – logistická zóna.
* Parky premietnuté do výkresovej časti návrhu I. Etapa
**Parky premietnuté do výkresovej časti ako II. Etapa – výhľad budovania.

9.3.

Stavebníctvo

9.3.1. Vývoj stavebníctva v Bratislavskom kraji
V období po roku 1989 patrilo odvetvie stavebníctva k rezortom, ktoré zaznamenali
výrazné znižovanie výkonov na základe zníženej investičnej činnosti v SR, čo sa
premietlo v rozpade hlavne veľkých a stredných stavebných organizácií s dopadom
na výrazné znižovanie zamestnanosti v tomto odvetví. V súčasnosti sa zaznamenáva
pomalý nárast výkonov stavebníctva, ktorý však nie je ekvivalentný úrovni
konjunktúry národného hospodárstva SR. Postavenie Bratislavského kraja v
stavebníctve možno najlepšie zhodnotiť pomocou ukazovateľa objemu stavebnej
produkcie. V 1. štvrťroku 1996 predstavoval objem stavebnej produkcie v
Bratislavskom kraji v organizáciách s počtom do 24 pracovníkov a v organizáciách s
počtom 25 a viac pracovníkov hodnotu 3 141 mil. Sk, čo predstavovalo 30,7% podiel
na objeme stavebnej produkcie vytvorenej v období 1. štvrťroka 1996 v SR.
Objem stavebnej produkcie v 1. štvrťroku 1996 v meste Bratislava predstavoval
hodnotu 2 837 mil. Sk a oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka poklesol o
0,9%. Dynamika rastu tohto ukazovateľa zaznamenaná v období 1. štvrťrok 1996/1.
štvrťrok 1995 v meste Bratislava je o 0,4 bodu nižšia ako priemer rastu tohto
ukazovateľa zaznamenaného v tom istom období a prepočítaného na jeden okres
SR. Podiel stavebnej produkcie mesta Bratislava v 1. štvrťroku 1996 na celkovej
stavebnej produkcii SR predstavuje 27,7%. V absolútnych hodnotách ukazovateľa
objemu stavebnej produkcie v období 1. štvrťroka 1996 zastáva mesto Bratislava v
medziokresnom zrovnaní 1. pozíciu v rámci okresov SR a čo sa týka dynamiky
vývoja tohto ukazovateľa v období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995 zastáva mesto
Bratislava 21. pozíciu v rámci okresov SR. Podiel mesta Bratislava v objeme
stavebnej produkcie Bratislavského kraja v 1. štvrťroku 1996 predstavuje 90,3%, čo
svedčí o výraznom nepomere v objeme stavebnej produkcie okresu Bratislava a
ostatných okresov kraja.
Objem stavebnej produkcie v bývalom okrese Bratislava vidiek v 1. štvrťroku 1996
predstavoval 218 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesol o
1,6%. Objem stavebnej produkcie za 1. štvrťrok 1996 prepočítaný na jeden okres SR
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predstavoval 269 mil. Sk a priemerný pokles tohto ukazovateľa v období 1. štvrťrok
1996/1. štvrťrok 1995 prepočítaný na jeden bývalý okres SR predstavoval 1,35mil.
Sk. V absolútnych hodnotách objemu stavebnej produkcie v období 1. štvrťroka 1996
bývalý okres Bratislava vidiek zastával 13. pozíciu a v dynamickom ukazovateli
vývoja objemu stavebnej produkcie v období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995
zastával bývalý okres 22. pozíciu medzi okresmi SR. Podiel bývalého okresu
Bratislava vidiek v absolútnej hodnote objemu stavebnej produkcie Bratislavského
kraja predstavuje 6,9%. Podiel bývalého okresu Bratislava vidiek na objeme
stavebnej produkcie v SR v období 1. štvrťroku 1996 predstavuje 2,1%. Dynamika
vývoja objemu stavebnej produkcie bývalého okresu Bratislava vidiek je o 1,1 bodu
nižšia ako rast tohto ukazovateľa v období 1. štvrťrok 1996/1. štvrťrok 1995
prepočítaného na jeden okres v SR.
Z hore uvedenej analýzy stavebníctva v Bratislavskom kraji vyplýva, že vo výkonoch
stavebníctva dominuje mesto Bratislava, ktoré v 1. štvrťroku 1996 tvorilo 90,3%
objemu stavebnej produkcie kraja a jeho podiel na objeme stavebnej produkcie SR
predstavuje 27,7%. V absolútnych hodnotách objemu stavebnej produkcie zastáva
mesto Bratislava 1. miesto a v dynamike vývoja tohto ukazovateľa zastáva 21.
miesto v rámci bývalých okresov SR.
Značné rezervy vo vývoji objemu stavebnej produkcie v období 1. štvrťrok 1996/1.
štvrťrok 1995 má bývalý okres Bratislava vidiek, ktorý v dynamických
charakteristikách vývoja tohto ukazovateľa vykázal pokles o 1,6%, keď sektor
stavebníctva v tom istom období vykázal priemerný pokles objemu stavebnej
produkcie prepočítaný na jeden okres SR v hodnote 0,5%. Z uvedeného vyplýva, že
zaznamenaný priemerný pokles tohto ukazovateľa prepočítaný na jeden okres SR je
2-krát nižší ako pokles tohto ukazovateľa v bývalom okrese Bratislava vidiek. Zistené
neuspokojivé výsledky bývalého okresu Bratislava vidiek v absolútnych hodnotách
objemu stavebnej produkcie, kde bývalý okres zastáva 13. pozíciu v SR, sa ešte
prehlbujú v rámci dynamickej charakteristiky vývoja tohto ukazovateľa, kde bývalý
okres Bratislava vidiek zastáva až 22. pozíciu v medziokresnom porovnaní. Bývalý
okres Bratislava vidiek nevyužíva primerane možnosti, ktoré sú mu poskytnuté jeho
polohou v susedstve najdynamickejšie sa rozvíjajúceho bývalého okresu - mesta
Bratislava a možnosti medzinárodných väzieb na Rakúsko, prípadne Maďarsko.
Bývalý okres Senica v objeme stavebnej produkcie zastáva 20. pozíciu a v
dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovateľa 37. pozíciu v rámci bývalých
okresov SR. V absolútnych hodnotách objemu stavebnej produkcie je postavenie
bývalého okresu s ohľadom na jeho polohu a potenciálne možnosti nedostatočné a
čo sa týka dynamiky rastu tohto ukazovateľa je stav v bývalom okrese výrazne
neuspokojivý, keď bývalý okres zaznamenal pokles objemu stavebnej produkcie o
26,5 bodu. Keď priemerný pokles tohto ukazovateľa prepočítaným na jeden bývalý
okres SR, predstavoval 0,5 bodu.
Medzi významné organizácie v stavebníctve lokalizované v Bratislavskom kraji s
nadregionálnym významom patria: Hydrostav, a.s. Bratislava, Doprastav, a.s.
Bratislava a Priemstav, a.s. Bratislava. Medzi stavebné organizácie s regionálnym
významom patria: Stavoindustria, a.s. Bratislava, Sibamac, a.s. Bratislava, Vojenské
stavby, š.p. Bratislava, ZIPP, s.r.o Bratislava, Artep, a.s. Stupava. Sieť veľkých
nadregionálnych a regionálnych organizácií v stavebníctve je doplnená sieťou
malých stavebných organizácií prakticky len v bývalom okrese Bratislava, ktoré sa
výrazne podieľajú na výkonoch stavebníctva v bývalom okrese. Sieť malých
stavebných organizácií v bývalom okrese Bratislava vidiek a časti bývalého okresu
Senica je v porovnaní s mestom Bratislava veľmi málo rozvinutá, čo sa prejavuje v
nižšej zamestnanosti v stavebníctve a v celkove vyššej miere nezamestnanosti v
týchto bývalých okresoch.
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9.3.2. Návrh opatrení pre podporu odvetvia stavebníctva v
Bratislavskom kraji, vyplývajúcich z analýzy vývoja
stavebníctva
1. Sledovať postavenie a budúci vývoj mesta Bratislava v objeme stavebnej
produkcie a vytvárať podmienky pre zvýšenie podielu okresov Malacky, Pezinok a
Senec na objeme stavebnej produkcie Bratislavského kraja aj s ohľadom na
možnosti využitia výhod polohy týchto okresov vo väzbe na Európsku úniu cez
Rakúsko alebo potenciálnych možností vo väzbe na Maďarsko.
2. Analyzovať príčiny a prijať opatrenia na podporu stavebníctva najmä okresov
Malacky, Pezinok a Senec, ktoré zaostávajú v objeme stavebnej produkcie aj v
dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovateľa.
3. Podporiť vznik siete malých stavebných organizácií najmä v okresoch Malacky,
Pezinok a Senec, ako potenciálnych zárodkov vzniku prosperujúcich stredných
stavebných organizácií, ktoré by zabezpečili v blízkej budúcnosti efektívny rozvoj
stavebníctva premietajúci sa v raste objemu stavebnej produkcie.

9.4.

Nerastné suroviny a rašelina

9.4.1. Zhodnotenie územia z hľadiska hospodárskeho využitia
nerastných surovín
9.4.1.1.

Energetické suroviny

Z energetických surovín sa na území Bratislavského kraja vyskytujú prírodné
uhľovodíky - ropa, gazolín, zemný plyn a lignit. Všetky ložiská sa koncentrujú do
okresu Malacky.
Podzemné ložiská prírodných uhľovodíkov zaberajú rozsiahle dobývacie priestory v
oblasti Vysoká pri Morave, Láb, Suchohrad, Plavecký Štvrtok, Jakubov, Kostolište,
Gajary, Malacky, Závod a Studienka. Ložiská ropy a zemného plynu sú
nadregionálneho významu a predstavujú najvýznamnejšiu surovinovú bázu
prírodných uhľovodíkov v rámci SR.
Dlhodobou ťažbou značne vyčerpané zásoby sú na ložiskách ropy a zemného plynu
v južnej časti okresu v dobývacích priestoroch Vysoká pri Morave, Suchohrad, Láb,
Plavecký Štvrtok a Malacky, kde prebieha útlmová ťažba s doťažovaním ložísk.
Z ložísk ropy je najvýznamnejším rozvojovým ložiskom Gajary - Báden s najväčšou
ťažbou na území SR a z ložísk zemného plynu Závod - mezozoikum.
Perspektívy objavenia nových ložísk prírodných uhľovodíkov na území
Bratislavského kraja sú značne vysoké, pričom sa predpokladá, že prevahu budú
mať plynové nad ropnými ložiskami. Najväčšie prognózy prírodných uhľovodíkov sú
viazané na mezozoikum podložia panvy v oblasti Závodu, kde však vzhľadom na
súčasnú ekonomickú situáciu nemožno zatiaľ počítať s intenzívnejším prieskumom.
Ďalšími perspektívnymi územiami s predpokladom overenia zásob prírodných
uhľovodíkov sú oblasti gajarskej elevácie, lábsko-malackej elevácie a Zohorskoplaveckej depresie.
Podzemné zásobníky importovaného zemného plynu (PZZP) sú vybudované, resp.
sa budujú na vyťažených ložiskách zemného plynu v oblasti Lábu v dobývacích
priestoroch Láb (PZZP Láb - 1., 2., 4., 5. stavba), Suchohrad - Gajary (PZZP Láb - 3.
stavba), Plavecký Štvrtok I. (PZZP Láb - 4 stavba). Po ich dobudovaní dosiahnu
3
celkovú výkonovú kapacitu 4-5 mld m zemného plynu po roku 2000. Podzemné
zásobníky zemného plynu predstavujú rezervu, ktorá umožňuje vyrovnávať rozdiely
medzi kolísaním jeho potreby v priebehu roka. V letných mesiacoch pri prebytku
plynu sa tento deponuje - vtláča do zásobníkov, v zimných mesiacoch zas prevláda
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čerpanie plynu. Možnosti pre rozšírenie zásobníkov poskytnú ďalšie vyťažené
priestory po ťažbe zemného plynu.
Stav zásob prírodných uhľovodíkov na území Bratislavského kraja (okres Malacky) k
1.1.1997 je nasledovný:
Druh suroviny

Zemný plyn
PZZP stavba Láb 1-5
Ropa
Gazolín

Merná
jednotka
3

mil.m
3
mil.m
tis. t
tis. t

3

Zásoby (mil.m , tis. t.)
bilančné
voľné
1 379
421
31

bilančné
viazané
1 075
227
5

Ťažba za
rok 1996
nebilančné
celkom
8 687
1 375
3 681
128

Zásoby
spolu
11 141
1 692
4 102
97

456
367
42
2

Do severnej časti okresu Malacky v oblasti Studienky zasahuje z okresu Senica časť
ložiska lignitu Lakšarska Nová Ves. Ložisko so stanoveným chráneným ložiskovým
územím (CHLU) a nebilančnými zásobami nie je perspektívne a s jeho využitím sa v
dohľadnej dobe neuvažuje.
9.4.1.2.

Rudné suroviny

Z rudných surovín sa na území Bratislavského kraja vyskytujú antimónové a zlaté
rudy na ložiskách v oblasti Pezinka. Do roku 1991 boli dobývané antimónové rudy na
ložisku Pezinok. Ťažba bola v rámci útlmového programu slovenského rudného
baníctva z ekonomických dôvodov zastavená. V súčasnosti vzrástol význam
zlatonosných rúd, pričom pezinský rudný revír má určité perspektívy realizácie
náhradného rozvojového programu na báze komplexných zlatých rúd ako i využitia
odpadov po ťažbe antimónu na získavanie zlata. V súčasnom stave sa realizuje
geologický prieskum na antimónovo-zlaté rudy v existujúcom dobývacom priestore
Pezinok a overujú sa možnosti získavania zlata hydrobiometalurgiou z odkaliska po
úprave antimónu.
V blízkom čase Slovgold Slovakia spol. s r.o. Banská Bystrica uvažuje so zahájením
ťažby antimónovej a zlatej rudy na časti ložiska Pezinok v dobývacom priestore
Pezinok II. Ďalšie možnosti využitia poskytuje perspektívna časť ložiska s overenou
antimónnou rudou, ktorá je zabezpečená CHLÚ a zlaté rudy z odkaliska Pezinok.
9.4.1.3.

Nerudné suroviny

Z nerudných surovín sa v riešenom území vyskytuje pyrit, vysokopercentný vápenec,
sialitické suroviny, zlievarenské piesky a stavebné suroviny - stavebný kameň,
štrkopiesky a tehliarska surovina.
Ložiská pyritu v minulosti využívané na výrobu síry sú overené v okrese Pezinok na
lokalitách Pezinok, Pezinok - Čertov kopec a Turecký vrch. Ložiská s nebilančnými
zásobami nie sú vhodné za súčasných podmienok pre efektívne využitie.
Významnú surovinovú bázu nadregionálneho významu v okrese Malacky predstavujú
vysokopercentné vápence a korekčné cementárske sialické suroviny z oblasti
Rohožníka a Sološnice, zabezpečujúce dlhodobý rozvoj výroby cementu a vápenca v
závode Hirocem v Rohožníku. Ložisko vysokopercentných vápencov Rohožník Vajarská patrí k najväčším na Slovensku a časť vyťaženej suroviny sa využíva pre
poľnohospodárstvo, resp. sklársky priemysel.
Viate piesky, evidované ako zlievárenské piesky dosahujú na území okresu Malacky
veľké plošné rozšírenie. Centrálne pásmo viatych pieskov sa rozkladá od Zohora v
okrese Malacky až po Šajdíkové Humence v okrese Senica v dĺžke cca 45 km.
Maximálnu šírku dosahujú medzi obcami Závod a Rohožník (13 km). Surovina sa
ťaží a upravuje pre potreby hutníctva a na stavebné účely mimo riešené územie.
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Na území okresu Malacky veľké zásoby viatych pieskov boli overené na ložiskách v
oblasti Plaveckého Štvrtku, Lozorna, Plaveckého Mikuláša a Záhoria. Piesky sú
vhodné pre stavebné, zlievarenské účely a na výrobu menej náročných sklárskych
výrobkov (obalové a technické sklo). Ložiská nie sú zatiaľ využité a predstavujú
rezervu pre možné výhľadové využitie.
Surovinová základňa stavebného kameňa v Bratislavskom kraji sa koncentruje do
oblasti Malých Karpát. Prevažná časť výhradných ložísk stavebného kameňa okrem
ložísk Sološnica, Pernek a Plavecké Podhradie - Orsáčka sa nachádza v chránenej
krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Bude potrebné veľmi citlivo pristupovať k
zosúladeniu požiadaviek na využívanie ložísk pre potreby hospodárstva a ochrany
prírody v CHKO Malé Karpaty.
Najvýznamnejším ložiskom stavebného kameňa na území kraja s rozvojovou ťažbou
je Devín v okrese Bratislava IV. V rajónovej ťažobni stavebného kameňa sa v roku
1996 vyťažilo 586 tis. m3 suroviny (cca 1,5 mil. ton).
Lomová ťažba stavebného kameňa výrazne narušuje prírodné a životné prostredie.
Táto problematika bude zhodnotená v osobitnej kapitole.
Významné výhradné ložiská tehliarskych surovín so zásobami umožňujúcimi
dlhodobú perspektívu ťažby a rozvoj tehliarskej výroby sú na lokalitách Devínska
Nová Ves (okres Bratislava II.) a Pezinok.
Do územia Bratislavského kraja sa koncentrujú významné zásoby štrkopieskov
najmä na báze dunajských štrkopieskov. Ich využitie je však vzhľadom na súčasnú
stagnáciu stavebníctva značne obmedzené. V blízkej budúcnosti možno
predpokladať zvýšenie objemu stavebnej činnosti na území kraja, čím vzniknú
požiadavky na rozšírenie ťažobných kapacít štrkopieskov.
Predmetné ložiská navrhovaného zámeru budovania ťažobno-rekreačnej zóny9
Podunajské Biskupice Tretí diel patria do skupiny ložísk nevyhradených nerastov.
Podľa banskej legislatívy tvoria súčasť pozemkov a na ich ťažbu nie je potrebné
určenie dobývacieho priestoru. Ich dobývanie sa vykonáva podľa Nariadenia vlády
SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov, podľa
ktorého sa povolenie dobývania ložiska udeľuje na základe platného územného
rozhodnutia. Geograficky ložiská spadajú do regiónu Žitného ostrova Podunajskej
nížiny. Ide celkovo o 6 ložísk, pričom najväčšiu overenú zásobu má práve ložisko
Podunajské Biskupice. Podľa materiálu MŽP SR vydaného k 1.1. 2002 „Bilancia
zásob nerastných surovín Slovenskej republiky“ túto zásobu tvorí 843 tis. m3
štrkopieskov.
Intenzívna ťažba štrkopieskov sa v minulosti realizovala najmä na území hlavného
mesta SR Bratislavy a v okrese Senec. Vyťažené priestory sú využívané na
rekreačné účely (Bratislava - Zlaté piesky, Bratislava - Vajnory, Bratislava Kuchajda, Senec, Nové Košariská a iné).
Najväčšie zásoby štrkopieskov sú overené v oblasti Vysokej na Morave, kde ložisko
pri privatizácii bolo rozdelené na viac častí.
Prehľad výhradných ložísk nerastných surovín za kraj Bratislava podľa jednotlivých
okresov je v nasledovnej tabuľke, ktorá vychádza z "Bilancie zásob výhradných
ložísk SR k 1.1.1997 (Geologická služba SR, Bratislava, jún 1997). Treba upozorniť,
že uvádzaný stav využitia ložísk vrátane výhľadového využitia ložísk interpretuje
údaje z uvedeného materiálu a nie je návrhom ÚPN VÚC Bratislavského kraja.
Odlišné stanoviská, resp. zmeny v roku 1997 sú uvedené vo vysvetlivkách k
prehľadu výhradných ložísk (*1,2,3).

9
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9.4.1.4.
Kraj Bratislava
Čís. Názov ložiska

1

2

Okres Bratislava IV.
1 Bratislava .Devín
2 Devínska Nová
Ves II.
3 Devínska Nová
Ves III.-Glavica

Okres Senec
1 Nové Košariská
2 Rovinka
3
4

Senec II.
Senec I.

Okres Pezinok
1 Pezinok

Prehľad výhradných ložísk nerastných surovín
Druh nerastu

Organizácia

3

4

stavebný kameň

Povodie Dunaja
Bratislava
ZST a.s. Pezinok

5119

586

*1

7524

23

1

tehliarska surovina
- piesky

ZST a.s. Pezinok

962

6

*1

štrkopiesky
štrkopiesky

2207
2079

219

4
2

štrkopiesky
tehliarska surovina

ZIPP Bratislava
Štrmac
Bratislava
KaŠ Trstín
ZST Pezinok

393
1100

21

4
1

antimónová ruda

RB Ban. Bystrica

-

4

-

6

-

6

-

3

-

5
3

-

5

-

4

-

6

-

6

-

4
5

29

1

tehliarska surovina

Bilančné
Ročná
voľné
ťažba
zásoby k
(r.1996)
3
1.1.1997
tis.m ,
3
tis.m , tis. t,
tis. t,
3
3
mil.m
mil.m
5
6

2

Pezinok I.

antimónová ruda

3

PezinokVinohrady CHLÚ
Pezinok II.

antimónová ruda

5
6

Pezinok-CHLÚ
Pezinok III.-Zlatá
žila

antimónová ruda
zlatá ruda

7

Pezinokodkaliská
Pezinok

zlatá ruda

245
(nebilančné)
GS SR Bratislava
415
(nebilančné)
GS SR Bratislava
644
(nebilančné)
SLOVGOLD
15
Slovakia Banská (nebilančné)
Bystrica
GS SR Bratislava
85
SLOVGOLD
811
Slovakia Banská
Bystrica
RB Ban. Bystrica
-

pyrit

RB Ban. Bystrica

4

8
9
10
11
12

13

Pezinok-Čertov
kopec
Pezinok-Turecký
vrch
Pezinok-Cajla
PezinokCajlanská
Homola
Pezinok

AUREX, s.r.o.

antimónová ruda

pyrit
pyrit
stavebný kameň
stavebný kameň

tehliarska surovina

19066
(nebilančné)
GS SR Bratislava
638
(nebilančné)
GS SR Bratislava
3239
(nebilančné)
KaŠ Trstín
178
GS SR Bratislava
8147

Pezinské tehelne
Pezinok

8456

Stav
využ
itia

7

1

2
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Okres Malacky
1 Vysoká pri
Morave
2 Plavecký Štvrtok
I.-Jakubov-juh
3 Láb+Jakubov-juh
4 Láb
5 Láb
6 Plavecký Štvrtok
II.-Láb-Vampil
7 Plavecký Štvrtok
II.-Láb-Vampil
8 Jakubov I.Dúbrava
9 Jakubov I.Dúbrava
10 SuchohradGajary
11 Jakubov-DP
Kostolište+Sucho
hrad
12 Gajary-báden
13 Gajary-báden

zemný plyn

Nafta Gbely

-

2

Nafta Gbely

3002
(nebilančné)
31

zemný plyn

38

2

gazolín
ropa
zemný plyn
ropa

Nafta Gbely
Nafta Gbely
Nafta Gbely
Nafta Gbely

4 (nebilančné)
2
44
23

28
1

2
2
2
2

zemný plyn

Nafta Gbely

35

-

2

ropa

Nafta Gbely

101

10

1

zemný plyn

Nafta Gbely

3

1

1

zemný plyn

Nafta Gbely

-

4

zemný plyn

Nafta Gbely

739 (nebilan.
a viazané)
257

22

1

ropa
gazolín

Nafta Gbely
Nafta Gbely

31
1

1
1

26
301

1
2

-

7

14
15

Gajary-báden
Malacky

zemný plyn
zemný plyn

16

Veľké Leváre

ropa

Nafta Gbely
POZAGAS
Malacky
Nafta Gbely

17
18

Závod
Závod-juh
(báden)
Závodmezozoikum
Studienka-DP
Studienka-Závod
Studienka-DP
Studienka-Závod
Lakšárska N.Ves
(okr.Senica)-časť
ložiska v
okr.Malackyk.ú.Studienka
Rohožník III.Vajarská
Rohožník IV.Konopiská
Sološnica I.Hrabník
Rohožník-Záhorie
Plavecký Štvrtok
Lozorno II.
Plavecký Mikuláš
Záhorie I.
Borinka-Prepadlé
Marianka
Pernek

gazolín
zemný plyn

Nafta Gbely
Nafta Gbely

zemný plyn

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

90

295
62 (nebilan.
a viazané)
108
23

1
-

1
4

Nafta Gbely

15
(nebilančné)
31
10
(nebilančné)
878

38

1

zemný plyn

Nafta Gbely

162

3

2

ropa

Nafta Gbely

3

2

2

lignit

GS SR Bratislava

18184
(nebilančné)

-

6

vápenec
vysokopercentný
sialitická surovina

HIROCEM
Rohožník
HIROCEM
Rohožník
HIROCEM
Rohožník
GS SR Bratislava
GS SR Bratislava
GS SR Bratislava
GS SR Bratislava
GS SR Bratislava
J. Vagač Brat.
ALAS Bratislava
AGRODAM
Sološnica

375965

953

1

22784

20

1

19942

82

1

42170
28245
17453
83473
483772
8908
14331
593

1
22

6
6
6
6
6
5
*3
2
1

sialitická surovina
sialitická surovina
zlievarenské piesky
zlievarenské piesky
zlievarenské piesky
zlievarenské piesky
stavebný kameň
stavebný kameň
stavebný kameň
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34
35

36
37
38
39

Sološnica
Plavecké
PodhradieOrsáčka
Malé Leváre
Vysoká pri
Morave III.-časť A
Vysoká pri
Morave III.-časť B
Vysoká pri
Morave IV.

stavebný kameň
stavebný kameň
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Vysvetlivky k prehľadu výhradných ložísk nerastných surovín:
V stĺpci č. 2 "Názov ložiska" pozostáva z názvu obce a jej katastrálneho územia, v ktorom sa ložisko
nachádza, v ďalšej časti názvu sa uvádza prípadný miestny názov ložiska, resp. dobývacieho priestoru
(DP), ale je jeho názov odlišný od názvu ložiska.
Vysvetlivky skratiek v stĺpci č. 4 Správca (využívateľ) ložiska:
ZST Pezinok - Západoslovenské tehelne, a.s. Pezinok
ZIPP Bratislava - Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie Bratislava
KaŠ Trstín - Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín
RB B. Bystrica - Rudné Bane Banská Bystrica
GS SR Bratislava - Geologická služba SR Bratislava.
V stĺpci č. 5 a 6 - Zásoby a ročná ťažba sú udávané u jednotlivých surovín v nasledovných jednotkách:
Stavebný kameň, štrkopiesky a tehliarska surovina v tis. m3, zemný plyn v mil. m3, ostatné suroviny v
tis. tonách.
Stav využitia ložiska je v stĺpci č. 7 označený číselným symbolom 1-7 s nasledovným významom:
1. Ložisko s rozvinutou ťažbou - rozvojové s dlhodobou perspektívou ťažby.
2. Ložisko s útlmovou ťažbou na ktorom k dohľadnej dobe (najneskôr 10 rokov) dôjde k zastaveniu
ťažby.
3. Ložisko vo výstavbe s preskúmanými zásobami, na základe ktorých prebieha niektorá fáza výstavy
(počínajúc projekciou).
4. Ložisko s definitívne, resp. dočasne zastavenou ťažbou.
5. Ložisko neťažené - perspektívne na ktorom sa uvažuje v dohľadnej dobe s výstavbou ťažobne a
ťažbou.
6. Ložisko neťažené - neperspektívne, s ktorého využitím sa v dohľadnej dobe neuvažuje.
7. Ložisko vyhradených alebo nevyhradených nerastov v rôznom stupni prieskumu.
Vysvetlivky ku kolónke č. 2 „Názov ložiska
Nakoľko v názve ložiska sa neuvádza názov dobývacieho priestoru resp. CHLÚ pri viacerých totožných
názvoch ložiska sa pre ich odlíšenie uvádza tiež názov dobývacieho priestoru
Vysvetlivky ku kolónke č. 7 „Stav využitia ložiska“
*1 Orgány ochrany prírody odporúčajú ukončenie ťažby do roku 2010 (PR Fialková dolina a CHKO
Malé Karpaty)
*2 Orgány ochrany prírody odporúčajú zastavenie ťažby (blízkosť obytnej zóny i NPR Devínska Kobyla)
*3 Ťažba v roku 1997 už zastavená

9.4.2. Ochrana ložísk nerastných surovín
Jedným z hlavných cieľov riešenia ÚPN VÚC Bratislavského kraja v oblasti
nerastných surovín je zabezpečenie ochrany ložísk nerastných surovín tak, aby
navrhovanými riešeniami nebolo narušené ich súčasné, resp. výhľadové využitie.
Z hľadiska využívania ložísk nerastov ako i ich ochrany má zásadný význam
rozdelenie ložísk na výhradné ložiská, ktoré tvoria nerastné bohatstvo vo vlastníctve
štátu (§ 5 zák. č. 44/1988 Zb. v znení zák. SNR č. 498/1991 Zb.) a ložiská
nevýhradné, ktoré sú súčasťou pozemku (§ 7 citovaného zákona).
V zmysle uvedenej legislatívy navrhujeme na území VÚC Bratislavského kraja
chrániť všetky výhradné ložiská nerastných surovín (dobývacie priestory, chránené
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ložiskové územia, preskúmané ložiska výhradných nerastov bez navrhnutej
ochrany), ktoré sú premietnuté v grafickej časti návrhu ÚPN VÚC v mierke 1:50000.
V riešenom území majú všetky výhradné ložiská nerastov určené dobývacie
priestory, resp. chránené ložiskové územia, okrem ložísk pyritu z oblasti Pezinka,
ložísk zlievarenských priestorov na lokalitách Plavecký Štvrtok a Záhorie a ložísk
sialitickej suroviny na lokalite Rohožník - Záhorie.
Nakoľko ide o vyhradené nerasty navrhujeme na ich ložiskách určiť chránené
ložiskové územie.

9.4.3. Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie
Ťažba nerastných surovín predstavuje najvýznamnejší a územne najrozsiahlejší
vplyv na životné prostredie a vytvára zároveň konflikt so záujmami ochrany prírody a
krajiny.
Negatívny vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie na území
Bratislavského kraja je nepochybný, pričom ťažba jednotlivých druhov surovín v
rôznej miere narúša prírodné prostredie.
U viacerých ložísk dochádza k stretom medzi ťažbou a ochranou prírody najmä v
CHKO Malé Karpaty, ako i s prvkami ÚSES.
Najviac narušia prírodné prostredie a prírodný ráz krajiny ťažba vysokopercentných
vápencov a stavebného kameňa v oblasti Malých Karpát.
Výrazný zásah do prírodného prostredia predstavuje ťažba vysokopercentných
vápencov pre cementáreň v Rohožníku na lokalite Rohožník - Vajarská. Dobývací
priestor ložiska sa nachádza mimo CHKO. Ťažbou je trvalo zdevastovaná značná
časť dobývacieho priestoru. Rekultivácia spojená so zalesnením bude veľmi obtiažna
a finančne náročná. Ložisko sa nachádza v II. PHO vodného zdroja Vajar a do malej
JV časti dobývacieho priestoru zasahuje nadregionálne biocentrum.
Ťažba stavebného kameňa na lokalite Sološnica mimo CHKO M. Karpaty taktiež
narušuje prírodné prostredie. Vzhľadom na neveľkú prašnosť pri ťažbe a úprave a
izolovanosť lomu od obývaných objektov, vplyv ťažby na životné prostredie nie je
taký výrazný. Do južnej časti dobývacieho priestoru zasahuje nadregionálne
biocentrum, čo vyžaduje usmernenie ťažby v tejto časti ložiska.
Ťažba stavebného kameňa na lokalite Plavecké Podhradie - Orsáčka narúšala
prírodný ráz krajiny a zvýšenou prašnosťou zasahovali do blízkej obce, preto bola
likvidovaná.
Ťažbu stavebného kameňa na lokalite Pezinok - Cajla bola zastavaná. V oblasti
Pezinok - Cajlanská Homola je overená perspektívne ložisko stavebného kameňa s
uvažovanou ťažbou. Ložisko sa nachádza v CHKO M. Karpaty a v PHO II. stupňa
využívaných prameňov Stupy.
Málokapacitná ťažba stavebného kameňa sa realizuje na lokalite Pernek mimo
CHKO M. Karpaty.
Narušenie krajinného prostredia a zvýšenú hlučnosť a prašnosť spôsobovala ťažba v
kameňolome Marianka, ktorá je už zastavená. Je potrebné zabezpečiť vypracovanie
štúdie využitia arekultivácie celého priestoru.
V bývalom veľkolome na ložisku Borinka - Prepadlé bola ťažba vápencov pre
cementáreň Stupava zastavená. V súčasnom stave bol kameňolom privatizovaný a
plánuje sa tu obnovenie ťažby vápencov pre stavebné účely. Kameňolom sa
nachádza v CHKO v priestore PR Strmina a v PHO II. stupňa využívaného zdroja
podzemných vôd. Podľa údajov ÚZP Stupava sa v opustených priestoroch
kameňolomu vytvorilo jedno z najvýznamnejších zimovísk netopierov na Slovensku.
Plánovaný ťažobný zámer preto vyžaduje posúdenie a riešenie týchto kolízii na
úrovni príslušných orgánov.
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Rozvinutá veľkokapacitná ťažba stavebného kameňa (cca 1,5 mil. t r. 1996) sa
realizuje na lokalite Devín v okrese Bratislava IV. Kameňolom sa nachádza v CHKO
M. Karpaty v území nadregionálneho biocentra Devínska Kobyla a v bezprostrednej
blízkosti prírodnej rezervácie Fialková dolina. Po skončení ťažby bude potrebné
realizovať plán rekultivácie podľa bioprojektu. Orgány ochrany prírody odporúčajú
ukončiť ťažbu v kameňolome do roku 2100.
Korekčné íly pre cementáreň Rohožník sa ťažia jamovým spôsobom pod úrovňou
miestnej eróznej bázi na lokalite Sološnica - Hrabník a Rohožník Konopiská.
Vyťaženú časť ložiska Sološnica - Hrabník sa môže postupne rekultivovať návozom
ornice a lesného humusu, ktorý bol po odstránení z predpolia deponovaný v ťažobni.
Svahy so sklonom nad 15 stupňov je vhodné zalesniť. Obdobnú rekultiváciu možno
realizovať vo vyťaženej časti ložiska Rohožník - Konopiská, ležiacej nad úrovňou
hladiny podzemnej vody. Podľa RÚSES na ložisku dochádza k stretu ťažby s
genofondovo významnou lokalitou, ktorý sa navrhuje riešiť zastavením ťažby. Tento
návrh predstavuje alternatívu, pretože ide o surovinovú bázu pre existujúcu
cementáreň v Rohožníku, ktorá predstavuje významný článok hospodárskeho
rozvoja územia.
Na území kraja bude potrebné presadzovať dôslednú rekultiváciu vyťažených
priestorov a do funkcie krajiny začleniť opustené ťažobne, najmä kameňolomy, z
ktorých niektoré by mohli slúžiť ako náučné lokality dokumentujúce geologickú
stavbu územia (Borinka - starý kameňolom a iné).
Ťažba ropy a zemného plynu je hermetická a nemala by ovplyvňovať kvalitu
životného prostredia. Pri ťažbe prírodných uhľovodíkov, ako aj pri ďalšej manipulácii
s vyťaženou surovinou je potrebné dodržiavať technologickú disciplínu, aby sa
zamedzilo negatívnym vplyvom na životné prostredie.
V súvislosti s prieskumom a ťažbou prírodných uhľovodíkov vzniká osobitý druh
odpadov - výplachy vrtných veží, ktoré sa uskladňujú v početných odkaliskách.
Väčšinou sa jedná o menšie odkaliská s preukázateľným negatívnym vplyvom na
kvalite vôd, ktoré sa postupne likvidujú.
Bude potrebné zabezpečiť minimalizovanie vplyvov ťažby prírodných uhľovodíkov na
prírodné prostredie, povrchové a podzemné vody najmä v údolnej nive Moravy, ktorá
predstavuje ekologický cenný komplex zaplavovaných lúk.
Banská ťažba antimónových rúd v oblasti Pezinka, t.č. zastavená, negatívne vplývala
na životné prostredie najmä odpadmi po ťažbe a úprave suroviny (haldy, odkaliská).
Uvažované obnovenie banskej ťažby antimónov - zlatých rúd v tejto oblasti bude mať
podobné negatívne dôsledky na prírodné prostredie. Bude potrebné riešiť aj straty pri
likvidácii banských diel s ochranou prírody v CHKO Malé Karpaty a prvkami ÚSES.
Negatívnym dôsledkom ťažby štrkopieskov je hlavne záber poľnohospodárskej pôdy.
Intenzívnou ťažbou štrkopieskov v minulosti vznikli na území kraja početné a
rozsiahle vodné plochy, ktoré po úprave tvoria významný pozitívny krajinný prvok v
území, využívaný najmä pre rekreáciu. Pre tento účel sa odporúča využiť aj vodné
plochy po nedávno likvidovanej ťažbe štrkopieskov na lokalite Nové Košariská.
Zo súčasne ťažených výhradných ložísk štrkopieskov je žiaduce usmerniť ťažbu so
stanovením limitov ťažby štrkopieskov na ložiskách v alúviu Moravy v oblasti Vysokej
pri Morave a to vo vzťahu k ochrane prírody, životného prostredia a
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Ťažba tehliarskych surovín (Pezinok, Devínska N. Ves, Senec) nespôsobuje
výraznejší negatívny zásah do prírodného prostredia. Rekultiváciu ťažbou dotknutých
plôch je možné zabezpečiť s použitím odpadu po ťažbe a humusovej skrývky.
Treba upozorniť na skutočnosť, že nie je v kompetencii UPN VÚC riešiť vzniknuté
strety a kolízie medzi ťažbou nerastných surovín a ostatnými záujmami, najmä
ochranou prírody v CHKO, resp. prvkami ÚSES. V návrhu ÚPN upozorňujeme na
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tieto strety a kolízie, ktoré je potrebné riešiť na úrovni príslušných orgánov, t.j.
orgánov štátnej banskej správy, ťažobného rezortu a orgánov štátnej ochrany
prírody. Pri riešení týchto stretov bude potrebné dôkladne zvážiť potrebu a význam
ťaženej suroviny pre národné hospodárstvo a možnosti zosúladenia stretov s
potrebou ochrany prírody a ekosystémov v CHKO M. Karpaty, resp. prvkov ÚSES.
Ťažba pieskov na lokalite Devínska Nová Ves - Glavica využívaných ako ostrivo pre
tehliarsku výrobu v tehelni Devínska Nová ves sa realizuje v blízkosti obytnej zóny i
NPR Devínska Kobyla. Orgány ochrany prírody z tohto dôvodu požadujú na lokalite
zastavenie ťažby.
Štrkopiesky z geologického pohľadu akumulujú a nachádzajú sa len v oblastiach
údolných nív väčších riek. V týchto oblastiach vznikajú aj pôdy vyšších bonitných
tried. Na polohy štrkopieskov sa viažu aj významné zdroje podzemných vôd. Táto
vzájomná interakcia medzi nerastnou surovinou, podzemnými vodami a pôdnym
fondom vyvoláva napätie pri snahách o ich využívanie a ochranu. V zmysle toho je
treba v záujme budúceho optimálneho hospodárskeho, správneho, urbanistického,
environmentálneho i socio-kultúrneho rozvoja bratislavského regiónu riešiť
uplatnenie proporcionality a komplexnosti v posudzovaní, ochrane, využívaní
všetkých zložiek životného prostredia, vrátane nerastných surovín.

9.4.4. Rašelina
Rašelina v zmysle Banského zákona sa nepovažuje za nerast, preto jej ložiská
hodnotíme osobitne.
Územie Bratislavského kraja je bohaté na výskyty rašeliny, ktoré sa koncentrujú do
okresov Malacky a Pezinok.
V okrese Malacky bolo preskúmaných 30 ložísk rašeliny s celkovou výmerou 304,77
ha a zásobami rašeliny v množstve 1 865 100 m3. V minulosti boli exploatované dve
z najväčších ložísk na lokalite Plavecký Peter a Rohožník. V Rohožníku vo
vyťažených priestoroch vznikli vodné plochy využívané pre rekreačné účely a chov
rýb. Ložisko rašeliny na lokalite Veľké Leváre - Pod Ambrodom je národnou
prírodnou rezerváciou. Na ponechanie boli navrhnuté ložiská rašeliny Plavecký
Mikuláš 1 a Plavecké Podhradie 2. Ostatné ložiská rašeliny boli v rámci prieskumu
rašelinísk Slovenska navrhnuté na využitie pre poľnohospodárske účely (komposty).
Početné ložiská rašeliny v oblasti Studienky, Plaveckého Petra, Plaveckého Mikuláša
a Plaveckého Podhradia patria do katastrálneho územia Záhorie a Šrámek vo
Vojenskom obvode Záhorie. Ich ťažba, ktorou by mohlo dôjsť k narušeniu
hydrologických pomerov a následnému negatívnemu vplyvu na lesné ekosystémy sa
neodporúča.
Jedným z najväčších ložísk rašeliny v SR je rašelinisko Jur pri Bratislave - Šúr, ktoré
je národnou prírodnou rezerváciou. Na rozlohe 431,40 ha tu bolo overených 1 902
270 m3 zásob rašeliny, čo predstavuje viac ako polovičku zo všetkých zásob rašeliny
v kraji.
Prehľad ložísk rašeliny je v nasledovnej tabuľke. Treba upozorniť, že návrh na
využitie jednotlivých ložísk nie je návrhom ÚPN VUC Bratislavského kraja, ale
interpretácia výsledkov prieskumu ložísk rašeliny na Slovensku okrem Vojenského
obvodu Záhorie.
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9.4.4.1.
Čís.

Prehľad ložísk rašeliny

Názov ložiska katastrálne územie

Okres Malacky
1 Gajary - na Studienke
2 Gajary
3 Kostolište 1
4 Kostolište 2
5 Kostolište 3
6 Kostolište 4
7 Koštolište 5
8 Kostolište 6
9 Jakubov 1
10 Jakubov 2
11 Jakubov 3
12 Láb
13 Plavecký Štvrtok
14 Lozorno
15 Závod
16 Veľké Leváre - Pod
Ambrodom
17 Studienka 1
18 Studienka 2
19 Studienka 3
20 Studienka 4
21 Studienka 5
22 Studienka 6
23 Plavecký Peter
24
25
26
27
28
29
30

Výmera ha

Zásoby m

3

1,50
0,50
4,69
3,01
1,52
1,50
4,61
0,82
2,00
1,00
1,00
1,00
24,35
0,70
2,39
3,00

13 000
3 000
38 250
23 350
6 950
7 400
22 400
4 900
30 000
4 000
5 000
4 000
78 900
4 200
9 100
30 000

2,29
1,79
2,12
1,11
1,45
2,20
81,30

14 850
7 150
5 950
4 450
6 060
11 900
573 600
(časť vyťažená)
81 700
4 000
16 000
401 100
6 000
5 000
442 900
(prevažná časť
vyťažená

Plavecký Mikuláš 1
Plavecký Mikuláš 2
Plavecký Mikuláš 3
Plavecké Podhradie 1
Plavecke Podhradie 2
Sološnica-U píly
Rohožník

19,36
0,50
4,00
81,66
1,00
1,00
51,40

Okres Malacky spolu

304,77

1 865 100

Okres Pezinok
1 Jur pri Bratislave-Šúr

431,40

1 902 770

1,30
432,70
737,47

13 000
1 915 770
3 780 870

2

Jur
Okres Pezinok spolu:
Kraj Bratislava spolu:

Návrhy na využitie

komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
komposty
národná prírodná
rezervácia
Vojenský obvod Záhorie
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
ťažba zastavená, vodné
plochy po ťažbe využ.
Na rekreačné účely a
chov rýb

národná
rezervácia
komposty

prírodná

Poznámka: V názve ložiska je na prvom mieste uvádzané katastrálne územie obce
na ktorom sa ložisko nachádza, na ďalšom mieste prípadný miestny názov ložiska,
resp. poradové číslo ložiska v prípade, že sa v katastrálnom území nachádza viac
ložísk.
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9.4.5. Návrh opatrení a regulatívov v oblasti nerastnej surovinovej
základne
V oblasti zabezpečenia nerastnej surovinovej základne pre rozvoj Bratislavského
kraja geologický prieskum orientovať v súlade so schválenou "Koncepciou
geologického výskumu a prieskumu územia Slovenska do roku 2005" najmä na:
• overenie možnosti efektívneho využitia komplexných antimónovo-zlatých rúd z
ložiska Pezinok - Zlatá žila a Trojárova a získavania zlata z odpadov po úprave
antimónových rúd (odkaliska) ako náhradného rozvojového programu za
likvidovanú ťažbu antimónu,
• prieskum prírodných uhľovodíkov v perspektívnych častiach viedenskej panvy,
najmä v jej mezoickom podloží s cieľom zabezpečenia nových zásob ropy a
zemného plynu, ktoré by umožnili ďalší rozvoj ich ťažby ako náhradu za súčasne
vyťažené a doťažované ložiská,
• využitie vyťažených priestorov po ťažbe zemného plynu na budovanie
podzemných zásobníkov zemného plynu.
V oblasti ochrany nerastnej surovinovej základne
• zabezpečiť v kraji ochranu výhradných ložísk antimónovo - zlatých rúd, pyritu,
zlievarenských pieskov, vysokopercentného vápenca, sialitických surovín, ropy,
gazolínu a zemného plynu, stavebného kameňa, podľa platnej legislatívy.
V oblasti využívania nerastnej surovinovej základne vo vzťahu k ochrane životného
prostredia
• riešiť vzniknuté strety a kolízie medzi ťažbou nerastných surovín, uvažovanými
ťažobnými zámermi a ostatnými záujmami, najmä ochranou prírody v CHKO Malé
Karpaty, resp. prvkami ÚSES na úrovni príslušných dotknutých orgánov,
• zodpovedne pristupovať k zosúladeniu požiadaviek na využívanie ložísk
nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva a záujmami ochrany prírody
najmä v CHKO Malé Karpaty,
• usmerniť využitie odpadových háld a ďalšieho vyťaženého kameniva pred
otváraním nových ťažobných priestorov,
• ťažbu dunajských štrkopieskov, ako i štrkopieskov v alúviu rieky Moravy usmerniť
v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi
záujmami,
• spracovať prognóznu štúdiu definitívnej sanácie a rekultivácie opustených ťažobní
s ich začlenením do funkcie krajiny,
• pri ťažbe prírodných uhľovodíkov, ktorá by mala byť hermetická, dodržiavať
technologickú disciplínu, aby pri ťažbe nedochádzalo k úniku ropy do podložia a k
znečisťovaniu ovzdušia únikom niektorých zložiek zemného plynu do ovzdušia,
• likvidovať, sanovať a rekultivovať odkaliská s uskladňovanými odpadmi z
prieskumu a ťažby prírodných uhľovodíkov (výplachy vrtných veží), ktoré majú
preukázateľne negatívny vplyv na kvalitu vôd.

9.5. Poľnohospodárstvo
Agropotravinársky komplex na území Bratislavského kraja patrí v súčasnosti k
zložitým sektorom čo do jeho produkcie, ale i územného usporiadania. Tento sektor
sa v podstate podarilo stabilizovať a poľnohospodárska výroba sa prispôsobuje
reálnemu dopytu po poľnohospodárskych produktoch. Výraznejšie poklesla
stratovosť v podnikaní na poľnohospodárskej pôde. Na druhej strane však pri
nedostatočných investíciách rastie opotrebovanosť základných výrobných
prostriedkov a hlavne stavebných fondov.
Poľnohospodárstvo je úzko späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom
vidieka a preto návrh jeho ďalšieho rozvoja by sa mal opierať predovšetkým o
zachovanie životaschopnosti vidieckeho osídlenia prostredníctvom rozvoja
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zamestnanosti a infraštruktúry. Zdôrazňuje sa i mimoprodukčná funkcia
poľnohospodárstva.
Územný rozvoj Bratislavského kraja ovplyvňuje bioprodukčná a ochranná funkcia
pôd, ktorá je v tomto území priestorovo pomerne zložitá. To znásobuje jej význam
najmä z hľadiska protikladného vzťahu medzi osídlením a ochranou
najprodukčnejších pôd.

9.5.1. Poľnohospodárska pôda
Na území Bratislavského kraja tvorí poľnohospodárska pôda 46,9 % z celkovej
výmery územia, t.j. 96 220 ha. Jej výmera je v posledných rokoch v podstate
stabilizovaná.
Podľa jednotlivých druhov pozemkov je situácia nasledovná:
Druh pozemku
orná pôda
vinice
záhrady
ovocné sady
trvalé trávne porasty
poľnohospodárska pôda

Výmera ha
77 798
5 108
4 536
1 340
7 438
96 220

% z celkovej výmery
37,9
2,5
2,2
0,7
3,6
46,9

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 1997

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa jednotlivých okresov sú uvedené v tabuľke.
Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa okresov k 1.1.1997 (ha)
Okres

Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Celkom

Orná pôda

Vinice

Záhrady

Ovocné
sady

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Trvalý
trávny
porast
ha
%

1
3299
695
2667
4548
26782
12120
27686
77798

0,1
35,7
9,4
27,6
48,3
28,2
32,3
76,9
37,9

2
43
668
152
342
3352
549
5108

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

178
537
405
591
143
1038
715
929
4536

18,6
5,8
5,5
6,1
1,5
1,1
1,9
2,5
2,2

206
48
116
151
544
86
189
1340

2,2
0,6
1,2
1,6
0,6
0,2
0,5
0,7

8
57
72
231
68
5551
1272
179
7438

0,8
0,6
0,9
2,4
0,7
5,8
3,4
0,5
3,6

Poľnohosp
odárska
pôda
ha
%
189
4142
1888
3757
4910
34257
17545
29532
96220

19,7
44,8
25,3
38,9
52,1
36,1
46,7
81,9
46,9

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1.1.1997

Pri úvahách o ďalšom využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa zdôraznila
priestorová diferenciácia stanovištných podmienok a produkčný potenciál
poľnohospodárskych pôd na celom území Bratislavského kraja. Ten bol na základe
pôdno-ekologickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava,
1994) zaradený do štyroch pôdno-ekologických podoblastí, a to:
• Borskej roviny (alúvium Moravy a viate piesky, fluvizeme až ľahké kambizeme)
• nižších pohorí (zvetraliny kyslých hornín, kambizeme kyslé)
• Podunajskej roviny (alúvium Dunaja a Váhu, čiernice a fluvizeme s rôznym
stupňom glejového procesu, v najvyšších polohách aj černozeme)
• Podunajskej pahorkatiny (spraše, lokálne sprašové hliny, černozeme a
hnedozeme),
v ktorých sa predpokladá nasledujúca typologicko-produkčná kategória (TPK)
poľnohospodárskych pôd (v %):
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Typologicko-produkčná kategória

Orné pôdy:
najprodukčnejšie
vysokoprodukčné
veľmi produkčné
produkčné
stredne produkčné
menej produkčné
málo produkčné
Striedavé polia:
stredne produkčné polia a produkčné lúky
menej produkčné polia a produkčné lúky
málo produkčné polia a produkčné lúky
Trávnaté porasty:
produkčné
málo produkčné
nevhodné
Zdroj:

Borská
rovina

Nižšie
pohoria

Podunajská
rovina

Podunajská pahorkatina

8,4
18,8
9,4
6,7
20,7
1,6
0,1

0,4
1,7
3,8
9,1
10,3
8,2
4,8

35,6
32,3
12,8
3,4
6,1
1,2
0,0

5,4
48,6
14,5
19,2
7,4
0,5
0,0

0,1
1,1
28,8

1,2
3,9
6,9

0,3
0,5
3,7

0,6
0,3
0,9

3,0
1,4
0,0

13,4
30,9
5,6

2,2
1,7
0,2

0,9
1,5
0,2

Komplexný program využitia pôdno-produkčného potenciálu, vrátane ekologických aspektov,
ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Najvyšší produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd je a naďalej zostane na
Podunajskej nížine (Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina). Najvyšší
predpoklad zornenia je na Podunajskej rovine až 91,6, a to nielen v rámci územia
Bratislavského kraja, ale v rámci celej SR. Naopak, podiel trvalých trávnych porastov
má opačný podiel.
Oproti "Návrhu štruktúr poľnohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych
pôdno-ekologických podoblastiach" (MP SR 1994) je na území Bratislavského kraja
už v súčasnosti vyšší podiel viníc, záhrad a sadov a naopak nižší podiel trvalých
trávnych porastov, ako to vyplýva z charakteristiky jednotlivých podoblastí.
Preto v tomto smere nebude potrebné z hľadiska racionálneho využívania
produkčného potenciálu a typologicko-produkčných kategórií pôd realizovať
podstatné zmeny v štruktúre poľnohospodárskych kultúr.
Kultúra

Orná pôda
Vinice
Záhrady a sady
Trvalé trávne porasty
Zdroj:

Súčasný
stav % z
poľnohosp
. pôdy
80,3
5,5
6,3
7,9

Pôdno-ekologické podoblasti % z
poľnohospodárskej pôdy
Borská
Nižšie
Podunaj. Podunajská
rovina
pohoria
rovina
pahorkatina
74,30
40,30
91,60
88,10
0,80
1,10
1,40
3,80
4,20
4,20
3,80
4,30
20,70
54,40
3,20
3,80

Komplexný program využitia pôdno-produkčného potenciálu, vrátane ekologických aspektov,
ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd je v riešenom území veľmi dobrá.
Pôdy prevažne v juhovýchodnej časti územia sú reprezentované našimi
najúrodnejšími genetickými pôdnymi typmi. Ich agronomická hodnota je znižovaná
nedostatkom vlahy vo vegetačnom období. Preto sa tu vo väčšom rozsahu budovali
doplnkové závlahy, ktoré v tomto území je potrebné chápať ako stabilizačný faktor.
Podľa údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva sú závlahy
vybudované na výmere 40 256 ha. Ide predovšetkým o závlahové stavby s väčšou
výmerou v oblasti Horného Žitného ostrova a Pod Bratislavou.
Územie navrhovaného zámeru ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí
diel sa nachádza na poľnohospodárskej pôde, definovanej ako orná pôda, v menšej
miere sady, vinice s typom BPEJ 03601 a 03602. Ide o kategórie BPEJ, ktoré sa
radia medzi tri najlepšie bonitné triedy.
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Slabá vrstva pôdneho horizontu na štrkovom podklade nie je schopná akumulovať
vodu, preto tu boli vybudované rozsiahle závlahové systémy, ktoré sú v súčasnosti
nefunkčné.
Odvodnenia sú vybudované na výmere 14 779 ha predovšetkým na Borskej rovine,
ktoré sa však ukázali ako ekologicky nevhodné. Podľa jednotlivých okresov sú
výmery uvedené v priloženej tabuľke.
Vybudované závlahy a odvodnenie
Okres Bratislava I
Okres Bratislava II
Okres Bratislava III
Okres Bratislava IV
Okres Bratislava V
Okres Malacky
Okres Pezinok
Okres Senec
Bratislavský kraj spolu

Vybudované závlahy v ha
372
1136
1377
3299
12494
4374
17204
40256

Vybudované odvodnenia v ha
97
547
9597
3652
886
14779

Podľa Výskumného ústavu závlahového hospodárstva, 1997

Ďalšia výstavba hydromelioračných zariadení sa v súčasnosti prehodnocuje
predovšetkým v súvislosti s prevádzkou vodného diela Gabčíkovo, celkovým novým
pohľadom na ekologizáciu poľnohospodárstva a obnovovaním vlastníckych vzťahov
k pôvodným pozemkom. Ich celková potreba a časová realizácia je diskutovaná a v
súčasnosti nie je známa.
Ukazuje sa, že k plošne väčšej výstavbe hydromelioračných stavieb už nepríde,
pôjde len o rekonštrukciu a sfunkčnenie už vybudovaných stavieb. Na podporu
využívania závlah je zameraná i dotačná politika MP SR (1997).
Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky
nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody, chránených územiach
prírody a osobitne na území CHVO Žitný ostrov. Tieto územia sú však vhodné pre
organické systémy poľnohospodárstva. V súlade so "Správou o poľnohospodárstve a
potravinárstve v SR za rok 1996 by sa organické poľnohospodárstvo malo v
najbližšom období realizovať minimálne na 5 % z výmery poľnohospodárskej pôdy,
čo na území Bratislavského kraja predstavuje výmeru 4 810 ha.
Využitie územia z hľadiska poľnohospodárskej výroby a získavanie zdravotne
nezávadnej vody v CHVO Žitný ostrov vyvolávajú zložitú situáciu z hľadiska
zosúladenia všetkých aktivít v danom ekologickom regióne, pričom za prioritnú
funkciu považujeme vodohospodársku.
Pri obmedzení poľnohospodárskej výroby na konkrétnych pozemkoch (PHO II.
stupňa zdrojov pitnej vody, tiež v chránených územiach), vyplývajúcich zo zákona
alebo iných všeobecne platných nariadení je potrebné uvažovať s primeranou
kompenzáciou (majetkovou ujmou) pre obhospodarovateľov týchto pozemkov.

9.5.2. Ochrana a zveľaďovanie poľnohospodárskej pôdy
Odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe sa v posledných rokoch
znížilo. Možno to pripísať dôslednejšiemu uplatňovaniu zákona o ochrane
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a utlmeniu stavebnej činnosti. Obmedzená
investičná výstavba využívala predovšetkým stavebné pozemky v intravilánoch sídiel.
Urbanistická koncepcia ÚPN VÚC Bratislavského kraja predpokladá jeho rozvoj
predovšetkým v intraviláne hlavného mesta SR a priľahlých obciach. Výmerou
menšie investície pre rozvoj týchto sídiel, ktoré budú umiestnené mimo intravilán na
plochách v súčasnosti obrábanej poľnohospodárskej pôdy, sú predmetom riešenia
smerných územných plánov pre tieto obce. V rámci nich sa bude vyhodnocovať aj
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odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v zmysle
platných legislatívnych ustanovení.
V návrhu ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel dochádza k
zmene využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v prospech rekreácie a ťažby,
nakoľko práve PPF prekrýva ložisko nerastu štrkopieskov. Predpokladá sa, že záber
plôch PPF bude trvalý, bez zavážania ťažobných jám zeminou. Rozvojové územie,
ktoré je v návrhu navrhnuté na nepoľnohospodárske využitie je vyhodnotené v
tabuľkovej časti a na výkrese záberov PPF.
V rámci ÚPN VÚC Bratislavského kraja sa navrhuje územná rezerva pre rozvoj
nadradených komunikačných systémov regionálneho a nadregionálneho významu,
ktorých realizácia sa nepredpokladá v časovom horizonte platnosti
územnoplánovacej dokumentácie. Preto sa ani v rámci ÚPN VÚC nevyhodnocuje
odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre rozvoj
týchto aktivít. Všetky ostatné sociálno-ekonomické aktivity, ktoré sú pre rozvoj kraja
nevyhnutné (viď kapitoly demografia, sociálny rozvoj a pod.) sa umiestňujú v rámci
intravilánov sídiel.
V rámci kvalitatívnej ochrany poľnohospodárskej pôdy pôjde hlavne o návrh opatrení
proti pôsobeniu vodnej a veternej erózii, ktorý sa rieši v rámci pozemkových úprav.
Na území Bratislavského kraja boli začaté v katastrálnych územiach. Ide hlavne o
racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva pri rešpektovaní
ochrany životného prostredia, tvorby územného systému ekologickej stability a
prevádzkovo-ekonomických hľadísk poľnohospodárskej výroby.
Projekt pozemkových úprav je zatiaľ ukončený len pre katastrálne územie BratislavaVinohrady, Registre vlastníckych práv sú ukončené pre katastrálne územie
Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Podunajské Biskupice, Svätý Jur,
Pezinok, Modra, Gajary, Jakubov, Vysoká pri Morave, Čataj, Réca a časť
katastrálneho územia Senec.
Termín vypracovania pozemkových úprav vo všetkých katastrálnych územiach
Bratislavského kraja nie je možné z pohľadu súčasného stupňa poznania určiť, bude
závisieť od rozpočtu rezortu MP SR.
Z hľadiska kvalitatívnej ochrany poľnohospodárskej pôdy zostáva trvalou úlohou
monitoring a ochrana pôdy pred vstupom cudzorodých látok, dekontaminácia a
zvýšenie úrodnosti pôdy najmä organickým hnojením a vápnením.

9.5.3. Rastlinná produkcia
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch.
Najviac rentabilnými a pestovanými plodinami sú obilniny (v rámci nich pšenica),
pestovateľské plochy ktorých zaznamenali mierny nárast. Osevné plochy kukurice
naopak mierne poklesli vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť pozberovej
úpravy. Cukrová repa je naďalej deficitnou plodinou, hoci má vysokú ekonomickú
výnosnosť z 1 ha plochy a temer doriešený systém pestovania. Preto navrhujeme
zvýšenie jej pestovateľských plôch. Zvýšenie pestovateľských plôch navrhujeme tiež
u olejnín, ktoré sa stávajú zaujímavou exportnou komoditou a na území
Bratislavského kraja tiež plodinou na výrobu bionafty (PD Zohor).
V nasledujúcej tabuľke je uvedený návrh osevu plodín na území Bratislavského kraja
podľa ich produkčného potenciálu (v % z ornej pôdy - podľa MP SR) v jednotlivých
pôdno-ekologických podoblastiach:
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Plodina
Husto siate obilniny
Kukurica - zrno
Strukoviny
Cukrová a kŕmna repa
Zemiaky
Olejoviny
Krmoviny:
- jednoročné
- viacročné
Zelenina
Zdroj:

Borská rovina

Nižšie pohoria
45,6
4,8
0,6
4,6
6,5

Podunajská
rovina
48,8
14,7
3,3
6,1
0,7
4,4

Podunajská
pahorkatina
48,1
12,7
4,1
4,2
1,6
4,8

47,8
11,5
3,9
3,8
2,5
5,0
8,6
14,4
2,5

10,9
25,5
1,5

7,0
11,4
3,1

8,9
12,9
2,7

Komplexný program využitia pôdno-produkčného potenciálu, vrátane ekologických aspektov,
ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Tento návrh by mal vyjadrovať reálne možný potenciál produkcie pri dodržaní
správnej alokácie výroby a primeraných intenzifikačných vstupov.
Postupnou realizáciou navrhovaných štruktúr osevu sa zvýši ochrana pôd pred
eróziou, stabilita krajiny, ako aj ekonomická efektívnosť pestovania plodín.
Reálne možný potenciál hektárových úrod v pôdno-ekologických podoblastiach v
t.ha-1 podľa MP SR 1994 je nasledovný:
Plodina
Husto siate obilniny
Kukurica - zrno
Strukoviny
Cukrová repa
Zemiaky
Olejoviny
Krmoviny:
- jednoročné
- viacročné
Zdroj:

Borská rovina

Nižšie pohoria
4,8
2,8
22,3
1,9

Podunajská
rovina
6,3
6,7
3,6
42,3
18,3
2,8

Podunajská
pahorkatina
5,9
6,1
3,5
40,1
21,6
3,0

5,7
5,9
3,3
39,7
20,8
2,9
34,7
10,2

31,6
9,1

37,1
10,8

36,2
10,3

Komplexný program využitia pôdno-produkčného potenciálu, vrátane ekologických aspektov,
ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Územie Bratislavského kraja má veľmi dobré podmienky pre pestovanie zeleniny,
ktorej výroba je však v súčasnosti ovplyvňovaná silným tlakom lacnej dovážanej
produkcie, čomu zatiaľ výrobcovia nedokázali účinne konkurovať.
Veľmi nepriaznivá je situácia v pestovaní skleníkovej zeleniny u veľkopestovateľov.
Vybudované skleníkové hospodárstva sú pre vysoké výrobné náklady v súčasnosti
nevyužívané (PD Dunajská Lužná - Nové Košariská a Alžbetin dvor, SPTŠ Malinovo,
PD Rusovce). Výroba rýchlenej zeleniny sa sústreďuje u súkromných
agropodnikateľov. Z poľnohospodárskych družstiev sa orientuje na pestovanie
skleníkovej zeleniny PD Trnávka a PD Prievoz.
Ukazuje sa, že toto rozloženie pestovania nielen rýchlenej zeleniny s orientáciou na
súkromný sektor zostane i do budúcna. (Ing. Artim - Veľké Leváre, Kostolište najväčší producent špargle v SR - 60 ha, V. Kovár Zohor, J. Máčaj Kráľová pri Senci
a pod.).
Podobná situácia je aj pri výrobe ovocia a v oblasti vinohradníctva. Na území
Bratislavského kraja je niekoľko podnikov poľnohospodárskej prvovýroby len s
vinohradníckou špecializáciou, bez inej činnosti (PD Rača, PD Vinohrady, PD Svätý
Jur, PD Limbach a pod.). V ostatných podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v
Malokarpatskej oblasti tvorí vinohradníctvo prevažujúcu špecializáciu.
Perspektíva a ďalšie zveľaďovanie plôch ovocných sadov a vinohradov do značnej
miery závisí od postoja vlastníkov k ich využívaniu. Zachovaniu a využívaniu v
Malokarpatskej oblasti by do značnej miery pomohli legislatívne opatrenia, hlavne
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pokiaľ ide o povolené zmeny kultúr a vymedzenie priestorov s určením ich využitia
pre vinohradníctvo a ovocinárstvo. V tejto súvislosti sa v roku 1996 prijal „Zákon č.
332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve", ktorým sa upravujú podmienky pre
pestovanie, ochranu a spracovanie viniča hroznorodého. Na území Bratislavského
kraja bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju v oblasti vinohradníctva,
ovocinárstva a hlavne zeleninárstva z dôvodu zvýšenej potreby týchto produktov pre
hlavné mesto SR Bratislava. Na podporu predvýsadbovej prípravy, rekonštrukciu,
novú výsadbu ovocných sadov a viníc je zameraná i dotačná politika MP SR (1997).
Zmeny v štruktúre rastlinnej produkcie významne ovplyvnili početnosť a využitie
hospodárskych objektov. Ubudli kapacitne väčšie manipulačné strediská na
pozberovú úpravu zeleniny a klimatizačné sklady pre ovocie a zeleninu.

9.5.4. Živočíšna produkcia
V živočíšnej produkcii možno konštatovať podstatné spomalenie poklesu stavov
hospodárskych zvierat a zlepšené využívanie ich úžitkových vlastností. Tým sa
postupne vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živočíšnymi produktmi.
Produkcia živočíšnej výroby je v podstate na úrovni jej potreby.
Na území Bratislavského kraja sú strediská živočíšnej produkcie priestorovo
rovnomerne rozložené, v súčasnosti s menšími kapacitami hospodárskych zvierat.
Strediská živočíšnej produkcie, ktoré si i napriek pretrvávajúcim výrobným a
odbytovým problémom zachovali svoj veľkovýrobný charakter a ktoré môžu mať
vplyv na okolité životné prostredie, sú:
• Vištuk-Silárd, farma výkrmu ošípaných Mäsospol a.s. Svätý Jur o kapacite
15 000 ks.
• Rovinka, farma moriek Hyco a.s. - 1 000 t morčacieho mäsa ročne (farma sa
nachádza v CHVO Žitný ostrov)
• Bernolákovo - farma nosníc Mäsospol a.s. Svätý Jur o kapacite 100 000 ks.
Významný je chov hydiny na lokalite Ivanka pri Dunaji a Častá s perspektívou ich
rozšírenia. Kapacitne významné farmy hovädzieho dobytka sú v katastrálnom území
Plavecký Štvrtok (Agra M s.r.o. Malacky), Plavecké Podhradie (Agropartner s.r.o.),
Veľké Leváre (Agrolevel s.r.o.) a Sološnica (Agrodam s.r.o.).
Na území Bratislavského kraja sa začína výraznejšie presadzovať chov koní
(Agrofarma Kuchyňa - chov anglického plnokrvníka), Iri s.r.o. Pezinok, PD Vysoká pri
Morave a lokalita Miloslavov. Tiež netradičné odvetvia ako chov rýb (lokalita
Stupava) a včiel (lokalita Kráľová pri Senci).
Stabilizácia živočíšnej produkcie a stavov hospodárskych zvierat vytvárajú
predpoklady k postupnému prehodnoteniu využitia jednotlivých stredísk (fariem,
dvorov, areálov, majerov) živočíšnej produkcie a určenia ich prioritnej funkcie.
Využiteľnosť objektov živočíšnej produkcie sa v súčasnosti pohybuje od 0-80%, čím
sa znižujú pásma hygienickej ochrany voči obytnej zóne. Tieto by však bolo žiaduce
znižovať vylepšovaním technológie a celkového usporiadania väčšiny stredísk, ktoré
sú aj plošne využité veľmi extenzívne. Preto poskytujú rezervné plochy pre možnú
novú výstavbu, nie však obytnú.
Produkcia živočíšnej výroby a štruktúra chovov vychádzajú zo spotreby
disponibilných objemových a jadrových krmív, ktoré poskytuje potenciál rastlinnej
produkcie. Pre efektívnejšie zhodnotenie trvalých trávnych porastov a ekologickú a
krajinotvornú formu využívania produkčného potenciálu pôdy odporúčame na území
Borskej roviny a nižších pohorí (ide o Malokarpatskú a Záhorskú oblasť) uvažovať s
chovom oviec. Na chov oviec bez trhovej produkcie mlieka je zameraná i dotačná
politika MP SR (1997).
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9.5.5. Transformácia vlastníckych vzťahov
9.5.5.1.

Podnikateľská sféra v poľnohospodárskej výrobe

Štruktúru
podnikateľskej
sféry
v
poľnohospodárskych
službách
pre
poľnohospodárstvo a potravinárstvo tvorí široká škála podnikateľských subjektov,
ktorých početnosť je v neustálom pohybe v dôsledku pokračujúceho procesu
transformácie a privatizácie.
V poľnohospodárskej prvovýrobe prevláda družstevná organizačno-právna forma
podnikania, aj keď pomaly klesá v súvislosti s prenajímaním majetkových súčastí a
pôdy rôznym obchodným spoločnostiam a iným agropodnikateľom. Rastie význam a
počet samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí v súčasnosti obhospodarujú 9,8 % z
výmery poľnohospodárskej pôdy. Ide hlavne o podniky so špecializáciou na rastlinnú
produkciu (najväčšia výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy je 600 ha).
Živočíšni producenti sa špecializujú predovšetkým na chov hydiny, ošípaných a
oviec.
V rámci podnikateľskej sféry sa urýchlila privatizácia štátnych majetkov. V súčasnosti
sú dva štátne majetky v likvidácii (ŠM Senec a Štátne rybárstvo, š.p. Stupava v
likvidácii), ostatné sú už sprivatizované.
9.5.5.2. Prepojenie poľnohospodárskej prvovýroby a
spracovateľského priemyslu
V súčasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho kapitálového
prepojenia poľnohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovateľského
priemyslu a tiež s podnikmi biologických a technických služieb.
Dôslednou privatizáciou podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, služieb a
spracovateľského priemyslu možno očakávať i zmeny v reštrukturalizácii
poľnohospodárskej výroby. V produkčných poľnohospodárskych oblastiach sa však
nepredpokladajú zmeny v koncentrácii pôdy, táto je daná špecifickými podmienkami
v konkrétnej pôdno-ekologickej podoblasti.
Po roku 1989 vznikali pri podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby spracovateľské
závody s menšou výrobnou kapacitou (spracovanie mlieka, mäsa, pekárenská
výroba, spracovanie zeleniny, ovocia, hrozna a pod.), čím sa vytvorilo konkurenčné
prostredie potravinárskemu odvetviu agrokomplexu (napr. PD Zohor, Landor
Stupava, PD Vysoká pri Morave, PD Jablonec, PD Gajary, PD Tomašov, PD Modra,
PD Chorvatský Grob, PD Malinovo a ďalšie).

9.5.6. Zamestnanosť v poľnohospodárstve
V porovnaní s ostatnými ekonomickými odvetviami národného hospodárstva
poľnohospodárstvo vykazuje najvyššie tempo a intenzitu znižovania zamestnanosti.
V roku 1995 pracovalo v tomto odvetví celkom 11 240 pracovníkov, keď od roku
1990 do roku 1995 bol pokles 52,1%-ný (rok 1990 - 23 505 pracovníkov).
V ďalšom období sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej
zamestnanosti diferencovane podľa oblastí. Očakáva sa skôr zmena
vnútrorezortných proporcií v súvislosti s privatizáciou štátneho sektoru. V rámci
riešeného územia sa pokles zamestnanosti podľa MP SR odhaduje na 3%.
Relatívna zamestnanosť na 100 ha poľnohospodárskej pôdy bola na území
Bratislavského kraja 9,0, pričom celoslovenská relatívna zamestnanosť na 100 ha
poľnohospodárskej pôdy v roku 1995 bola 5,88 pracovníkov.
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9.5.7. Záver
V agropotravinárskom komplexe na území Bratislavského kraja sa prejavuje
postupné oživovanie poľnohospodárskej výroby, predovšetkým výraznejší pokles
stratovosti v podnikaní na poľnohospodárskej pôde.
Naďalej však v dôsledku poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva klesá spotreba najmä
potravín živočíšneho pôvodu a následne pretrváva i odbytová bariéra
agropodnikateľov. Pri nedostatočných investíciách rastie opotrebovanosť základných
výrobných prostriedkov.Tieto skutočnosti majú podstatný vplyv na územné
usporiadanie a využívanie areálov a objektov poľnohospodárskej prvovýroby a
podnikov biologických a technických služieb. Vplývajú tiež na využívanie
poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri rešpektovaní priestorovej diferenciácie
stanovištných podmienok a ich produkčného potenciálu.
Produkčný potenciál pôd Bratislavského kraja vytvára priestorové podmienky pre
produkciu potravín zabezpečujúcich výživu obyvateľstva kraja prevažne z vlastných
zdrojov bez výraznejšieho narušenia biologickej rovnováhy krajiny a stability
životného prostredia. Podnikateľské aktivity na pôde sa umocňujú vo väzbe na
hlavné mesto SR Bratislavu.
Na území Bratislavského kraja, pri jeho ďalšom rozvoji, bude potrebné z hľadiska
poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
rešpektovať produkčné predpoklady a ekologické podmienky v jednotlivých
typologicko-produkčných kategóriách v rozdielnych územných celkoch a tak vytvoriť
nevyhnutnú harmonizáciu medzi všetkými rozvojovými zložkami územia. Bude sa
preto potrebné orientovať na tieto regulatívy:
1. Rozvoj sídelných útvarov orientovať na zastavané územie k 1.1.1990 a podľa
schváleného ÚPN SÚ. Umiestnenie novej výstavby na poľnohospodárskej pôde je
možné za predpokladu, že kapacitné možnosti intravilánov sú vyčerpané, alebo
charakter stavby nedovoľuje túto umiestniť v rámci zastavaného územia. Pritom je
potrebné rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu v
rozsahu nevyhnutne potrebnom pre realizáciu cieľov územnoplánovacej
dokumentácie.
2. V chránených územiach (zdroje pitnej vody, ochrana prírody) je potrebné
dodržiavať obmedzenú formu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, osobitne
na území CHVO Žitný ostrov. V týchto územiach je vhodné presadzovať
organické systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre
obhospodarovateľov týchto pozemkov.
3. Zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci
riešenia projektov pozemkových úprav.
4. Ponechať pestovateľské plochy viniča a rešpektovať zákonom stanovené
podmienky na ochranu viniča hroznorodého v Malokarpatskej oblasti, ktorá má
mimoriadne vhodné podmienky pre jeho pestovanie a dlhodobú pestovateľskú
tradíciu s napojením na miestny spracovateľský priemysel.
5. Vytvoriť podmienky pre urýchlenú privatizáciu štátnych podnikov v
poľnohospodárskej prvovýrobe a podnikoch poľnohospodárskych služieb.
Usilovať o užšie kapitálové prepojenie poľnohospodárskej prvovýroby s
nadväzujúcim spracovateľským priemyslom. To umožní prehodnotiť využitie
jednotlivých areálov živočíšnej produkcie. Ďalej to predpokladá stanoviť mieru
zamestnanosti v poľnohospodárskej prvovýrobe.

9.6.

Lesné hospodárstvo

Lesný pôdny fond zaberá v Bratislavskom kraji plochu cca 68 700 ha. Podiel lesnej
pôdy podľa jednotlivých krajov uvádza nasledovný prehľad:
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Okres
Bratislava I.
Bratislava II.
Bratislava III.
Bratislava IV.
Bratislava V.
Bratislava mesto
Malacky
Pezinok
Senec
Okresy mimo Bratislavy spolu
Bratislavský kraj

Podiel lesnej pôdy v %
0,0
10,8
42,4
33,6
7,3
22,0
49,5
42,8
3,8
37,7
34,8

9.6.1. Základná organizačná štruktúra
Lesy na území Bratislavského kraja sú obhospodarované Západoslovenskými lesmi
š.p. a Vojenskými lesmi a majetkami š.p., prostredníctvom ich odštepných závodov.
Ďalej sú na území Bratislavského kraja lesy neštátne (súkromné, spoločenstvené,
obecné a pod.).
Západoslovenské lesy š.p. Bratislava:
• OLZ Smolenice:
- LS Majdán
- LS Píla
- LS Pezinok
- LS Bratislava
- LS Podunajské Biskupice
- LS Stupava
• OLZ Palárikovo:
- LS Sládkovičovo
• OLZ Šaštín-Stráže:
- LS Kostolište
- LS Lozorno
- LS Sološnica
- LS Moravský Sv Ján (časť)
• Vojenské lesy a majetky š.p. Pliešovce:
- OLZ Malacky - LS Bažantnica
- LS Riadok
- LS Leváre
- LS Mikulášov
- LS Šrámek
- LS Jablonové
obecné lesy
mestské lesy Bratislava
mesto Svätý Jur
lesy Modra
urbárske, spoločenstvenné a súkromné lesy.

9.6.2. Priestorové členenie
Záujmové územie VÚC sa z priestorového hľadiska delí na 17 lesných
hospodárskych celkov (LHC), ktorých lesné porasty sa v zmysle platnej legislatívy
členia na jednotlivé kategórie lesov:
• hospodárske lesy,
• lesy osobitného určenia,
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• ochranné lesy.
Podiel kategórií lesov je nasledovný:
• hospodárske lesy
68%
• lesy osobitného určenia 27%
• ochranné lesy
5%
Na území Bratislavského kraja sú nasledovné LHC:
LHC Železná studienka, LHC Stupava, LHC Rusovce, LHC Rača, LHC Pezinok,
LHC Modra, LHC Píla, LHC Majdán, LHC Sološnica, LHC Kostolište, LHC Lozorno,
LHC Bažantnica, LHC Riadok, LHC Veľké Leváre, LHC Mikulášov, LHC Šranek,
LHC Jablonové.

9.6.3. Ekologické aspekty a návrh hospodárenia v lesoch
9.6.3.1.

Podunajská nížina

Ťažiskový význam pre túto časť VÚC má pás lužných lesov popri Dunaji (HS 19 Lužné lesy). Čiastočná revitalizácia hydropedologických pomerov a lesných typov po
stabilizácii vodného režimu v starej ramennej sústavy (možnosť simulácie
povrchových záplav po r. 1993) je základným predpokladom trvalého zabezpečenia
rastových pomerov nosných drevín (rýchlorastúce mäkké listnáče, najmä šľachtené
euroamerické topole). Súčasný rozsah intenzívnych kultúr s dominujúcou
produkčnou funkciou však nie je v súlade s dlhodobým zabezpečením ekologickej
stability tejto časti územia. Trvalo aktuálne je budovanie siete porastov osobitného
určenia ako centier biodiverzity („biocentrá“, zámery rozpracované v štúdii Pišút et al.
1993).
Ekologická stabilizácia časti lesov bezprostredne pri Bratislave by mala byť
zabezpečená Generálnym plánom pre usmerňovanie účelového využitia
vymedzených funkčných priestorov bratislavského lesoparku.
Charakter zvyškov lesa mimo pásu luhov pri Dunaji nepripúšťa ďalšie zábery LPF v
tejto časti kraja. Izolované lesíky plnia vo väčšine prípadov nezastupiteľné funkcie
miestnych biocentier v poľnohospodárskej krajine (refúgia drobnej a poľovnej zveri,
trofické, hniezdne biotopy a pod.). Vzhľadom na biologickú narušenosť (hospodárska
exploatácia - monokultúry hospodárskych drevín ako topole, agát, synantropizácia)
je potrebné sústavné cieľavedomé zvyšovanie ich ekologickej stability (obnova
dlhovekými pôvodnými drevinami podľa možnosti v prirodzených zmesiach).
Drevinnú skladbu určiť podľa stanovištných podmienok. V terénnych depresiách,
brehových porastoch a mŕtvych ramenách uplatňovať skôr mäkké dreviny - vŕba,
jelša, topoľ - ktoré nevykazujú taký dlhý vek, ako tvrdé dreviny - dub, jaseň.
9.6.3.2.

Záhorská nížina

Vzrastové dubové boriny na viatych pieskoch (HS 13)
Nosnou drevinou rozsiahlych porastov tejto časti kraja je borovica. Popri
hospodárskej funkcii vstupuje do popredia i dôležitá ochranná funkcia (stabilizácia
viatych pieskov).
Ekologická stabilizácia týchto lesov úzko súvisí so zvyšovaním ich odolnostného
potenciálu, najmä voči abiotickým činiteľom (lesné požiare ... ). Dlhodobým cieľom
musí byť posilnenie rôznorodosti zvýšením podielu pôvodných drevín (dub, listnáče)
v zmysle rámcovej typológie (STL, HSTL), aj zo zameraním na zriaďovanie
protipožiarnych pásov. Tieto opatrenia je možné realizovať pri zakladaní porastov
(výsadba v zmesiach - borovica, dub) a na vybraných plochách alternatívne overovať
aj iné, ako holorubné formy ťažby s využitím prirodzenej obnovy.
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Agáčiny, najmä nezmiešané, ktoré sa síce dobre osvedčili pri viazaní pohyblivých
pieskov, predstavujú mimoriadne floristické a faunistické ochudobnenie v porovnaní
s ostatnými porastami domácich drevín. Obmedzenie rozsahu ich porastovej plochy
je v súlade s posilňovaním ekologickej stability tejto časti kraja.

Lužné lesy
Prvoradý ekologický význam majú časti lesov, ktoré sú súčasťou dolného úseku
západnej časti CHKO Záhorie (LHC Kostolište). Vďaka stupňu svojej pôvodnosti a
zachovania v oblasti kraja totiž do značnej miery suplujú ekologické funkcie
premenných podunajských lesov. Jadrom sú dve NPR - Horný les (543 ha, tvrdý lúh)
a Dolný les (186 ha, reprezentant mäkkého a prechodného luhu). Prvoradým cieľom
ochrany územia je zachovanie a rozvoj biodiverzity a zachovanie pôvodných lesných
ekosystémov .
Konečným cieľom by malo byť výberkové hospodárenie lužných lesov v celej oblasti,
s výnimkou porastov s ekologicky vyhranenými alebo narušenými pomermi
(absencia prirodzenej reprodukcie duba na jeho prirodzených optimálnych
stanovištiach, niektoré lesné typy v medzihrádzovom území). Tu stanoviť vyššiu
rubnú a obnovnú dobu, ako je to obvyklé v hospodárskych lesoch, výsadba drevín v
zmesiach (jaseň, dub, topole). Predmetnú problematiku je potrebné riešiť v rámci
odborných koncepcií a LHP.
Lužné lesy tejto časti kraja sú zároveň mimoriadne významné z hľadiska zachovania
genofondu viacerých domácich drevín (jeseň úzkolistý, jaseň domáci, dub letný,
topoľ čierny, brest väzový a hrabolistý, osika, hruška, čerešňa, lipa). V blízkej
budúcnosti sa predpokladá uznanie výberových porastov, resp. vyhlásenie celého
územia za genofondovú základňu domácich jaseňov.
V súlade s dlhodobým cieľom hospodárenia je postupné odstránenie cudzorodých
prvkov (agáčiny) v tejto oblasti CHKO Záhorie. V dlhodobom cieli by malo ísť o
odstránenie aj ďalších nepôvodných drevín.
V pripravovaných cieľoch hospodárenia na ďalšie obdobie (aktuálny LHP na roky
1996 - 2006) sa predpokladá zaradenie všetkých lesov do kategórie lesov
osobitného určenia (zabezpečenie legislatívno lesoúpravníckych predpokladov ich
odlišného využívania a obhospodarovania ako zdroja genetických informácii
nadregionálneho významu).
9.6.3.3.

0.1.1.3.

Funkčné priestory Malých Karpát

V porovnaní s nížinnými časťami kraja predstavujú rozdielny funkčný celok s
odlišnými cieľmi hospodárenia a ekologickými aspektmi. Zásadným momentom je
existencia Bratislavského lesného parku s celkovou výmerou 13 530 ha, lesy ktorého
tvoria podstatnú časť poldenného rekreačného zázemia obyvateľov hlavného mesta
SR - Bratislavy. Ekologické aspekty hospodárenia a posilnenia mimoprodikčných
funkcii (parkové časti a pod.) v súvislosti s usmerňovaním rekreačného využitia v
nich, zabezpečujú ciele Generálneho plánu pre usmerňovanie účelového využitia
vymedzených funkčných priestorov.
Stabilitu porastov všetkých lesov vážne narúšajú globálne i lokálne, zväčša
antropogénne vplyvy, vrátane poškodenia lesov imisiami. Vplyv znečistenia
Bratislavského kraja imisiami (najväčší rozsah porastnej plochy zaberá zóna A1 - III,
Maňkovská 1989) sa na porastnej ploche najviac prejavuje v oblasti Karpát.
Poškodenie asimilačného aparátu drevín (dub, buk) imisiami je asi do 25 %
defoliácie, t.j. slabé alebo mierne poškodenie. Následkom tracheomykóz pri
spolupôsobení ostatných nepriaznivých faktorov je dlhodobé poškodenie a
pomiestne hynutie duba (eliminácia jeho reprodukčnej schopnosti), vypadnutie
brestov zo stromovej úrovne porastov a iné. V tejto situácii sú účinné všetky
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opatrenia zamerané na zachovanie a zveľaďovanie rôznorodosti druhovej, vekovej i
priestorovej skladby porastov pri súčasnom zvýšení ich odolnostného potenciálu.
Dôležité je i dodržiavanie stanovištnej vhodnosti nosných drevín pri obnove porastov
(prípady smreka a smrekovca na stanovištiach v dubovom a bukovom stupni).

10. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo
10.1. Východiská pre riešenie
Návrh riešenia funkčnej zložky Rekreácia a turizmus (cestovný ruch - CR) vychádza
predovšetkým z jej spracovania v predchádzajúcej etape - Urbanistickej štúdie ÚPN
VÚC Bratislavského regiónu, zo schváleného materiálu "Územno - hospodárske
zásady pre riešenie ÚPN VÚC Bratislavského regiónu (MŽP SR, máj 1995). Zo
širšieho územného pohľadu vychádza z materiálov: "Koncepcia územného rozvoja
Slovenska, I. návrh" (Aurex, 1994)"a II. návrh (Aurex, 1997) a "Zásady pre realizáciu
územného rozvoja Slovenska" (MŽP SR, 1994).
V riešení sa tiež zohľadňujú nové skutočnosti, realizácie a materiály (odvetvové,
územno - plánovacie), ktoré vznikli po ukončení urbanistickej štúdie (po roku 1993)a
schválených ÚHZ, (po roku 1995).
Z vecného hľadiska východiskami pre riešenie rekreácie a turizmu sú:
• rekreačný a turistický potenciál, daný prírodnými a civilizačnými danosťami,
• súčasný stav procesu rekreácie a turizmu, vyjadrený sieťou rekreačných
priestorov a útvarov, turistických a rekreačných cieľov, ich funkčnou štruktúrou a
priestorovým rozložením, stav tohto procesu podľa druhov a foriem rekreácie a
turizmu a podľa uskutočňovania skupín rekreačno - turistických činností, stav
vybavenosti,
• celkový socio - ekonomický a územný rozvoj regiónu, ako aj jednotlivých
funkčných zložiek, požiadavky vo sfére socio - demografickej, spoločenskej,
kultúrnej, ekonomickej, územno - technickej, ekologickej, environmentálnej a to v
ich súčinnosti s procesom turizmu a rekreácie,
• širšie územné vzťahy, zohľadňujúce polohu regiónu vzhľadom na susedné
regióny, na ďalšie územie Slovenska a tiež na prihraničnú polohu vo vzťahu na
Rakúsko a Maďarsko, na nadhraničný podunajský sídelný pás a na dopravnú
vodnú cestu Rýn - Mohan - Dunaj,
• sieť osídlenia a dopravy a ich rozvoj,
• nároky obyvateľov regiónu, predovšetkým Bratislavy na koncomtýždennú
rekreáciu, ako aj nároky obyvateľov zo susedných regiónov a tiež Viedne na
koncomtýždenný pobyt a nároky účastníkov širšieho turizmu,
• pôsobenie faktorov obmedzujúcich proces rekreácie a turizmu,
• a ďalšie špecifické faktory.

10.2. Širšie územné vzťahy
Postavenie Bratislavského regiónu v rámci Slovenska je značne špecifické, čo je
dôsledkom daností, vyplývajúcich najmä zo širších územných vzťahov:
• z prihraničnej polohy k dvom štátom - Rakúsku a Maďarsku,
• z polohy na hranici troch etník (slovanský, germánsky, maďarský) a donedávna
dvoch politicky a ekonomicky rozdielnych sústav, čo predurčuje, aby sa región a
Bratislava stali vstupnou a výstupnou bránou medzi západnou a východnou
Európou,
• z atypičnosti (vzhľadom na Slovensko) centra regiónu mesta Bratislavy z hľadiska
jej významu (hlavné mesto Slovenska, kultúrno - spoločenské, obchodné,
dopravné centrum), aj veľkosti,
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• z geografických podmienok - európsky veletok Dunaj, ktorý je dôležitou plavebnou
tepnou celoeurópskeho významu,
• z blízkosti Viedne, do ktorej rekreačno - turistického záujmového územia spadá aj
časť Bratislavského regiónu,
• z uplatnenia všetkých druhov dopravy, ktoré majú tranzitný medzinárodný význam
s križovaním sa v priestore Bratislavy.
Územím prechádzajú významné tranzitné trasy, súčasne aj ako turistické.
Z cestnej dopravy sú to trasy v smere sever - juh a to diaľnice D2 Břeclav Bratislava, D 61 Bratislava - Trnava - Považie s navrhovaným napojením na diaľnicu
Viedeň - Budapešť, cesta 63 na Komárno a zatiaľ uvažovaná rýchlostná komunikácia
v smere Bratislava - Lučenec - Košice.
Z ciest nadregionálneho významu sú to: Bratislava - Břeclav, Bratislava - Trnava Považie, Bratislava - Sládkovičovo - Nitra alebo Nové Zámky, Bratislava - Komárno,
do Rakúska vedúca cesta Bratislava - Hainburg - Viedeň a do Maďarska Bratislava Mosonmagyaróvár - Györ. Súčasné hraničné prechody sa z turistického hľadiska
žiada doplniť o ďalšie (Záhorská Ves alt. Gajary alebo Vysoká pri Morave, Devínska
Nová Ves). Významné budú aj medzinárodné cykloturistické trasy, najmä pozdĺž
Dunaja.
V oblasti železnice sa žiada opätovné prepojenie Bratislavy s Viedňou s dôrazom na
prepojenie letísk Schwechat - Ivanka cez Petržalku.
Z lodnej osobnej dopravy ide o plavbu na Dunaji cez kanál VDG. Na tejto trase treba
rátať s veľkým rozvojom medzinárodnej rekreačnej dopravy osobnej hromadnej, aj
individuálnej.
V medziregionálnych vzťahoch ide o bezprostredný vzťah predovšetkým v rámci
koncomtýždennej rekreácie. Na územie susedných krajov dopadá záujem zo strany
obyvateľov Bratislavy o rekreačný pobyt koncom týždňa na územie Trnavského kraja
a to okresu Senica (Tomky, Gazarka), okresu Trnava (Buková, Jahodník), okresu
Piešťany (kúpele, Sĺňava), okresu Dunajská Streda (termálne kúpaliská, územie
medzi Dunajom a derivačným kanálom so zemníkmi pod Vojkou), menej už na
územie okresu Galanta (Vincov les). Záujem prechádza aj do zahraničia, do
Rakúska (Viedeň, Hainburské kopce, Neziderské jazero), do Maďarska (Moson). V
zime pôjde vzhľadom na skromné podmienky vo vlastnom kraji regióne o väčšiu
vzdialenosť k cieľom, sústredeným do dvoch smerov - na Považie (Bezovec,
Javorina) a do Álp (Semmering).
Uplatňovať sa budú cesty aj v opačnom smere - na územie Bratislavského regiónu a
to v rekreačnom turizme najmä za pobytom pri vode, ale aj v poznávacom turizme,
ktorého cieľom bude Bratislava a cesty za nákupmi. Z Rakúska pôjde najmä o
záujem zo strany obyvateľov Viedne o koncomtýždenný pobyt za poznávaním
(kultúra, zábava), nákupmi a následne doplnkovo za rekreáciou. Osobitný význam z
medzinárodného hľadiska budú mať obojsmerné výletné plavby po Dunaji a kanáli
VDG, cykloturistika.

10.3. Možnosti rozvoja jednotlivých druhov a foriem
rekreácie a turizmu a ich lokalizácie
V koncepcii Ministerstva hospodárstva SR sú za oblasť turizmu vytipované ako
ťažiskové formy: mestský a poznávací turizmus, horský turizmus a kúpeľný turizmus.
Na tieto nadväzujú - pobyt pri vode, vidiecky turizmus, špecifické formy, tranzitný
turizmus. Z týchto foriem sú v Bratislavskom regióne podmienky pre :
veľmi dobré
• pobyt v horách a lesoch, horský turizmus a turistiku
slabé
• zimné športy
výborné
• pobyt pri vode, vodné športy a turistika
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•
•
•
•
•
•

kúpeľný turizmus (len rekreačné formy)
cykloturistika
špecifické formy (poľovníctvo, rybárstvo...)
vidiecky turizmus
poznávací turizmus (kultúrny, mestský)
tranzitný turizmus

10.3.1.

dobré
výborné
veľmi dobré
dobré
výborné
výborné.

Pobyt pri vode, vodné športy, vodná turistika

V regióne sú výborné podmienky pre pobyt pri vode, čo vyplýva z počtu, rozlohy a
druhu vodných plôch (bagroviská, ramená tokov, nádrže, rybníky), z dĺžky a
mohutnosti tokov, z výskytu termálnych vôd a vhodných klimatických podmienok.
Slabšia je kvalita čistoty vodných tokov.
Vodné plochy - bagroviská sa nachádzajú:
• na Záhorí pri Plaveckom Štvrtku, v Malých Levároch,
• v Bratislave - viaceré vo východnej časti mesta (Zlaté Piesky, Vajnorka, Kuchajda,
Ružinov), v Petržalke (oba Draždiaky, zemník nad Jaroveckým ramenom),
• v Podunajskej nížine - pri Senci (Slnečné a Hlboké jazero, Ivanke, Rovinke, tesne
za hranicami regiónu zemníky pod Vojkou.
Vodné plochy - nádrže, rybníky sú:
• na Záhorí v páse pod Malými Karpatmi (Vývrat - 2, Balgava, Modra), rybníky pri
Jakubove, v Boroch,
• pod Bratislavou na Dunaji v rámci VD Gabčíkovo - Čunovsko - Hrušovská vodná
nádrž.
V Podunajskej pahorkatine sú poľnohospodárske nádrže (Vištuk, Budmerice,
Šenkvice, Blatná, Modra).
Urbanistická koncepcia rozvojového územia ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské
Biskupice Tretí diel pre návrhové obdobie do roku 2020 predpokladá na uvedenej
ploche 34,53 ha po vyťažení štrkopieskov vybudovanie ťažiskového areálu
vybavenosti pre rekreačné územie (rekreáciu s vodnou plochou, rekreačnými
objektmi a plochami zelene prírodného a lesného charakteru). Časová nadväznosť
funkcie rekreácie na funkciu ťažby úsekoch je daná dobou nevyhnutne potrebnou na
vybudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry.
Po zapojení zóny spolu s inými prvkami prírodného prostredia do vytvárania funkčnopriestorového systému rekreácie môžu byť uspokojované nároky obyvateľov
Bratislavy, najmä II. okresu na každodennú a koncomtýždennú rekreáciu.
Prímestská rekreácia môže uspokojiť aj nároky mimobratislavských účastníkov
širšej, aj cezhraničnej turistiky.
Vodné toky:
• hlavný tok Dunaja s ramenami Jaroveckým a Biskupickým (návrh na obnovu),
vhodné úseky Moravy, Malého Dunaja, Čiernej vody.
V kraji sa nachádza niekoľko letných kúpalísk s bazénmi, a to v prostredí prírodnom
(cca 7), v urbanizovanom (cca 5) a termálne (1).
Napriek výborným podmienkam nie sú danosti pre pobyt pri vode dostatočne
využívané. Vysokú návštevnosť vykazujú areály, strediská - na Podunajskej nížine v
Senci Slnečné jazerá a v Rovinke, v Bratislave Zlaté Piesky a Draždiak, na Záhorí v
Plaveckom Štvrtku, na Kamennom Mlyne. Odporúča sa dobudovať najmä lokality v
Plaveckom Štvrtku, v Petržalke Draždiak, rekreačný pás pri Jaroveckom ramene so
zemníkom, Čunovo - pri hrádzi, v Bratislave Zlaté Piesky a Kuchajdu, pri Senci
Slnečné a Hlboké jazero, v Ivanke vodnú plochu v rámci Ivamozy, v Rovinke Dunajskej Lužnej, pri Dunaji v Hamuliakove a Čilistove.
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Výborné podmienky sú pre vodnú turistiku na Dunaji ( plavby v rámci osobnej
hromadnej a individuálnej dopravy), klasická vodná turistika na úrovni športovej
(Dunaj), resp. rekreačnej (Malý Dunaj, Morava - v súlade s požiadavkami ochrany
prírody). Očakáva sa prudký rozvoj vodnej turistiky v dôsledku otvorenia vodnej cesty
Rýn - Mohan - Dunaj, od Rotterdamu až po Dunajskú deltu. V prípade technických
prekážok na tokoch (hrádze a pod.) je potrebné zabezpečiť plynulý splav (hlavné
koryto Dunaja pod Čunovom, Malý Dunaj .

10.3.2.
lesoch

Horský turizmus, pešia turistika, pobyt v horách -

Podmienky pre horský turizmus sa obmedzujú na Malé Karpaty, ktoré sa skladajú z
dvoch častí - Devínskej Kobyly a vlastného masívu Malých Karpát. Južná časť až po
Babu je nižšia (Devínska Kobyla 514m, Javorník 591m, Somár 650m) s miernejším
hrebeňom, stredná časť, na sever od Baby, je vyššia (Vysoká 754m) a s turisticky
náročnejším terénom. Celé pohorie je dobre vybavené sieťou turistických chodníkov,
ktorých os tvorí Štefánikova magistrála, vedúca od Devína na Kamzík a odtiaľ po
hlavnom hrebeni až na Bradlo. Pretínajú ju trasy v priečnom smere cez Karpaty s
východiskami a cieľmi v podhorských obciach na západnej a východnej strane
pohoria. Sieť turistických chodníkov je dostatočná a netreba ju rozširovať.
Najjužnejšia časť Malých Karpát predstavuje v podstate Bratislavský lesný park
(BLP), ktorý slúži prevažne prímestskej každodennej rekreácii obyvateľov Bratislavy.
V jeho časti privrátenej k Bratislave sa okrem výletných miest nachádzajú len dve
strediská - údolná Železná studnička a na hrebeni Kamzík. V odstupe od Bratislavy
sú v BLP rekreačné lokality aj s ubytovacími kapacitami (nad Stupavou a Borinkou s
Košiariskom a nad Svätým Jurom).
Pohorie na sever od BLP slúži už prevažne koncomtýždňovej rekreácii obyvateľov
Bratislavy, ktorá svojim rozsahom prekrýva aj nároky širšieho turizmu. Menej
navštevovaná je západná strana pohoria, v ktorej sa nachádza okrem strediska
Košiarisko len niekoľko chatových lokalít. Východná strana pohoria je intenzívnejšie
navštevovaná. Nad pásom vinohradov sa nachádza viac rekreačných priestorov a
útvarov zoskupených do krajinných rekreačných celkov s väzbou na východiskové
sídla - na Limbach (zväčša chatové lokality), Pezinok (strediská Baba, Trlenská Kučišdorská dolina), na Modru (strediská Harmónia, Piesky) a na Častú (obec Píla a
hrad Červený Kameň).
Pre pobyt v lesoch a pešiu turistiku sú podmienky aj na rovine a to na Záhorí v
Boroch (s výrazným obmedzením v dôsledku rozsiahleho vojenského výcvikového
priestoru), v lužných lesoch pozdĺž Moravy a v Podunajsku pozdĺž oboch brehov
Dunaja s lužnými lesmi, pozdĺž Malého Dunaja s rozšírením pri Ivamoze. Zatiaľ
nevyužité sú rozptýlené lesy v poľnohospodárskej krajine (Šúrsky, Šenkvický,
Martinský, Budmerický les) a ďalšie háje a zelené pásy.
Pre obyvateľov Petržalky možno vo výhľade pre rekreačný pobyt v horách uvažovať
s blízkymi Hainburskými kopcami v Rakúsku a lužnými lesmi pozdĺž Mošonského
ramena v Maďarsku.
Pre zimné športy sú podmienky slabšie. Jediný významnejší lyžiarsky terén je na
Babe, ďalšie sú pri Bratislave (Kamzík, nad Račou) a na Pieskoch.

10.3.3.

Cykloturistika

Je perspektívnou rekreačno - športovou činnosťou, ktorá má aj poznávaciu náplň. V
regióne sú výborné podmienky pre rozvoj a to po trasách pozdĺž vodných tokov, v
miernom horskom teréne a aj v nížinnej sídelnej a lesnej (Bory) krajine. Kostrou
cykloturistiky je medzinárodná turistická trasa vedená až z Nemecka pozdĺž Dunaja,
zatiaľ po Štúrovo. Na túto trasu sa napája trasa pozdĺž Moravy. Je žiaduce prepojiť
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obe trasy so sieťou trás v Malých Karpatoch cez Záhorskú a Podunajskú nížinu. V
Malých Karpatoch možno viesť trasy po účelových spevnených cestných
komunikáciách s vylúčením verejnej dopravy, podľa možnosti nie po peších
turistických chodníkoch. Pripravená je malokarpatská magistrála vedúca pozdĺž
úpätia pohoria od Bratislavy - Rače cez Modru na Smolenice, stotožnená z tzv.
malokarpatskou vinnou cestou.

10.3.4.

Kúpeľný turizmus

Na území regiónu sa v súčasnosti nachádza len jedno termálne kúpalisko - Krmeš v
Kráľovej pri Senci (v súčasnosti nefunkčné). Ďalšie termálne pramene sú zistené v
Chorvátskom Grobe a Senci. V blízkosti za hranicami kraja sa nachádzajú termálne
kúpaliská - Vincov les, Dunajská Streda a zdroje geotermálnych vôd v Novom Živote
- Eliášovce, v Hornej Potôni a v Čilistove, ktorý sa v súčasnosti posudzuje a
preveruje z hľadiska stability fyzikálnych a chemických vlastností a dôvodu jeho
využitia v rámci kúpeľnej starostlivosti.
Na jestvujúcich, prípadne i potenciálnych kúpaliskách, sa odporúča rozšíriť služby aj
o vybrané procedúry a tak dosiahnuť úroveň miestnych kúpeľov s rekreačno liečebnou funkciou, čo by bolo v blízkosti veľkého mesta zvlášť cenné. Smery a
charakter ďalšieho rozvoja kúpeľníctva ovplyvní v súčasnosti prebiehajúci proces
privatizácie.
Zriadenie prírodných liečebných kúpeľov je založené na existencii vhodných
prírodných zdrojov minerálnych a termálnych vôd, ktoré Ministerstvo zdravotníctva
SR vyhlasuje za prírodné liečivé zdroje a tieto možno využiť na poskytovanie
kúpeľnej starostlivosti. V minulosti sa na báze minerálnych vôd nachádzali miestne
kúpele na Železnej studničke a v Svätom Jure . V súčasnosti je zámer obnoviť
tradíciu zaniknutých kúpeľov vo Svätom Jure s využitím prírodných liečivých zdrojov
a zámer využiť geotermálne zdroje pre rekreačný turizmus v Chorvátskom Grobe.

10.3.5.

Tranzitný turizmus

Prihraničná poloha regiónu predurčuje rozvoj tranzitného turizmu. Regiónom
prechádzajú a križujú sa v ňom významné tranzitné turistické trasy - cestné a vodné.
Jedným z cieľov je dosiahnuť, aby tranzitní turisti prerušili cestu za účelom zástavky,
krátkodobého pobytu a prenocovania. To vyžaduje zabezpečiť na a v blízkosti
tranzitných trás viaceré služby - technické, hygienické, stravovacie a následne aj
ubytovacie a rekreačné a tiež sprístupniť ciele rekreačného a poznávacieho turizmu.
Ide o diaľnicu D 2 a paralelnú cestu Břeclav - Bratislava, pri ktorých sa nachádza
stredisko Kamenný Mlyn, bagrovisko Plavecký Štvrtok, motorest "M" a popri ktorých
ležia ciele návštevy (Malacky, Stupava, Marianka, Malé Leváre). Na diaľnici D 61
Bratislava - Považie je motorest pri Čataji, v blízkosti strediská Zlaté Piesky, Slnečné
jazerá v Senci, ďalšie ciele ako kaštieľ v Bernolákove, budúca Ivamoza. V blízkosti
cesty do Maďarska je obec Rusovce a pripravované rekreačné priestory pozdĺž
Dunaja v tvare pásu s prepojením do rekreačného územia medzi Dunajom a
derivačným kanálom. Z ďalších trás ide o trasu pozdĺž Malých Karpát s turisticky
príťažlivým vinohradníckym osídlením, o trasu Bratislava - Sereď s väzbou na
Ivamozu, Bernolákovo, Senec, Kráľovú a Vincov les a o trasu cez Žitný ostrov s
bagroviskom pri Rovinke a pri Šamoríne s odbočkou na Čilistov a na tzv. Malý Žitný
ostrov (medzi kanálom a Dunajom).
Na tranzitnej plavbe po Dunaji treba zabezpečiť výstupy turistov predovšetkým v
Bratislave, čo vyžaduje vybudovať prístavy pre osobnú vodnú hromadnú aj
individuálnu dopravu a úväziská pre klasickú vodnú turistiku (bližšie viď časť 7.b).
Hraničné turistické prechody smerom na Rakúsko sú nedostatočné. Okrem
jestvujúcich v Petržalke a Jarovciach sa žiada vybudovať ďalšie v Petržalke - Kittsee,
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na Záhorí - v Devínskej Novej Vsi (nutné prerokovať s rakúskou stranou), v
Záhorskej Vsi, resp. v Gajaroch, Vysokej pri Morave (pri zohľadnení záujmov
ochrany prírody). Významný hraničný prechod bude na diaľnici v Petržalke, vedúcej
ku Parndorfu, kde sa napojí na diaľnicu Viedeň - Budapešť.

10.3.6.

Špecifické danosti

Dobré podmienky v regióne sú pre športové poľovníctvo (na drobnú zver) v
bažantniciach, pri vodných tokoch a v pohorí a výborné pre športový rybolov na
vodných tokoch a plochách. Z pozemných športov vyžadujúcich rozsiahle plochy ide
o jazdecké disciplíny (jestvujúce areály v Petržalke, Záhorskej Bystrici, Lozorne,
Vysokej pri Morave, Chorvátskom Grobe, Miloslavove, Pezinku, tesne za hranicami
kraja v Šamoríne, Blahovej, Veľkých Úľanoch) a o golf (Bernolákovo), športovú
streľbu (strelnice v Stupava, Viničnom), tenis (Stupava a ďalšie).

10.3.7.

Poznávací turizmus

Poznávací turizmus zahŕňa viaceré formy - vzdelávacie, náučné, kultúrne,
spoločenské, zábavné, služobné, obchodné, nákupné, výstavné, kongresové,
športové a iné.
Mimoriadne bohatá štruktúra civilizačných podmienok v regióne vyplýva zo zložitého
historického vývoja v podunajskom území, ktorým viedli dôležité obchodné trasy,
pohyby obyvateľstva, výsledkom čoho je špecifičnosť tohto regiónu, spočívajúca v
stretnutí troch etník (slovanské, germánske, maďarské), v pestrosti prostredia,
bohatosti kultúrnych pamiatok a pod.
Cieľmi návštevy sa stávajú:
I.
urbanistické celky:
A.
mestské pamiatkové rezervácie: Bratislava a Svätý Jur,
B.
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry: Veľké Leváre,
C.
pamiatkové zóny - vyhlásené: Bratislava - Centrálna mestská oblasť
sever a východ, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Lamač,
Dúbravka, Vajnory, Rača, Rusovce, Marianka, Modra,
II.
pamiatkové zóny - navrhované: Devín, Vysoká pri Morave, Pezinok,
A.
architektonické pamiatky:
B.
sakrálne: Bratislava - NKP dóm sv. Martina a viaceré ďalšie,
Dúbravka, Malacky, Veľké Leváre, Marianka, Svätý Jur, Pezinok,
Modra, Častá, Doľany, Boldog, Kaplná, Hamuliakovo,
1.
svetské:
2.
paláce, kaštiele, kúrie, radnice a iné: Bratislava - viaceré,
Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Budmerice,
Ivanka, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, Rusovce, Malinovo,
3.
hrady a zámky: NKP Devín, NKP Bratislava, NKP Červený
Kameň, Pajštún, Biely Kameň (pri Sv. Jure),
C.
ľudová architektúra: Záhorská Bystrica, Plavecký Štvrtok, Láb,
Pernek,
III.
archeologické: Dúbravka - NKP Villa rustica, Devín - NKP Slovanské
hradisko, Rusovce - Gerulata, Veľkomoravské hradisko Sv. Jur, Rímske
Castrum Stupava, mohyly v Nových Košariskách,
IV.
pamätné miesta a budovy: Bratislava - NKP Academia Istropolitana, NKP
Slavín, NKP evanjelické lýceum, Modra - NKP miesta spojené s pobytom Ľ.
Štúra, Devín - NKP hrad, Ivanka - Štefánikova mohyla,
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V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

parky - sady: Bratislava - viaceré, Malacky, Stupava, Pezinok, Červený
Kameň, Budmerice, Ivanka, Bernolákovo, Kráľová pri Senci, Rusovce,
Malinovo, Hubice, (viaceré zanedbané),
ľudové umenie, remeslá a folklór: Jabloňové, Stupava, Častá, Modra, Doľany,
Viničné, Vajnory, Čataj a ďalšie,
svojrázne prostredie: vinohradnícke obce na východnom úpätí Malých Karpát
- od Rače až po Doľany,
technické pamiatky: Bratislava - viaceré objekty, napr. stanica konskej
železnice, Kráľová pri Senci (barokový most),
kultúrne inštitúcie:
A.
múzeá a galérie: Bratislava (SNG, Slovenské národné múzeum,
mestské múzeum a ďalšie), Malacky, Stupava, Pezinok, Modra,
Červený Kameň, Svätý Jur, Kráľová pri Senci,
B.
divadlá, rôzne kultúrno-spoločenské inštitúcie, najmä v Bratislave,
podujatia (rôzne): Bratislava (BHS, Bibiana, Flora, Incheba, príležitostné i
opakujúce sa výstavy, kongresy, stretnutia a pod.), Marianka (púte),
Slovenský Grob (hody), vinobrania, tradičné stretnutia, hody, jarmoky,
športové podujatia v Bratislave (ľahká atletika, veslárske preteky, letecké dni,
dostihy), burzy a pod. Významné sú aj rôzne spoločensko - turistické
podujatia, formálne i neformálne, posedenia spojené s konzumáciou v
rázovitom prostredí - viechy v Bratislave a malokarpatských sídlach, hody a
pod., napr. na základe iniciatívy obcí sa začína vytvárať Malokarpatská vinná
cesta (obce od Rače po Orešany).

10.3.8.

Individuálna rekreácia

Z hlavných foriem sú v regióne najviac zastúpené záhradkárčenie a chatárenie. Pre
chalupárenie nie sú vytvorené predpoklady - neuvoľňuje sa bytový fond na vidieku.
Individuálna rekreácia svojim rozsahom značne ovplyvňuje priebeh rekreačného
procesu v území. Vyplýva to najmä z dominantného postavenia Bratislavy v regióne.
Na jej okraji a v blízkosti majú lokality zväčša zmiešaný charakter záhradkárskych a
chatových osád s prelínaním pestovateľskej a rekreačnej funkcie, čo závisí od ich
polohy. Rekreačný charakter majú skôr osady na úpätí Devínskej Kobyly a Malých
Karpát, pestovateľský - záhradkársky skôr osady na východnom okraji mesta. Na
východných svahoch Karpát ide o špecifickú formu zmiešanej vinohradníckej a
rekreačnej funkcie.
S postupujúcou vzdialenosťou od Bratislavy ide viac o chatové osady a to
predovšetkým na východnej strane Karpát (Jozefkovo údolie nad Svätým Jurom,
osady vo väzbe na Limbach a Pezinok - Krkavec, Limbašská dolina, Slupy, Slnečné
údolie), na Modru (najväčší výskyt chát v strediskách Harmónia a Piesky) a na Pílu.
Menšia chatová výstavba je v západnej časti Karpát (pri Borinke, Košariská, nad
Pernekom a Kuchyňou) a na Záhorí (Plavecký Štvrtok, Vampil, Centnúz, Feld a
najmä Rudava v malých Levároch.
V Podunajskej nížine sa chatová výstavba sústreďuje k vodným plochám - Slnečné
jazero v Senci, Rovinka - Dunajská Lužná. Niektoré chatové osady zanikli dôsledkom
výstavby v Petržalke a vodného diela Gabčíkovo (Hrušov).
Lokality individuálnej rekreácie pôsobia v území často rušivo, čo je výsledkom
nedostatočnej stavebno - architektonickej úrovne a nevhodnej lokalizácie obstavaním brehov vodných plôch, čím sa zabraňuje prístupu verejnosti k vode
(Slnečné jazerá, Rovinka), alebo v horskom prostredí väzbou na strediská (Piesky a
pod.), vo väčšom výskyte v CHKO Malé Karpaty, v tesnom dotyku s prírodnou
rezerváciou (Devínska Kobyla).
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Aj v budúcnosti treba počítať s pretrvávaním individuálnej rekreácie vzhľadom na jej
mimoriadnu obľubu u obyvateľstva väčších miest. Rozvoj záhradkárstva závisí
predovšetkým od ponuky voľných plôch v bezprostrednom zázemí miest. Celkový
stav sa nemusí zvýšiť, lebo pre záhradkárčenie je príznačné pulzovanie v súbežnom
zakladaní a rušení lokalít. Chatovú výstavbu sa neodporúča rozširovať vo voľnej
krajine. Predpokladá sa, že ďalšia výstavba sa bude viazať na územie intravilánov
obcí, pričom pôjde skôr o rekreačné domčeky s funkciou bývania, resp. prenajímania
pre cestovný ruch.

10.4. Vzťah procesu turizmu s rekreáciou a osídlenia
10.4.1.

Úloha osídlenia v procese turizmu a rekreácie

Mestské a vidiecke sídla môžu zastávať úlohu:
1. vysielacieho zdroja, z ktorého odchádzajú záujemci o rekreáciu
2. prijímacieho cieľa z oblasti poznávacieho turizmu alebo rekreačného turizmu a
rekreácie za účelom trávenia rekreačného pobytu priamo v obci alebo za účelom
zabezpečenia služieb, pričom vlastná rekreačno - športová činnosť sa vykonáva
vo voľnej krajine (turistika, lyžovanie).
Mimoriadne postavenie v regióne má Bratislava, ktorá je hlavným vysielacím zdrojom
záujemcov o koncomtýždňovú rekreáciu. Tento záujem bez zvyšku pokrýva celé
územie regiónu, dokonca ho prekračuje (napr. na Záhorí až po Šaštín - Gazarku, na
juhovýchod po Bodíky, na sever v zime až po Javorinu, Bezovec). Tradičné
záujmové územie v tvare kruhovej výseče smerom na východ sa v nových
podmienkach začína meniť na tvar kruhu a to dôsledkom možností uskutočňovania
krátkodobých ciest do Rakúska (v bližšom okolí Hainburg, ďalej na Neziderské
jazero, do Viedne a v zime až na Semmering) a do Maďarska (Moson). Súčasne
však treba rátať v opačnom smere so záujmom zo strany obyvateľov Viedne o pobyt
v Bratislave (najmä za poznávaním, zábavou, nákupmi), ale následne aj o doplnkový
rekreačný pobyt v okolí Bratislavy.
Základné podmienky pre využitie majú sídla:
I.
v oblasti poznávacieho turizmu:
A.
Bratislava - najmä centrálna časť, Devín, Dúbravka, Rusovce,
Malacky, Stupava, Marianka, Bernolákovo, Budmerice a všetky sídla
na Malokarpatskej vinnej ceste (od Rače po Doľany) a ďalšie sídla bližšie viď 3.3.7.
II.
v oblasti rekreačného turizmu:
A.
pre pobyt pri vode: Bratislava, Rusovce, Čunovo, Hamuliakovo,
Rovinka, Dunajská Lužná, Ivanka, Senec, Plavecký Štvrtok, Malé
Leváre,
B.
pre kúpeľný turizmus: Kráľová pri Senci, Chorvátsky Grob,
C.
pre pobyt v horách: Marianka, Borinka, Pernek, Kuchyňa, Rača, Svätý
Jur, Limbach, Modra, Dubová, Častá, Píla, Doľany.
Predpoklad dosiahnuť funkciu strediska turizmu a rekreácie (v dôsledku vyššieho
podielu tejto náplne na celkovej funkčnej štruktúre sídla) majú obce: Devín, Rusovce,
Hamuliakovo, Senec, Kráľová pri Senci, Limbach, Píla, Marianka.
Turistický charakter sa môže prejaviť aj u sídiel s hraničnými prechodmi: Gajary,
Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Devínska Nová Ves, Rusovce, Jarovce.

10.4.2.

Vidiecky turizmus

Vidiecke sídla môžu slúžiť ako:
• miesta uskutočňovania rekreačného pobytu,
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• miesta zabezpečenia rekreačného pobytu službami, súčasne aj ako východiskový
bod do rekreačnej krajiny,
• miesta zástavky na trase,
• cieľ agroturistiky - spoznávanie vidieckeho spôsobu života príp. i pracovná činnosť
na poľnohospodárskom družstve alebo gazdovskom dvore.
Predpoklad zapojenia sa do turisticko - rekreačného procesu závisí aj od vlastnej
iniciatívy obcí. Lepšie podmienky majú však obce s väzbou na rekreačnú krajinu a to
v podnoží Malých Karpát, najmä na východnej strane so špecifickou vinohradníckou
tradíciou, ale aj na Záhorí medzi Moravou a Bormi, v Podunajskej nížine. Treba
zvážiť aj možnosť využitia poľnohospodárskych vodných nádrží a rybníkov. Rozvoj
agroturistiky je viazaný na poľnohospodársku, vinársku, príp. lesnú oblasť.
Predpoklady pre rozvoj agroturistiky sú zatiaľ skôr na družstevnom základe, než na
gazdovských dvoroch.

10.4.3.

Koncomtýždňová rekreácia

Z funkčno - priestorového pohľadu koncomtýždňová rekreácia vyjadruje vzťah
vysielacích miest a prijímacích cieľov, teda územný dopad návštevnosti záujemcov z
väčších miest do rekreačnej krajiny, rekreačných priestorov a útvarov v rámci
opakovateľného pobytu vo voľných dňoch koncom týždňa. V danom regióne ide
takmer výlučne o dopad zo strany obyvateľov z Bratislavy, lebo dopad z iných miest
v regióne s nim splýva. Títo návštevníci smerujú jednak do priestorov hromadnej
rekreácie (útvary pri vode, vo vstupných častiach hôr), jednak do lokalít individuálnej
rekreácie (chatových, záhradkárskych osád), do menších obcí.
U Bratislavského regiónu nastáva stret dvoch skupín záujemcov. Ide o:
• účastníkov koncomtýždňovej rekreácie z radov obyvateľov regiónu, predovšetkým
Bratislavy,
• účastníkov širšieho turizmu za poznávaním a rekreáciou.
U účastníkov širšieho turizmu bude skôr prevládať záujem o poznávací turizmus, s
možným následným záujmom o rekreačný turizmus ako doplnok pobytu. U
rekreačného turizmu môže prevládať záujem o dovolenkový pobyt pri vode (pri
vodných plochách, na termálnych kúpaliskách) a o tranzitnú vodnú turistiku, resp.
cykloturistiku. V horskom prostredí pôjde skôr o návštevníkov z obyvateľov regiónu,
v podhorskom území ide aj o účastníkov turizmu - najmä u vinohradov. S reálnou
ponukou priestorov pre širší turizmus možno rátať až po uspokojení požiadaviek
obyvateľov regiónu na koncomtýždňovú rekreáciu, čo vyžaduje hľadať možnosti
rekreácie v užšom záujmovom území Bratislavy, alebo dosiahnuť určitú diferenciáciu
priestorov podľa skladby návštevníkov (miestni, účastníci turizmu).

10.4.4.

Nároky obyvateľov na koncomtýždňovú rekreáciu

Pre vyjadrenie nárokov sú rozhodujúce požiadavky obyvateľov Bratislavy, ktorí
predstavujú cca 70% z celkového počtu obyvateľov regiónu a súčasne aj najvyššie
podiely záujemcov z radu obyvateľov. Pri výhľadovom počte cca 700 až 750 tis.
obyvateľov regiónu, možno očakávať záujem o pobyt v rekreačnej krajine, v tom aj
malých obcí v počte cca 150 až 180 tis. záujemcov. Možno konštatovať, že ponuka v
troch sezónach (okrem zimnej) prevyšuje záujem zo strany obyvateľov a dáva
dostatočné možnosti aj pre širší turizmus. Do bilančného územia treba rátať aj s
územím tesne za hranicami regiónu (územie medzi Dunajom a kanálom so
zemníkmi, s časťou Borov v okrese Senica). Rekreačne možno rátať aj s blízkymi
územiami v Rakúsku (Hainburské kopce, Moravské Pole, Neziderské jazero) a
Maďarsku (Szigetkoz).
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10.5. Stav a výhľad vybraných druhov vybavenosti
10.5.1.

Ubytovacia vybavenosť

Je základom rozvoja turizmu. V súčasnosti podlieha prudkým zmenám. Mení sa
vnútorná štruktúra zariadení, nakoľko sa postupne stiera rozdiel medzi zariadeniami
voľného a viazaného cestovného ruchu a mení sa tiež kategória zariadení. Navonok
sa zasa získavajú pre turizmus zariadenia zmenou ich účelu napr. rôznych
ubytovacích zariadení ako slobodární, robotníckych hotelov a pod. do fondu turizmu.
Na druhej strane zasa mnohé zariadenia vypadnú z dôvodu získania inej funkcie
napr. hotela na banku (viď hotel Palace v Bratislave), alebo vypadnú dočasne z
dôvodu rekonštrukcie. Evidenciu sťažuje okrem neustáleho pohybu aj to, že
štatisticky (do konca roku 1993) sa sledovali iba tie zariadenia zapísané v
obchodnom registri.
V návrhu odporúčame, aby sa v Bratislave z hľadiska štruktúry zariadení podporil
rast hotelov vyšších kategórií, ale súčasne aj cenovo prístupnejších a tiež stredne a
malokapacitných, napr. penziónov, ubytovanie v súkromí a počas letnej sezóny aj
dôslednejšie využívanie študentských domovov. Treba požadovať, aby sa hotely
lokalizovali do centrálnej časti mesta, na dunajské nábrežie (aj botely), do blízkosti
hlavnej stanice, ale aj do centier ostatných obvodov mesta a do miestnych častí.
Podobne treba ubytovacie zariadenia v zodpovedajúcej štruktúre a kapacite
zabezpečiť aj v mestách s funkciou subregionálneho centra (Malacky, Pezinok Modra, Senec). Sídla v blízkosti Bratislavy dopĺňajú potreby na ubytovanie (Stupava,
Svätý Jur, Bernolákovo a pod.)
Ubytovacie kapacity v rekreačnej krajine, v rekreačných útvaroch možno považovať
vo svojej kvantite za pomerne postačujúce. Aj u nich platí požiadavka skôr na zmenu
štruktúry a zatriedenia, v tom najmä presunu rozsiahlych podnikových zariadení do
voľného CR. Na území Malých Karpát už nie je žiaduce rozširovať ubytovaciu
zariadenia, prípadnú novú potrebu treba viazať do východiskových sídiel na úpätí
pohoria. Požiadavky na nové kapacity sa vyskytnú najskôr pri nových priestoroch pre
pobyt pri vode, v podunajskom páse. Avšak aj u týchto sa žiada lokalizovať ich podľa
možností do príslušných obcí (napr. Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Ivanka, Kráľova
p. Senci a pod.).

10.5.2.

Športová vybavenosť

V návrhu sa žiada sústrediť na zariadenia (areály) štandardné a výberové špecifické.
Zo štandardných sú to tie, ktoré slúžia hromadnej rekreácii ako: - otvorené kúpaliská
v sídlach aj rekreačných útvaroch,
• termálne kúpaliská (v prevádzke Krmeš), potenciálne (Chorvátsky Grob, Senec),
• kryté plavárne (v mestách, v rekreačných útvaroch vyššieho významu),
• kryté zimné štadióny a otvorené klziská,
• športové haly, telocvične (v tom aj školské),
• štadióny, veľkoplošné ihriská,
• lyžiarske areály (Kamzík, nad Račou, Piesky).
Z výberových sú to:
• golf (Bernolákovo, vo výhľade Ivamoza),
• tenisový areál (napr. Stupava,...),
• jazdecké areály (jestvujúce Záhorská Bystrica, Lozorno, Vysoká pri Morave,
Pezinok, Chorvátsky Grob, Miloslavov, Petržalka),
• strelnice (Stupava, Viničné),
• športové letisko (Vajnory),
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• vodné športy - štandardné a výberové areály, zariadenia - pláže, lodenice,
prístaviská pre osobnú hromadnú a individuálnu dopravu, veslárska dráha pri
Jaroveckom ramene, vodný slalom v Čunove.

10.6. Činitele obmedzujúce proces rekreácie a turizmu
10.6.1.

Ochrana prírody a systémy ekologickej stability

Veľkoplošné chránené územia sú CHKO Malé Karpaty (vytvorená z dvoch častí Malé Karpaty a Devínska Kobyla so Sitinou) a CHKO Záhorie (vytvorená taktiež z
dvoch častí - pozdĺž Moravy a Bory). Na týchto územiach sa žiada rešpektovať
požiadavky ochrany prírody, čo vyžaduje usmerniť rekreačno - turistický proces po
kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke v súlade s požiadavkami ochrany prírody. To
znamená nerozširovať výstavbu zariadení (predovšetkým ubytovacích) na území
CHKO, usmerňovať pohyb len po vyznačených trasách, novú ubytovaciu vybavenosť
zásadne lokalizovať do východiskových obcí. Obce vo vnútri CHKO Malé Karpaty
riešiť ako strediská rekreácie turizmu - Borinka, Limbach, Píla. Jestvujúce strediská
už nerozširovať, ale zamerať sa na skvalitnenie vybavenosti. Ďalšie rekreačné
priestory vytvárať len ako výletné oddychové miesta bez vybavenosti (Medené
Hámre, Kačín, Spariská, Biely kríž - zväčša v Bratislavskom lesnom parku).
Z maloplošných chránených území sú niektoré tiež turisticky zaujímavé (skalné
útvary, prírodné scenérie, porasty a pod.) a tak sa stať aj cieľom návštevy (napr.
Strminy, Šúr, Kopáčsky ostrov, Devínska Kobyla - Sandberg, Pajštún, Vysoká atď.).
V prípade návštevy treba zabezpečiť pohyb len po vyznačených trasách, náučných
chodníkoch. Zaujímavé by bolo zaviesť náučné trasy napr. po stopách bývalých
štôlní v okolí Pezinka.
Určitým obmedzením je aj Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov.
Podobne treba postupovať pri ÚSES - biocentrách, biokoridoroch. Ďalšími
obmedzeniami sú obory v Malých Karpatách, v priestore medzi Vysokou a Jelencom,
uvažovaná lokalita ochrany vodného vtáctva na vodnej ploche pod Kalinkovom.

10.6.2.

Územia zvláštneho účelu a ťažby

Ide o rozsiahle územie vojenských priestorov na Záhorí v Boroch - výcvikový
vojenský priestor Vojenského obvodu Záhorie a letisko Kuchyňa a v Malých
Karpatoch na Tureckom vrchu, v ktorých sa vylučuje rekreačný pobyt. Rekreačný
proces obmedzujú aj iné najmä ťažobné činnosti ako ťažba zemného plynu na
Záhorí (pri Gajaroch, Plaveckom Štvrtku), kameňolomy v Malých Karpatoch a pod.

10.6.3.

Znížená kvalita životného prostredia

Ide najmä o územia s funkciou priemyslu, veľkoskladov, železničných zriaďovacích
nádraží, skládok odpadu, o územia s dopadom imisií, o znečistené vodné toky, o
územia zasiahnuté nadmerným hlukom a pod. Veľkoplošne je zasiahnuté územie vo
východnej časti Bratislavy a ďalej smerom na Žitný ostrov. Podmienkou využitia
takýchto území pre rekreáciu je ukončenie devastačnej činnosti, odstránenie jej
následkov a zabezpečenie potrebnej rekultivácie prostredia, k čomu prispieva aj
rekreačná zložka, najmä zakladaním sprievodnej zelene. Ide prevažne o rozvoj
prímestskej rekreácie (zakladanie záhradkárskych osád, športových plôch a pod.).

10.7. Funkčno – priestorový systém procesu turizmu a
rekreácie
Tvorba funkčno – priestorového systému vychádza z faktorov uvedených vo
východiskách (bod 1).Tento systém je založený na spojení cieľov rekreačného a
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poznávacieho turizmu a požiadaviek obyvateľov, predovšetkým Bratislavy, na
rekreáciu. Centrom tohto systému je Bratislava, na území ktorej sa navyše križujú aj
dva hlavné prírodné prvky v tvare pása: vodný - pozdĺž toku Dunaja a horský - cez
Malé Karpaty. Na týchto dvoch pásoch je založená koncepcia funkčno priestorového systému turizmu.
Z miesta križovania ako jadra systému vychádzajú lúčovito okrem hlavných dvoch
pásov (podunajský, karpatský) aj ďalšie pásy - pozdĺž Moravy a Malého Dunaja. V
ostatnom území na Záhorskej a Podunajskej nížine sa podľa podmienok uplatnia
skôr samostatné bodové lokality alebo aj územia väčšej rozlohy - Bory na Záhorí
(využitie limitované vojenským priestorom). Navrhuje sa vytvoriť tiež rekreačný pás v
priečnom smere cez Podunajskú nížinu, ktorý by prepojil Dunaj s Karpatmi v trase od
Hamuliakova cez Ivamozu (rekreačný uzol s pásom pozdĺž Malého Dunaja) a popri
NPR Šúr po Svätý Jur alebo Limbach.
Funkčno - priestorový systém podporujú trasy dopravy cestnej a vodnej.
Základnou turisticko - rekreačnou jednotkou tohto systému sa stávajú ako v
rekreačnej horskej a vodnej, tak aj v poľnohospodárskej krajine rekreačno - krajinné
celky (RKC) v tvare líniovom, aj plošnom, založené na aglomerácii (väzbe)
jednotlivých rekreačných priestoroch, pri spojení prvkov (vodný tok, les), útvarov a
obcí a prepojení cieľov rekreačného a poznávacieho turizmu. Ako rekreačno krajinné celky sa navrhujú:
• Bratislavský lesný park (Železná studnička - Kamzík až Biely kríž),
• údolie Stupavskáho potoka (Borinka až Košiarisko),
• časť Malých Karpát nad Pezinkom (Limbach - Baba - Trlenská dolina),
• časť Malých Karpát nad modrou (Harmónia - Piesky - Píla),
• Podunajský pás - pravá strana Dunaja (Ovsište - Čuňovo),
• Senec (Slnečné jazero - Kráľová pri Senci).
Na tvorbu systému vplýva aj väzba na rekreačné územia nachádzajúce sa za
hranicami regiónu, najmä na pokračovanie Malých Karpát, Borov na Záhorí,
podunajského pásu po Gabčíkovo a smerom na Rakúsko na tok Dunaja k Viedni a
na Hainburské kopce.
Koncepcia rozvoja rekreácie a turizmu sa ďalej sleduje podľa vzájomne previazaných
územných celkov:
a) mesto Bratislava s bezprostredným zázemím
b) pás pozdĺž Dunaja vrátane VD Gabčíkovo,
c) Záhorie, členené na pás pozdĺž Moravy, vlastnú nížinu s Bormi, podnož Malých
Karpát na západnej strane,
d) vlastný masív Malých Karpát (od Bratislavského lesného parku severnejšie) s
podnožou na východnej strane,
e) Podunajská nížina rozdelená Malým Dunajom na severnú a južnú časť (Žitný
ostrov).

a) mesto Bratislava s bezprostredným zázemím
Zahŕňa územie mesta a jeho priľahlého okolia približne po Zohor - severnú hranicu
Bratislavského lesného parku - Svätý Jur - Bernolákovo - Hamuliakovo.
Na územie Bratislavy sa sústreďuje záujem o poznávací turizmus všetkých druhov
(viď časť 3.7). Hlavnými cieľmi sú centrum mesta s mestskou pamiatkovou
rezerváciou, hradom, nábrežnou promenádou, ďalej kultúrno - spoločenské
inštitúcie, v Petržalke pás Dunaja s Inchebou. Z ďalších cieľov sú to areál hradu
Devín s obcou (výletné miesto), Marianka (pútne miesto), Rusovce (Gerulata),
vinohradnícke obce (Rača, Svätý Jur, Vajnory - začiatok Malokarpatskej vinnej
cesty), Bernolákovo.
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Zo športovo - rekreačných cieľov sú to najmä športovo - rekreačná zóna Tehelné
Pole - Pasienky s Kuchajdou, športové letisko vo Vajnoroch, dostihový štadión v
Petržalke, z veslárskych disciplín lodenice, veslárska dráha a viaceré prístavy
osobnej hromadnej a individuálnej dopravy, jestvujúce i navrhované (bližšie v 7.b.).
Pozdĺž Dunaja prebieha aj medzinárodná cyklistická trasa od hraničného prechodu
Petržalka - Berg v trase popri Dunaja cez prístavný most na ľavý breh a ďalej po
hrádzi k Čilistovu. Navrhuje sa jej zdvojenie aj po pravobrežnej hrádzi k Čunovu s už
vybudovaným areálom vodného slalomu a odtiaľ cez priehradový múr k rekreačným
priestorom - zemníkom na tzv. Malom Žitnom ostrove. Návrh uvažuje s napojením
ďalších trás na túto základnú kostru - od Lafranconi proti toku Dunaja k Devínu a
odtiaľ pozdĺž Moravy, ale aj do Karpát cez Mlynskú dolinu k Železnej studničke. Z
rekreačných cieľov ide o početné priestory a útvary:
• pre pobyt pri vode: v Bratislave okrem vnútromestských kúpalísk najmä stredisko
Zlaté Piesky, prírodné kúpaliská Kuchajda, Draždiak, priestory pozdĺž Dunaja (viď
7.b.), bagroviská v Rovinke a Ivanke v rámci budúcej rekreačnej zóny Ivamoza,
vo výhľade termálne kúpalisko v Chorvátskom Grobe,
• pre pobyt v horách, nížinných lesoch: Hlavným územím je Bratislavský lesný park
(BLP), ktorý sa skladá z dvoch častí - Devínskej Kobyly so Sitinou a vlastného
Karpatského masívu. Oba celky je potrebné intenzívnejšie previazať zeleňou. BLP
je takmer po celom obvode nežiaduco obopnutý pásom zmiešaných chatovo záhradkárskych osád, na východnej strane skôr vinohradníckeho charakteru. Táto
problematika sa žiada preriešiť na úrovni územného plánu mesta.
Pre Bratislavu s veľkými nárokmi obyvateľov na rekreáciu je zvlášť výhodné, že
územie BLP má mierny reliéf, čo umožňuje rekreačný pobyt (prechádzky, výlety) pre
obyvateľov všetkých vekových kategórií v tesnej väzbe na mesto.
Z navštevovaných lokalít sú z južnej strany v bezprostrednom vzťahu na mesto
strediská v polohe údolnej Železná Studnička a hrebeňovej Kamzík, výletné miesto
Kačín. Zo západnej strany sú to obce Marianka, základňa pod Pajštúnom, obec
Borinka s hradom Pajštún, výletné miesto Medené Hámre, stredisko Košiarisko a
perspektívne vodná nádrž Baglava pri Lozorne. Z východnej strany ide o letné
kúpalisko Zbojnička (na okraji Rače) výletné miesta Spariská a Biely Kríž, menší
lyžiarsky terén nad Račou a nad Svätým Jurom chatová základňa Jozefkovo údolie.
Ako vstupy do BLP možno navrhnúť v časti Devínskej Kobyly od obcí Devín,
Devinskej Novej Vsi (Sandberg), Dúbravky, Karlovej Vsi, v časti vlastných Karpát zo
západnej strany od Lamača na Kačín, od Marianky, Borinky, z juhu od Červeného
mosta a Koliby, z východnej strany od Ahoja, Krasňan, Rače a z Neštichu.
V BLP treba zdôrazniť dominantnosť prírodného prostredia a preto sa v ňom
neuvažuje so zakladaním nových a rozširovaním jestvujúcich útvarov. Pôjde len o
skvalitnenie vybavenosti (bez ubytovania) a o úpravu výletných miest. Sieť
turistických chodníkov je dostatočná, cyklistické trasy možno viesť po spevnených
komunikáciách s doplnením na zaokruhovanie.
Ďalšími lesnými priestormi sú lesy na nížine a to pozdĺž Dunaja (po oboch brehoch),
čiastočne aj Malého Dunaja a Moravy a v rámci rozptýlenej poľnohospodárskej
zelene s možným rekreačným využitím.
Pre obyvateľov Petržalky sa črtá vo výhľade možnosť využívať pre krátkodobú
rekreáciu Hainburské kopce v Rakúsku.
Väčší priestor v Podunajsku na úrovni rekreačnej zóny sa pripravuje na území obcí
Ivanka, Most na Ostrove, Zálesie - Ivamoza so širším rekreačno - turistickým
obsahom (pobyt pri vode, vodné športy a vodná turistika, vidiecky turizmus, golf,
jazdectvo a pod.), vhodne doplňujúci uspokojenie nárokov najmä obyvateľov z
východných častí Bratislavy. Ďalší väčší priestor môže vzniknúť v priestore východne
od Dunaja po Rovinku - Dunajskú Lužnú - Kalinkovo (starú hrádzu) za predpokladu
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sprietočnenia ramien vrátane lokality Lieskovec - Kotelec (vhodnej pre vidiecky
turizmus).
V prímestskom území sa výrazne uplatňujú lokality individuálnej rekreácie
obopínajúce Devínsku Kobylu, Malé Karpaty (pri Bratislave) a tiež lokalizované na
východnom okraji Bratislavy. Nežiaduca je ich lokalizácia najmä vo väzbe na
priestory hromadnej rekreácie pri vode (Zlaté Piesky, Rovinka) a v podnoží Karpát.
Je žiaduce zabrániť lokalizácii chatových osád v bezprostrednej blízkosti vodných
plôch vhodných pre hromadnú rekreáciu. Viaceré záhradkárske lokality vo východnej
časti Bratislavy padnú do pásma dopravných koridorov a preto sa s nimi v návrhu
neuvažuje.
Na podunajský rekreačný pás nadväzujú v návrhu rekreačné pásy pozdĺž Moravy a
Malého Dunaja. Ďalším významným rekreačným pásom sa môže stať pás
prepájajúci Podunajsko s Malými Karpatmi, vychádzajúci od Hamuliakova v trase
Rovinka - Ivamoza (križovanie s pásom pozdĺž Malého Dunaja) - okraje Šúra - Svätý
Jur - Limbach.
Sídla s rekreačnou funkciou - návrh: Devín, Marianka, Borinka, Rusovce,
Hamuliakovo, Zálesie. Turistický význam majú obce pod Karpatmi, tiež ako súčasť
Malokarpatskej vinnej cesty - Rača, Svätý Jur, Vajnory. Pre vidiecky turizmus sa
navrhuje osada Lieskovec a obec Miloslavov (ďalšie v závislosti od iniciatívy obcí).

b) pás pozdĺž Dunaja vrátane VD Gabčíkovo
Územie tvorí pás pozdĺž Dunaja, rozšírený v úseku dvoch vodných plôch - Čunovskej
a Hrušovskej, pred vstupom do derivačného kanála. Predpoklady rekreačno športového využitia sú veľké, pre kúpanie môžu slúžiť voľné plochy na ramenách,
príp. bagroviskách (Draždiak, zemník pri Jaroveckom ramene, Čunovo - pri hrádzi).
Žiada sa dobudovať pás lodeníc (v súčasnosti v Karlovej Vsi, Lide, Vlčom hrdle),
prístavy pre osobnú dopravu hromadnú (Devín, Karlova Ves, Danubius, Lido,
Hamuliakovo, Čilistov), prístavu pre individuálne rekreačné plavidlá - (v Devíne pri
ústi Moravy, Lafranconi - zátoka, Aušpic - Incheba, rameno Zuzana, Jarovecké
rameno, Čuňovo-hrádza, Čilistov - už v Trnavskom kraji), ako aj vodácke základne
pre klasickú vodnú turistiku. Pešie a cyklistické trasy vedú popri brehoch Dunaja,
zväčša po hrádzach. Otvorením cesty cez priehradný múr v Čunove sa pre
obyvateľov Petržalky priamo sprístupnilo rozsiahle rekreačné územie medzi Dunajom
a derivačným kanálom. Pre rekreáciu sa žiada dobudovať predovšetkým
pravobrežný pás pozdĺž Dunaja od Ovsišťa cez Jarovecké rameno až po Čunovo s
rekreačnou zónou pri hrádzi a na ľavom brehu priestor Biskupického ramena s
prípadným predĺžením až ku starej hrádzi pri Kalinkove. Uvažuje sa aj s rekreačným
pásom v úseku medzi Hamuliakovom a Čilistovom (okres Dunajská Streda) s
detským liečebným rehabilitačným ústavom, prístavom, termálnym kúpaliskom a
rekreačnou obcou.
Pre vodnú turistiku okrem hlavného toku Dunaja (športová úroveň) bude možno
využívať tok Malého Dunaja za predpokladu jeho revitalizácie, prípadne i dunajských
ramien (rekreačná úroveň), pričom je potrebné zabezpečiť plynulý splav cez
technické prekážky (hrádze a pod.).
Tiež treba očakávať prudký rozvoj vodnej turistiky spôsobený vybudovaním kanálu
Rýn - Mohan - Dunaj, čím sa dosiahne priame prepojenie vodnou cestou z
Rotterdamu až po Dunajskú deltu.
V Bratislavskom regióne sa nachádza len horná časť podunajského pása, ktorý
pokračuje v okrese Dunajská Streda pozdĺž rozsiahleho rekreačného územia až po
Palkovičovo. Tento celý pás vyžaduje samostatné riešenie.
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c) Záhorie
Z rekreačného hľadiska sa člení na pás pozdĺž Moravy, vlastné Záhorie s
poľnohospodárskym územím a Bormi a sídelný pás pozdĺž Karpát.
Moravský pás sa otvára turistike (predtým pohraničné pásmo), ktorej pôsobenie
treba zladiť s požiadavkami ochrany prírody. Vhodnou činnosťou sú pešia a
cykloturistika, zväčša po hrádzi.
Vo vlastnej nížine je proces rekreácie silne obmedzený rozsiahlou ťažbou zemného
plynu a vojenským priestorom. Nachádza sa tu niekoľko vodných plôch - pri
Jakubove, Plaveckom Štvrtku - bagrovisko, základňa pri cestnej trase Kamenný Mlyn
a stredisko Rudava v Malých Levároch. Hlavným turistickým prvkom je diaľnica,
pozdĺž ktorej treba dobudovať vybavenosť a možnosti výjazdov k turistickým cieľom.
Vo väzbe na Karpaty ide o možnosti pobytu pri vode - vodné nádrže Vývrat a
Baglava a nástupy z podhorských obcí do Karpát.

d) Malé Karpaty
V strednej časti pohoria, nad BLP, sa rekreačný proces sústreďuje do rekreačných
krajinných celkov (RKC). V RKC viazanom na obec Limbach a mesto Pezinok sa
nachádzajú - vo väzbe na Limbach viaceré chatové osady a stredisko Slnečné údolie
a na Pezinok chatová osada Stupy, horské stredisko Baba a stredisko Trlenská
(Kučišdorská) dolina. V RKC s mestom Modra ako východisko sa nachádzajú
strediská Harmónia a Piesky, základňa Fugelka (nad Dubovou) a nad obcou Častá
rekreačná obec Píla s hradom Červený Kameň. Na západnej svahoch strane
pohoria, menej navštevovaného, sa nachádzajú menšie chatové lokality - nad
Pernekom a Kuchyňou. RKC možno vytvoriť v údolí Stupavského potoka so
základňou Pod Pajštúnom, strediskom Košiarisko a obcou Borinka. Na území
pohoria sa už nové rekreačné útvary nenavrhujú, u jestvujúcich sa neodporúča ich
rozširovanie, nakoľko pohorie celoplošne pokrýva chránená krajinná oblasť.
Rekreačné využitie obmedzujú aj vojenský priestor Turecký vrch a obora nad
Pieskami.
Osou pešej turistiky je Štefánikova magistrála vedená hrebeňom, ktorú pretínajú
priečne trasy (najmä Limbach - Pernek, Pezinok - Pernek, Kuchyňa, Modra Kuchyňa, Doľany - Sološnica).
Vybavenosť sa žiada sústrediť do východiskových obcí po oboch stranách Karpát.
Turisticky významnejší je pás obcí na východných svahoch Karpát, ktorý dáva
predpoklad aj pre rozvoj poznávacieho turizmu a pre tzv. Malokarpatskú vinnú cestu,
súčasne aj ako cyklistická trasa.

e) Podunajská nížina
Územie sa takmer výlučne využíva pre poľnohospodárstvo. V návrhu sa uvažuje s
tvorbou väčších rekreačných celkov a to v strednej časti v tvare pásu pozdĺž Malého
Dunaja, podporeného rekreačnou zónou Ivamoza. V severnej časti sa odporúča
vytvoriť RKC zahrňujúci Slnečné jazerá a Hlboké jazero v Senci, areál termálneho
kúpaliska v Krmeši - Kráľovej pri Senci. Tiež treba zvážiť možnosť využitia
Martinského a Šenkvického lesa a ďalšieho pásu pozdĺž Čiernej vody, ako aj
poľnohospodárskych vodných nádrží pre vidiecky turizmus (Blatné, Budmerice,
Višťuk, Šenkvice).
Na Žitnom ostrove sa môžu vytvoriť podmienky pre vidiecky turizmus formou
agroturistiky pri hospodárskych dvoroch (začína sa rozvíjať v Miloslavove).

122

AUREX,s.r.o.

A. ÚVOD

1

1.

Základné údaje o zadaní

1

2.

Dôvody pre obstaranie územného plánu

2

3.

Legislatívne východiská a hlavné ciele

2

4.

Základné východiskové podklady

3

5.

Zhodnotenie výsledkov prerokovania "Územných a hospodárskych zásad"

5

B. NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU

6

1.

Stručná charakteristika riešeného územia

6

2.

Vymedzenie riešeného územia ÚPN VÚC Bratislavského kraja

7

3.

Základná urbanistická koncepcia riešenia
3.1. Rozvoj sídelnej štruktúry a rozvojové predpoklady Bratislavského kraja
3.2. Základná urbanistická koncepcia riešenia
3.2.1.
Koncepcia rozvoja sídelných pólov Bratislavského kraja
3.2.2.
Koncepcia rozvoja sídelných rozvojových osí
3.2.3.
Koncepcia rozvoja komunikačných koridorov Bratislavského kraja

7
7
8
11
14
14

4.

Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry
4.1. Širšie súvislosti rozvoja sídelnej štruktúry Bratislavského kraja
4.1.1.
Medzinárodné súvislosti
4.1.2.
Celoslovenské súvislosti vo väzbe na Koncepciu územného rozvoja Slovenska
4.2. Sídelná štruktúra a predpoklady rozvoja sídelnej štruktúry v riešenom území
4.2.1.
Sídelné centrá
4.2.2.
Ťažiská osídlenia
4.2.3.
Sídelné rozvojové osi

15
15
15
17
17
17
18
18

5. Návrh hlavných zásad priestorového usporiadania a využitia územia, rozvoja sídelnej
štruktúry a životného prostredia

20

6.

Základné demografické východiská
6.1. Vývoj počtu obyvateľov v dlhodobej retrospektíve
6.1.1.
Vývoj obyvateľstva v období po roku 1950
6.1.2.
Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou a migráciou v rokoch 1981 - 1990
6.1.3.
Súčasné trendy vo vývoja obyvateľstva
6.2. Projekcia obyvateľstva do roku 2015
6.3. Predpokladaný vývoj obyvateľstva v Bratislavskom kraji vo výhľade do roku 2015
6.4. Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva
6.5. Prechodne prítomné obyvateľstvo
6.6. Ekonomická aktivita obyvateľstva
6.6.1.
Súčasný stav
6.6.2.
Predpokladaný vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva

23
23
24
25
26
29
30
32
37
38
38
40

7.

Bytový fond
7.1. Charakteristika trvalo obývaného bytového fondu
7.2. Scenár vývoja bytového fondu
7.2.1.
Miera chceného spolužitia cenzových domácností.
7.2.2.
Priemerná obývanosť bytov.
7.2.3.
Rozsah odpadu bytového fondu.

42
43
44
46
46
46

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

7.2.4.
Kvantifikácia úvahy vývoja bytového fondu
7.3. Štruktúra foriem bývania

47
48

8.

Vybrané zariadenia sociálnej infraštruktúry
8.1. Školstvo
8.1.1.
Základné školstvo
8.1.2.
Stredné školstvo
8.1.3.
Vysoké školstvo
8.2. Zdravotníctvo
8.2.1.
Primárna zdravotná starostlivosť
8.3. Sociálna starostlivosť

49
49
49
50
52
52
52
54

9.

Hospodárska základňa Bratislavského kraja
57
9.1. Makroekonomický vývoj
57
9.1.1.
Makroekonomický vývoj hospodárstva SR
57
9.1.2.
Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva SR
58
9.1.3.
Dlhodobé predpoklady vývoja hospodárstva a požiadavky pre konvergenciu a integráciu
SR do Európskej Únie.
59
9.1.4.
Vývoj jednotlivých sektorov hospodárstva SR
60
9.1.5.
Vývoj hospodárstva v regiónoch SR
62
9.1.6.
Analýza zhodnotenia stavu hospodárstva v Bratislavskom kraji
63
9.1.7.
Zahraničný kapitál a stav transformácie vlastníckych vzťahov v Bratislavskom kraji 65
9.1.8.
Návrh opatrení vyplývajúcich z hospodárskych podmienok Bratislavského kraja.
66
9.2. Priemysel
66
9.2.1.
Analýza a zhodnotenie hospodárskych výsledkov priemyselných podnikov v Slovenskej
republike 66
9.2.2.
Zhodnotenie potenciálnych možností medzinárodnej spolupráce priemyslu v
Bratislavskom kraji
68
9.2.3.
Analýza a zhodnotenie priemyslu v Bratislavskom kraji
68
9.2.4.
Priestorová, veľkostná a odvetvová štruktúra priemyslu v Bratislavskom kraji
69
9.2.5.
Výkonnosť, hospodárska efektívnosť a predpoklady rozvoja priemyselných podnikov v
Bratislavskom kraji
71
9.2.6.
Analýza a zhodnotenie priemyselných podnikov v Bratislavskom kraji
72
9.2.7.
Návrh opatrení vyplývajúcich z podmienok a hospodárskych výsledkov priemyslu v
Bratislavskom kraji
81
9.2.8.
Priemyselné parky
82
9.3. Stavebníctvo
84
9.3.1.
Vývoj stavebníctva v Bratislavskom kraji
84
9.3.2.
Návrh opatrení pre podporu odvetvia stavebníctva v Bratislavskom kraji, vyplývajúcich
z analýzy vývoja stavebníctva
86
9.4. Nerastné suroviny a rašelina
86
9.4.1.
Zhodnotenie územia z hľadiska hospodárskeho využitia nerastných surovín
86
9.4.2.
Ochrana ložísk nerastných surovín
91
9.4.3.
Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie
92
9.4.4.
Rašelina
94
9.4.5.
Návrh opatrení a regulatívov v oblasti nerastnej surovinovej základne
96
9.5. Poľnohospodárstvo
96
9.5.1.
Poľnohospodárska pôda
97
9.5.2.
Ochrana a zveľaďovanie poľnohospodárskej pôdy
99
9.5.3.
Rastlinná produkcia
100
9.5.4.
Živočíšna produkcia
102
9.5.5.
Transformácia vlastníckych vzťahov
103
9.5.6.
Zamestnanosť v poľnohospodárstve
103
9.5.7.
Záver
104
9.6. Lesné hospodárstvo
104
9.6.1.
Základná organizačná štruktúra
105
9.6.2.
Priestorové členenie
105
9.6.3.
Ekologické aspekty a návrh hospodárenia v lesoch
106

124

AUREX,s.r.o.

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

10.
Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo
10.1.
Východiská pre riešenie
10.2.
Širšie územné vzťahy
10.3.
Možnosti rozvoja jednotlivých druhov a foriem rekreácie a turizmu a ich lokalizácie
10.3.1. Pobyt pri vode, vodné športy, vodná turistika
10.3.2. Horský turizmus, pešia turistika, pobyt v horách - lesoch
10.3.3. Cykloturistika
10.3.4. Kúpeľný turizmus
10.3.5. Tranzitný turizmus
10.3.6. Špecifické danosti
10.3.7. Poznávací turizmus
10.3.8. Individuálna rekreácia
10.4.
Vzťah procesu turizmu s rekreáciou a osídlenia
10.4.1. Úloha osídlenia v procese turizmu a rekreácie
10.4.2. Vidiecky turizmus
10.4.3. Koncomtýždňová rekreácia
10.4.4. Nároky obyvateľov na koncomtýždňovú rekreáciu
10.5.
Stav a výhľad vybraných druhov vybavenosti
10.5.1. Ubytovacia vybavenosť
10.5.2. Športová vybavenosť
10.6.
Činitele obmedzujúce proces rekreácie a turizmu
10.6.1. Ochrana prírody a systémy ekologickej stability
10.6.2. Územia zvláštneho účelu a ťažby
10.6.3. Znížená kvalita životného prostredia
10.7.
Funkčno - priestorový systém procesu turizmu a rekreácie

AUREX, s.r.o.

108
108
108
109
110
111
111
112
112
113
113
114
115
115
115
116
116
117
117
117
118
118
118
118
118

125

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

11. Životné prostredie
Kvalita životného prostredia je ohrozovaná a znehodnocovaná pôsobením negatívnych
javov, charakteru stresových faktorov. Za stresové faktory sa považujú tie ľudské aktivity,
ktoré ohrozujú existenciu a kvalitu jednotlivých krajinotvorných zložiek. V hodnotenom území
sa sledovali najintenzívnejšie pôsobiace stresové faktory, a to primárne i sekundárne.
Za primárne stresové faktory sa považujú umelé, alebo poloprirodzené prvky v krajine, ktoré
sú zväčša pôvodcom stresu. Patria sem všetky hmotné antropogénne prvky územia slúžiace
na výrobno-skladovacie, dopravné, obytno-rekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske,
vojenské a energetické účely. Ich negatívny vplyv na krajinu sa prejavuje predovšetkým
plošným záberom prírodných ekosystémov a následnou antropizáciou územia. Z aspektu
životného prostredia sa prejavujú tieto stresové faktory zmenou kvality priestorovej štruktúry
katastrálneho územia, ako i narušením stability a estetiky krajiny. Z tohto aspektu vidno, že
najhoršiu kvalitu priestorovej štruktúry majú mestské sídla regiónu s vysokým stupňom
antropizácie územia v dôsledku veľkej koncentrácie socioekonomických aktivít v území Bratislava, Malacky, Stupava, a pod. Z hľadiska geografického možno konštatovať že
najmenej priaznivú priestorovú štruktúru majú okrem mestských sídiel obce regiónu ležiace
na Podunajskej nížine, intenzívne poľnohospodársky využívané. Strednou kvalitou štruktúry
katastrálneho územia sa vyznačujú obce ležiace na Záhorskej nížine. Najpriaznivejšiu
štruktúru majú obce, ktorých značná časť leží v Malých Karpatoch, teda obce s vysokým
podielom prírodných ekosystémov (lesné a lúčne ekosystémy a pod.).
Sekundárne stresové javy predstavujú negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít
v krajine, ktorých územný rozsah nie je možné vždy striktne ohraničiť. Z hľadiska životného
prostredia sa prejavujú ohrozením kvality jednotlivých zložiek životného prostredia. Išlo o
nasledovné skupiny sekundárnych stresových faktorov:

11.1. Ovzdušie
Na území Bratislavského kraja je ovzdušie najviac znečisťované v Bratislave. Tento stav
zmierňujú veterné pomery ovplyvnené svahmi Malých Karpát. Ovzdušie je najviac
zaťažované exhalátmi z chemického priemyslu, energetiky a dopravy. Významným
druhotným zdrojom znečisťovania ovzdušia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od
meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.
Z monitorovaných škodlivín sa na vysokej úrovni znečistenia podieľajú oxidy dusíka a
kysličník siričitý.
Na základe zistených údajov o množstvách vypúšťaných exhalátov z najvýznamnejších
zdrojov v oblasti a tiež z meraní dopadov emisií na lesné porasty a pôdu jednak zo zdrojov
znečistenia regiónu, ako i transportu emisií z mimoregionálnych zdrojov možno ohraničiť
zóny znečistenia (Miklós, l., Izakovičová, Z., a Šúriová N., 1994). Najkritickejšou oblasťou z
hľadiska znečistenia ovzdušia regiónu je oblasť Bratislavy, ktorá patrí k najviac zaťažením
oblastiam Slovenska. V produkcii emisií dominantné postavenie má chemická výroba a
energetika (teplárne, elektrárne). Na území mesta Bratislavy sa nachádzajú dve významné
jadrá znečistenia ovzdušia - Slovnaft (SO2, NOx,) a Istrochem (CS2, H2S, NH3) Vplyvom
geomorfologických pomerov a prevládajúcich západných vetrov je nimi nepriaznivo
ovplyvnená priľahlá časť Podunajskej nížiny a Malokarpatské zázemie Bratislavy. V
záhorskej časti regiónu k najväčším znečisťovateľom ovzdušia patria závod Kablo Malacky a
cementáreň v Rohožníku.
Úroveň znečistenia ovzdušia na ostatnom území kraja je zreteľne nižšia ako v Bratislave.
Výnimkou sú obce Hamuliakovo, Kalinkovo a Rovinka, ktoré sú zaťažené znečistením z
Bratislavy.
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Na území Bratislavského kraja je evidovaných 1 329 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho
172 veľkých, z ktorých bolo v r. 1995 emitovaných do ovzdušia 22 810 ton SO2, 9 280 t NOx,
4 865 t CO, 2 694 t tuhých látok, 410 t uhľovodíkov, 432 t H2S a 143 t ťažkých kovov. V tejto
bilancii nie sú zahrnuté mobilné zdroje a vykurovanie individuálnych bytových jednotiek.
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia:
1. Slovnaft Bratislava
2. Istrochem Bratislava
3. Matadorex Bratislava
4. TERMING Bratislava
5. Technické sklo Bratislava
6. Kablex Malacky
7. Hirocem Rohožník
8. CGC Senec
9. MDF Pezinok.
Technické riešenie navrhovaného zámeru Priemyselného parku pre automobilovú výrobu –
región Záhorie nevyvolá takmer žiadne znečistenie ovzdušia. Technologické zariadenia a
aktivity sú orientované najmä na finálnu montáž modulov, komisionovanie dielov a s tým
spojenú logistiku. Je nutné rátať s nárastom exhalátov z nárazovej motorovej dopravy
súvisiacou jednak s technológiou ako i so zvýšenou frekvenciou vozidiel využívaných na
individuálnu alebo organizovanú dopravu do zamestnania. Predpokladá sa zaťaženie 520
kamiónov a 500 osobných automobilov na deň. Z dôvodu minimalizovania zaťaženia
ovzdušia je nutné usmerniť zvýšenú automobilovú dopravu prednostne na diaľnicu.
Nakoľko nie je v súčasnosti jasné, ktoré odvetvia priemyslu budú etablované v jednotlivých
navrhovaných priemyselných parkoch na území Bratislavského kraja, nie je možné
jednoznačne definovať, ani intenzitu znečistenia ovzdušia, ani kategorizovať jednotlivé
znečisťujúce látky. Umiestnenie odvetvia priemyslu do príslušného priemyselného parku
možno podmieniť zadefinovaním imisných limitov pre základné znečisťujúce látky, ktoré sú
stanovené Nariadením vlády SR č. 92 /96 Z.z., ktorým sa vykonáva Zákon č. 309/91 Zb. o
ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v nasledovných
hodnotách (g.m-3). Dodržanie príslušných limitov predurčuje etablovanie konkrétneho
odvetvia priemyslu do príslušného parku.
Imisné limity pre znečisťujúce látky
Škodlivina
NO2
CO

IHr (ročná)
80
-

IHd (denná)
100
5 000

IHk (polhod.)
200
10 000

11.2. Voda
Kvalita povrchovej vody sa hodnotí podľa piatich základných ukazovateľov: kyslíkového
režimu, základného chemického zloženia, doplňujúcich chemických ukazovateľov, ťažkých
kovov, biologických a mikrobiologických ukazovateľov, vybraných sledovaných tokov
(SHMÚ). Na základe ich kombinácie sa vodné toky zaraďujú do piatych tried čistoty od
najmenej znečistených po najviac znečistené vodné toky. Z kvality vody sledovaných tokov
záujmového územia možno konštatovať, že situácia nie je priaznivá. Takmer všetky
sledované toky sú silne až veľmi silne znečistené (jednotlivé ukazovatele nadobúdajú
hodnoty III. - V). K najviac znečistením vodným tokom územia patria: Malina, Morava,
Zohorský kanál, Mláka, Čierna voda, Malý Dunaj, Gidra. Hlavnými zdrojmi znečistenia
povrchových vôd regiónu sú bodové zdroje znečistenia - priemyselné prevádzky Slovnaft
Bratislava, Istrochem Bratislava, urbanizácia - VaK Bratislava (ide o kanalizačné vyústenia
zo sídiel, resp. nedokonale fungujúcich ČOV v Malackách, Stupave, Senci, Pezinku a pod.)
Nekontrolovateľnými zdrojmi znečistenia vôd, najmä podzemných je tiež poľnohospodárska
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výroba - splach agrochemikálií, priesaky exkrementov a pod. urbanizácia - priesaky
nevodotesných žúmp, priesaky zo skladovania odpadov a pod.
Najväčším tokom v záujmovom území je Dunaj. Kvalitu vody v Dunaji ovplyvňujú bodové
zdroje - odpadové vody komunálne, z priemyslu, poľnohospodárskej činnosti ako aj
znečistenie privádzané prítokmi. Kvalita vody v Dunaji na našom území závisí od kvality vody
pretekajúcej na územie Slovenska z vyšších častí povodia a je negatívne ovplyvnená riekou
Moravou najmä v čase poľnohospodárskej sezóny.
V sumárnom hodnotení kvality vody za rok 1995 podľa STN 75 7221 v skupine ukazovateľov
kyslíkového režimu patrí Dunaj do II. triedy čistoty. Obsah rozpusteného kyslíka zodpovedá
I. triede.
Vodné dielo Gabčíkovo znamená umelý zásah do hydrologického režimu Dunaja, čo nesie
so sebou určité riziko zmien kvality vody. Pri zadržiavaní vody sa obyčajne vytvárajú
podmienky pre zvýšenú sedimentáciu suspendovaných látok a zvýšený rozsah primárnej
produkcie fytoplanktónu.
V prípade vodného diela Gabčíkovo treba uviesť, že tu proti procesom eutrofizácie pôsobí
krátka doba zdržania vody, nízka priehľadnosť vody a rýchlosť prúdenia. Podľa meraní v
roku 1995 sa vplyv vodného diela na kvalitu dunajskej vody výraznejšie neprejavuje.
V priesakových kanáloch vodného diela Gabčíkovo zodpovedá kvalita vody v ukazovateľoch
kyslíkového režimu kritériám pre I. triedu čistoty. Aj v ďalších skupinách ukazovateľov
vykazuje voda v priesakových kanáloch dobrú kvalitu.
Morava, najvýznamnejší prítok Dunaja na území kraja, je charakteristická zvýšeným
obsahom ľahko rozložiteľných organických látok, zlúčenín dusíka a fosforu.
Najnepriaznivejšie sú mikrobiologické ukazovatele so zaradením do V. triedy čistoty. V
ostatných skupinách ukazovateľov je klasifikácia moravskej vody lepšia.
Kvalita vody v Malom Dunaji zodpovedá na začiatku kvalite dunajskej vody, ktorá je ďalej
ovplyvnená zaústenými zdrojmi znečisťovania. Znečisťovanie je relatívne vysoké, kvalita vôd
zodpovedá kritériám pre III. - IV. triedu čistoty.
Kvalita podzemných vôd súvisí s hydrogeologickou rôznorodosťou kraja. V kvartérnej nive
Moravy po obec Vysoká pri Morave sa vytvorili veľké nánosy eolických pieskov.
Reprezentatívny vodný zdroj v Suchohrade vykazuje vysokú koncentráciu NO3-, SO4 a
vysokú mineralizáciu. Podzemné vody v oblasti Malých Karpát sú väčšinou vhodné pre pitné
účely.
Do Bratislavského kraja zasahujú dve geotermálne oblasti - Centrálna depresia Podunajskej
panvy a Lábsko - Malacká elevácia. V elevácii sa nachádza 6 geotermálnych vrtov, ale kvôli
nízkej výdatnosti sa nepoužívajú. V Podunajskej panve je zriadených 5 vrtov. Doteraz bol
využívaný geotermálny zdroj v Kráľovej pri Senci na vykurovanie skleníkov a v termálnom
kúpalisku (v súčasnosti mimo prevádzky).
Prevádzkovanie areálu Priemyselného parku pre automobilovú dopravu – región Záhorie
nebude predstavovať žiadne znečistenie vôd. V areáli bude vybudovaná mechanickobiologická čistiareň odpadových vôd a vyrovnávacia nádrž na dažďovú vodu so spoločným
zaústením do recipienta miestneho toku, do Suchého potoka. Bude vybudovaná vnútorná
oddelená sieť splaškovej a dažďovej kanalizácie k čističke odpadových vôd a k vyrovnávacej
nádrži dažďovej vody.
Pri výstavbe a prevádzke priemyselného automobilového parku je nutné prísne dodržiavať
zásady ochrany zdrojov a zásob podzemných vôd, nakoľko záujmové územia JV susedí s
významným kolektorom podzemných vôd (Perneckou nádržou – 280l.s-1).
Navrhovaným odkanalizovaním ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel sa
zabezpečí zachovanie kvality povrchových a najmä podzemných vôd chránenej
vodohospodárskej oblasti. Návrh odkanalizovania parkovísk delenou kanalizáciou s
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následným odvádzaním vôd do recipienta cez čistiacu stanicu odpadových vôd rešpektuje
platný zákon č. 184/2002 Zb. o vodách. Ďalej je treba na výusti ČOV zabezpečiť dodržanie
limitov prípustného znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v zmysle uznesenia vlády SR
č. 805 zo 17.júla 2002, ktoré nahrádza doterajšie nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z.z.
Pre potreby prevádzkovania jednotlivých priemyselných parkov (PP) na území
Bratislavského kraja je nutné zabezpečiť odkanalizovanie jednotlivých objektov PP s
následným prečistením v ČOV na prípustné limitné hodnoty a ich zaústenie do recipientov
tokov. Tu je nutné prihliadať na základné, najmä prietokové charakteristiky príslušného toku,
pričom limitujúcim je dostatočný celoročný priemerný prietok v recipiente. Možnosti, prípadne
podmienky zaústenia prečistenej odpadovej vody do toku je nutné konzultovať so správcom
príslušného toku.
Čistiarne odpadových vôd po rekonštrukcii, prípadne novovybudované musia spĺňať
podmienky, ktoré stanovuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných
vôd, schválené uznesením vlády SR č. 807 zo 17. júla 2002, ktoré nahrádza doterajšie
nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú limity prípustného stupňa
znečistenia vôd. Rešpektovať ustanovenia zákona o vodách č. 184/2002 Z.z.

11.3. Pôda
Dlhodobé osídlenie územia znamená, že najmä v urbanizovanej časti Bratislavy došlo k
podstatným zmenám pedologických pomerov. Prevládajúcimi pôdnymi typmi sú černozeme,
fluvizeme, čiernice, kambizeme, rendziny a kultizeme.
Takmer celé sledované územie Bratislavského kraja je poľnohospodársky intenzívne
využívané, nakoľko región patrí k oblastiam s veľmi úrodnými pôdami. Najintenzívnejšie
poľnohospodársky využívanou časťou regiónu je časť Podunajskej nížiny. Rozvoj
veľkoplošného hospodárenia na pôde sa tu výrazne prejavil aj na zníženej ekologickej kvalite
priestorovej štruktúry katastrálnych území jednotlivých obcí a ohrození priestorovej stability
krajiny. Intenzívna poľnohospodárska výroba v tomto území pôsobí stresovo aj z hľadiska
kontaminácie podzemných vodných zdrojov. Časť pôdneho fondu regiónu je ohrozená
eróziou. Potenciálnou vodnou eróziou je najviac ohrozená pôda strmších častí náplavových
kužeľov v Podmalokarpatskej zníženine a úpätné svahy Malých Karpát. Veternou eróziou je
najviac ohrozená oblasť Boru, Záhorských pláňav, Novoveskej terasy a čiastočne i niva
Moravy.
Lesnatosť územia kraja dosahuje 36,7%, čo je v porovnaní s lesnatosťou Slovenska celkom
priaznivá situácia a je porovnateľná s európskou úrovňou. V roku 1997 má tendenciu
slabého nárastu.
Vzhľadom na kategorizáciu lesov sú v sledovanej oblasti všetky lesy lesoparku Bratislava
vyhlásené za lesy osobitného určenia . Prevažná časť lesov je severného pôvodu a sú
obhospodarované ako lesy vysoké. Objavuje sa nepriaznivý vývoj zdravotného stavu lesov
vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov a to hlavne synergickým pôsobením imisií a
klimatických faktorov.
Výstavbou a prevádzkou výrobných a skladových areálov Priemyselného parku pre
automobilovú dopravu - región Záhorie nebude zhoršená kvalita okolitej pôdy. Trvalým
záberom lesného resp. poľnohospodárskeho pôdneho fondu príde k zmene funkcie územia
a tým k antropickej degradácii pôdneho fondu. Predpokladá sa zastavanie takmer celého
areálu priemyselného parku (skladové plochy a plochy dopravy) s vytvorením plôch parkovej
zelene. Počas výstavby i prevádzkovania areálu je nutné zabezpečiť opatrenia na
odstránenie možnej kontaminácie pôdneho fondu, súvisiacich s únikom pohonných látok,
mazív a pod. Pri riešení je nutné zohľadniť a dodržiavať 50 m ochranné pásmo od lesných
pozemkov.

126

AUREX, s.r.o.

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

Počas ťažobnej činnosti i vo fáze plnenia rekreačnej funkcie zóny Podunajské Biskupice
Tretí diel zamedziť vzniku kontaminácie okolitých pôd znečisťujúcimi látkami. Treba
minimalizovať znečistenie pôd spádom emisií z dopravy. Trvalým záberom
poľnohospodárskeho pôdneho fondu príde k zmene funkcie územia a tým k antropickej
degradácii pôdneho fondu. Počas realizácie ťažby i prevádzkovania areálu rekreácie je
nutné zabezpečiť opatrenia na odstránenie možnej kontaminácie pôdneho fondu, súvisiacej
s únikom pohonných látok, mazív a pod.
Prevádzkou priemyselných parkov sa nepredpokladá kontaminovanie okolitých pôd
kvapalnými toxickými látkami z technológií. Emisie z priemyselných procesov a dopravy sú
minimalizované zadefinovaním limitov pre znečistenie ovzdušia. Napriek tomu je nutné
uvažovať so spádom emisií z dopravy ako i priemyselných výrob lokalizovaných v
jednotlivých PP, a tým i kontamináciou pôd. Intenzitu a zastúpenie jednotlivých
znečisťujúcich látok však nemožno predpokladať nakoľko nie sú známe odvetvia budúceho
priemyslu, ani intenzita dopravy vo výhľade navrhovanom úseku Nultého okruhu. Trvalým
záberom poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu príde k zmene funkcie územia a
tým k antropickej degradácii pôdneho fondu. Počas výstavby i prevádzkovania areálov
priemyselných parkov ako i výhľadové ho úseku Nultého okruhu okolo Bratislavy je . nutné
zabezpečiť opatrenia na odstránenie možnej kontaminácie pôdneho fondu, súvisiacej s
únikom pohonných látok, mazív a pod.

11.4. Intenzívna doprava
Intenzívnu dopravu možno považovať za líniový stresový faktor, negatívne ohrozujúci okolitú
krajinu pozdĺž dopravných koridorov. Z hľadiska ochrany životného prostredia za
najvýraznejšie negatívne vplyvy dopravy okrem záberu prirodzených ekosystémov a
následnej antropickej degradácie pôdneho fondu možno považovať - bariérne vplyvy
obmedzujúce pohyb bioty, produkcia dopravných exhalácií, prašnosť, hlučnosť, vibrácie a
pod. Sila a priestorové pôsobenie týchto negatívnych účinkov zväčša zodpovedá intenzite
prevádzky a geografickým podmienkam územia. Napr. negatívne vplyvy exhalátov dopravy
na vegetáciu sa pri zaťažených cestných komunikáciách prejavujú až do vzdialenosti 200 m
od cestnej komunikácie (Miklós, L., a kol. 1985). K najviac zaťažením dopravným ťahom
patria nasledovné komunikačné ťahy: Bratislava - Malacky, Bratislava - Senec Sládkovičovo, Bratislava - Senec - Trnava, Bratislava - Dunajská Streda, Bratislava Pezinok - Doľany, Bratislava - Rusovce, Bratislava - Wien. Hluková zaťaž týchto komunikácií
sa pohybuje nad 70 dB (A). Hoci železničná doprava je "ekologickejšia" ako cestná, hladiny
hluku dosahujú dosť vysoké hodnoty v dôsledku súčasných zlých akustických pomerov
vlakových súprav a zlého technického stavu tratí. Bratislavský kraj je pomerne zaťažený
železničnou dopravou, nakoľko z Bratislavy vychádzajú hlavné železničné koridory. K najviac
zaťažením úsekom patria smery Bratislava - Trnava, Bratislava - Brno, Bratislava - Galanta a
Bratislava - Wien. V kraji sa výrazne prejavujú aj negatívne vplyvy leteckej dopravy, najmä
hluk z bratislavského letiska, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia
okolitých obcí. Izofóna okamžitej hladiny hluku 85 dB(A) zasahuje rozsiahle územie so
sídlami - Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Most pri Bratislave, Tomášov a Malinovo.
Lokalizácia Priemyselného parku pre automobilovú dopravu – región Záhorie v území
nevyvolá výraznú zmenu hlukových pomerov v blízkom okolí. Je však nutné rátať s nárastom
hluku z technológie a samozrejme z dopravy, jednak súvisiacim so zväčšením objemu
cestnej (nákladnej) dopravy ako i prevádzkovania železničnej vlečky. Vzhľadom na popísané
v bode A.8.6., hluk nepredstavuje vážne ohrozenie obyvateľstva. V prípade nutnosti je treba
uvažovať o alternatívach korigovania hluku prostredníctvom protihlukových opatrení.

11.4.1.

Pracovné prostredie

Z aspektu pracovného prostredia v predloženom technologickom projekte výroby
v Priemyselnom parku pre automobilovú dopravu – región Záhorie neboli poskytnuté
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adekvátne informácie o pracovnom prostredí resp. o možnom ohrození pracovníkov hlukom,
vibráciami prípadne elektromagnetickým poľom. Z tohto dôvodu je možné iba odhadovať
potenciálne negatívne dôsledky pracovného prostredia. Na poli zabezpečenia ochrany
zdravia pracovníka je nutné akceptovať Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia
ľudí a Dohovor o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným
znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách.
Treba podotknúť, že po diaľnici D 2 sa prepravujú nebezpečné látky (etylén, etylén oxyd v
množstve 4 000 t mesačne do Slovnaftu a. s. – výbušná látka). Areál priemyselného parku
pre automobilovú dopravu susedí s diaľnicou D 2, ktorá predstavuje možné nebezpečenstvo
ohrozenia projektovaného objektu. Z tohto dôvodu je nutné vyrozumieť a varovať
zamestnancov a obyvateľstvo podľa vyhlášky MV SR č. 348/1998 Z.z. o zabezpečovaní
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

11.4.2.

Zdravotný stav obyvateľstva

Záujmové územie Priemyselného parku pre automobilovú dopravu – región Záhorie sa
nachádza mimo dosahu súvislej obytnej zástavby a občianskej vybavenosti s chránenými
funkciami (školské, predškolské, zdravotnícke, športovo rekreačné zariadenia). V území a
jeho tesnej blízkosti sa nenachádzajú žiadne vodné zdroje s príslušnými pásmami
hygienickej ochrany, využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou a úžitkovou
vodou. Zámerom nie sú priamo dotknuté záujmy ochrany zdravých životných podmienok a
zdravia obyvateľstva formulované Zák. č. 272/1994 Z.z o ochrane zdravia.

11.5. Negatívne vplyvy vojenských aktivít
Vojenské aktivity sú sústredené v lesoch Vojenského obvodu Záhorie. K najvýraznejším
stresovým faktorom tejto skupiny patria strelnice, muničný sklad a vojenské letisko Kuchyňa.
Okrem negatívnych vplyvov na lesné ekosystémy a ostatnú biotu sa negatívne pôsobenie
týchto aktivít prejavuje aj na zníženej kvalite životného prostredia okolitých sídiel. Nakoľko
ide o aktivity neperiodické, nie je možné striktné vymedzenie intenzity a priestorového
rozsahu ich pôsobenia. Najviac ohrozované sídla spôsobované účelovou činnosťou armády
SR sú Kuchyňa, Pernek, Jablonové, Rohožník a sídlisko Šramek vo VO Záhorie.

11.6. Intenzívna rekreácia
V sledovanom území na životné prostredie najviac pôsobia tri druhy rekreačných aktivít:
• vodné športy, kúpanie. Tieto aktivity negatívne pôsobia najmä na kvalitu vodných zdrojov.
K najvýznamnejším lokalitám týchto aktivít patria rieka Dunaj a Morava, vodné nádrže a
štrkoviská zamerané na kúpanie a vodné športy - Plavecký Štvrtok, Vývrať, Kuchyňa,
Slnečné údolie, najmä Slnečné jazero v Senci, Zlaté piesky, Ivanka, Rovinka, Veľký
Draždiak, Rusovce, Čunovská vodná plocha a pod.,
• pešia turistika, ktorá negatívne pôsobí najmä na pošľapávanie vegetácie na turistických
chodníkoch a často aj mimo nich a pod. Ide o lokality Malých Karpát a Záhorských viatych
pieskov,
• chatové osady, často s nízkym stupňom hygienicko-technickej vybavenosti ohrozujúce
vodné a pôdne zdroje. Chatové osady sú rozmiestnené najmä v Malých Karpatoch, na
Záhorskej a Podunajskej nížine. Väčšie chatové lokality sa viažu na Pílu, Harmóniu,
Piesky, Kučišdorskú dolinu, Slnečné údolie, na Limbach, Jozefské údolie, na Marianku a
Borinku, Podháj, nad Pernek a Kuchyňu, Slnečné jazero - Senec. Sú to aj mnohé
záhradkárske osady s rekreačnými chatami - na úpätí Devínskej Kobyly, svahoch Malých
Karpát (Záhorská Bystrica, Stupava, Marianka, Rača) a pod.
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11.7. Poškodenie vegetácie
Na ohrození vegetácie kraja sa podieľa viacero negatívnych faktorov - priemyselné emisie,
dopravné exhaláty, vojenské aktivity, lesohospodárske a vodohospodárske aktivity a pod.
Lesné ekosystémy územia sú ohrozované neúmernou ťažbou dreva, nezodpovedajúcou
prirodzeným podmienkam - výrub prirodzených spoločenstiev a ich nahradzovanie umelými
monokultúrami - lužné lesy Dunaja, Záhorie a pod.
Súvislejšie oblasti ohrozenia a poškodenia lesných ekosystémov sa nachádzajú v nive
Dunaja v severnej časti okresu, kde bola v lužných lesoch zistená prítomnosť imisií kyslého
typu, obsahujúcich zlúčeniny chlóru, flóru a organických látok. Pôvodcami tohto znečistenia
sú v najväčšej miere chemické podniky, lokalizované na východnom okraji Bratislavy.
Spádom organických látok spolu s popolčekmi je zasiahnutá aj časť lesov Malých Karpát. Z
monitoringu lesných porastov Záhoria vidno, že aj časť týchto ekosystémov je ohrozená
vplyvom imisií. Častice na povrchu asimilačných orgánov borovice obsahovali síru, železo,
mangán, hliník, kremík a draslík. V severnej časti sú lesy ohrozené imisiami z cementárne
Rohožník (Halada, L., a kol. 1995). Časť lesných ekosystémov Záhoria je poškodená aj v
dôsledku vojenských aktivít. V roku 1992 boli lesy poškodené požiarmi, časť z nich je v
súčasnosti zrekultivovaná a novo vysadená.
Lesy nivy Dunaja okrem pôsobenia imisií sú poškodené aj v dôsledku nedostatku vlahy, čo
sa prejavuje predčasným žltnutím a opadaním lístia, presychaním korún, ba až úhynom.

11.8. Žiarenie
11.8.1.

Žiarenie z prírodných zdrojov

Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou prírodného prostredia. Patrí k nim kozmické
žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry a atmosféry. Prirodzená rádioaktivita
hornín je v podstate podmienená prítomnosťou K, U a Th. Tieto prvky emitujú gama žiarenie
a podmieňujú vonkajšie ožiarenie. Horniny používané ako stavebné suroviny sa stávajú
zdrojom radiácie v budovách. Z tohto hľadiska je posúdenie rádioaktivity stavebných surovín
a stavebných materiálov veľmi významné a je ho potrebné sústavne sledovať.
Požiadavky na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov stanovuje
vyhláška č. 406 Ministerstva zdravotníctva SR z 26. júna 1992.
Bývalý Geologický prieskum š.p. v rámci prieskumu na nerudné suroviny a v rámci úlohy
"Stanovenie rádioaktivity stavebných surovín Slovenska" realizoval na území terajšieho
Bratislavského kraja meranie rádioaktivity u tehliarskych surovín (Devínska N. Ves, Pezinok,
Senec), stavebného kameňa (Marianka), štrkopieskov (Vysoká pri Morave) a surovín na
výrobu cementu (Rohožník).
Všetky hodnoty hmotnostných aktivít rádioaktivity Stavebných surovín určovaných na území
kraja vyhovujú norme podľa vyhlášky č. 406/92. Sledované stavebné suroviny sú z hľadiska
stanovenej rádioaktivity vhodné pre obytné i neobytné stavby.
Na území kraja bude potrebné sledovať z hľadiska rádioaktivity i ďalšie suroviny používané
na obytnú zástavbu vrátane rôznych netradičných materiálov.
V roku 1991 boli realizované v oblasti Bratislavy a jej okolia letecké merania žiarenia gama
(stanovenie koncentrácie K, U, Th a plošnej aktivity Cs) Geofyzikou š.p. Bratislava. Výsledky
merania dokumentujú podpriemerné hodnoty prírodných rádionuklidov v povrchovej vrstve s
relatívne rovnomernou plošnou distribúciou. Celkove bola táto oblasť z pohľadu meraných a
odvodených rádioekologických parametrov hodnotená v rámci SR ako podpriemerná a z
rádiohygienického hľadiska za plne nezávadnú.
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Uvedené hodnotenie nemožno vztiahnuť k tzv. radónovému riziku, ktoré je podmienené
hlbšími geologickými štruktúrami a stavebným materiálom.

11.8.2.

Radónové riziko

Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý
je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej
sa rozpadá na tzv. dcérinné produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové časti v
ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V súčasnosti je
známe, že ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérinných produktov rozpadu je jedným z
hlavných faktorov, ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva.
Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom radónu v
nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z toho
najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia
stavieb.
Vo sfére zabezpečovania kvality životného prostredia najmä funkčnej zložky bývania
obyvateľstva sa jedná o obmedzovanie vplyvu radónu v novo vytváranom i v existujúcom
obytnom prostredí. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu
predovšetkým lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia
stavieb. Ide o nový prístup s ktorým sa musí v územnom plánovaní i v rezorte stavebníctva
počítať.
V Bratislavskom kraji realizoval Uranpres š.p. Spišská Nová Ves v rámci zostavenia
odvodenej mapy radónového rizika Slovenska v M 1:200000 priame merania radónu v
pôdnom vzduchu, s vyznačením plôch s nízkym, stredným a vysokým radónovým rizikom.
Geocomplex a.s. Bratislava v rámci úlohy "Bratislava - životné prostredie - abiotická zložka"
(Bratislava 1993) realizoval na území hlavného mesta SR Bratislavy a jej širšieho okolia
radónový prieskum za účelom zistenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. V rámci
tohto prieskumu a jeho vyhodnotenia boli zostavené odvodené mapy radónového rizika v
mierke 1:50000 a 1:25000.
Z výsledkov priamych meraní vyplynulo, že na území Bratislavy a jej širšieho okolia
zasahujúceho do okresov Malacky, Pezinok a Senec (cca 1/3 rozlohy kraja) možno očakávať
56,8 % zastúpenie nízkeho radónového rizika, 37,5 % je v strednej kategórii radónového
rizika a až 5,7 % územia je v kategórii vysokého radónového rizika, čo je dvojnásobok
celoslovenského priemeru.
Nízke radónové riziko bolo zistené najmä v južnej časti Bratislavy v oblasti riečnych
sedimentov Dunaja v okresoch Bratislava II. a V. Stredná kategória radónového rizika je
rozšírená najmä v oblasti Malých Karpát v okrese Bratislava III. a v SZ časti okresu
Bratislava IV. Vysoké radónové riziko bolo zistené vo viacerých priestoroch v okrese
Bratislava III. a v oblasti Lamača, Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice v
okrese Bratislava IV.
V ostatných okresoch Bratislavského kraja prevláda nízke radónové riziko. Vysoké radónové
riziko bolo zistené JZ od Píly v okrese Pezinok v oblasti Chorvátskeho Grobu v okrese
Senec a v oblasti Marianky v okrese Malacky.
Vzhľadom na záujem o výstavbu v lokalitách Lamač, Dúbravka, Devínska nová Ves,
Záhorská Bystrica a Marianka, kde boli zistené lokality s vysokým radónovým rizikom,
odporúčame pre tento účel využiť materiál Geokomplexu s.r.o Bratislava „Bratislava životné
prostredie - abiotická časť“.
Závažnosť radónovej problematiky vyžaduje podrobnejší prieskum jeho vplyvu na jednotlivé
skupiny obyvateľstva a ďalšie štúdie expozície radónu v bytoch. V obci Marianka bolo
celkove sledovaných 27 pobytových priestorov s vysokým radónovým rizikom.
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Kým v Bratislave možno predpokladať 7 prípadov úmrtí na rakovinu pľúc za rok na 100000
obyvateľov, v Marianke je to až 28 úmrtí na rakovinu pľúc za rok na 100 000 obyv. za rok,
čiže 0,3 úmrtí za rok na počet obyvateľov Marianky.
Slovenská republika sa snaží riešiť problém radónového rizika už v legislatíve. Programom
ochrany obyvateľstva pred radónom a jeho dcérskymi produktmi sa zaoberala vláda SR,
ktorá prijala uznesenie č. 726/1991, kde sú podrobne rozpracované úlohy pre orgány štátnej
správy a odborné inštitúcie. Problematiku obmedzenia ožiarenia obyvateľstva z radónu a
ďalších prírodných rádionuklidov rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/92 Zb.
Novšie je táto problematika riešená uznesením vlády SR č. 586/1997 z 12.8.1997.
Prezentované výsledky radónového prieskumu na území kraja nie je možné použiť ako
podklad pre detailné územné plánovanie a nenahradzujú podrobný radónový prieskum.
Výsledky podávajú len základné informácie o radónovej situácii a slúžia ako podklad pre
usmernenie ďalších prieskumných prác.

11.9. Návrh opatrení na obmedzenie nepriaznivých vplyvov na
životné prostredie
Z hľadiska zlepšenia podmienok životného prostredia je potrebné zabezpečiť nasledovné
opatrenia:
• zabezpečiť zníženia znečisťovania ovzdušia - prehodnotiť výrobné programy podnikov,
zaviesť účinné odlučovacie zariadenia, uplatniť nové technológie, prehodnotiť dopravný
systém v Bratislave,
• zabezpečiť obnovu imisne zaťažených porastov a porastov poškodených požiarom,
vojenskými aktivitami i vodohospodárskymi stavbami - vykonať výber vhodných druhov
drevín, a ich vhodné rozmiestnenie,
• urobiť opatrenia proti znečisťovaniu vôd - zabrániť priesakom znečisťujúcich látok do
podzemných vôd, budovaním hygienicko-technických vyhovujúcich objektov, dodržiavať
zvýšenú technologickú disciplínu pri manipulácii s ohrozujúcimi látkami. Z hľadiska
ochrany vodných zdrojov je tiež potrebné budovať účinné čistiarne odpadových vôd,
zabezpečiť zmenu výrobných programov priemyselných prevádzok, zavádzať nové
technológie, a pod.,
• zmeniť technológiu poľnohospodárskej veľkovýroby a zabezpečiť optimalizáciu využitia
poľnohospodárskeho pôdneho fondu (zmenšovanie honov, dodržanie agrotechnických a
agrochemických opatrení a pod.),
• zabezpečiť opatrenia na zmierenie negatívnych zásahov do vodohospodárskych pomerov
povodí Dunaja, Moravy a ich prítokov, najmä neznižovať hladiny spodných vôd pod
lesnými porastami,
• zabezpečiť dôslednú analýzu kvality podzemných vôd a kontaminácie pôdy a pod., v
prípade negatívnych výsledkov zabezpečiť nápravné realizačné opatrenia,
• negatívne vplyvy dopravy možno zmierňovať protihlukovými bariérami, výsadbou izolačnej
vegetácie a pod.,
• vykonávať systematicky meranie rádioaktivity na ložiskách stavebných surovín (stavebný
kameň, štrkopiesky, tehliarske hliny, cementárske suroviny) ťažených na území
Bratislavského kraja, vrátane rôznych netradičných materiálov využívaných v bytovej
výstavbe (škvara, popolček a iné),
• zabezpečiť v územiach so zisteným vysokým stupňom radónového rizika podrobnejší
radónový prieskum (mapy v mierkach 1:25 000 až 1:5 000), ktoré budú slúžiť ako
územnotechnický podklad pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
• zaradiť radónový prieskum na území Bratislavského kraja do povinného komplexu prác
inžiniersko - geologickej predprojektovej prípravy výstavby pobytových priestorov (napr.
byty, školské a zdravotnícke zariadenia, kultúrne a spoločenské priestory, kasárne,
športové objekty a pod.) v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 586/1997 z 12.8.1997,
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• neumiestňovať bytovú výstavbu do území s vysokým radónovým rizikom; v prípade, že
nie je možná vhodnejšia alternatíva zabezpečiť opatrenia na zamedzenie prenikania
radónu z podložia stavby do obytných priestorov,
• sledovať v územiach s vysokým radónovým rizikom systematicky expozície radónu v
obytných priestoroch,
• zabezpečiť kontrolu obsahu radónu vo vodných zdrojoch využívaných obyvateľstvom a v
priemysle,
• zohľadniť pri tvorbe životného prostredia vládou SR schválený „Akčný plán pre prostredie
a zdravie obyvateľov SR“.
Ostatné opatrenia a regulatívy vyplývajú z rozvoja jednotlivých odvetví.
Možno konštatovať, že základom eliminácie nahromadených ekologických problémov je
ekologizácia hospodárenia v krajine, ktorá pozostáva z dvoch základných ciest:
• organizačno-priestorovej - vytvorenie ekologicky optimálnej priestorovej a funkčnej
organizácie územia,
• technologickej - ekologizácia technológií vykonávaných činností v krajine.
K dosiahnutiu sú nevyhnutné obe cesty, avšak nevyhnutná je ich postupná následná časová
realizácia.

11.10. Hluková situácia
V súvislosti s lokalizáciou priemyselných parkov na území Bratislavského kraja by nemalo
prichádzať k výraznému zhoršeniu hlukovej situácie. Možno predpokladať nárast hluku
najmä z dopravy. Intenzity hluku z výrobných procesov musia rešpektovať zákon NR SR č.
272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a zákon NR SR 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred
hlukom a vibráciami. Vo všetkých dotknutých sídlach musia byť zabezpečené adekvátne
podmienky vyplývajúce z tohto zákona.
Intenzita hluku z dopravy po dobudovaní úseku Nultého okruhu okolo Bratislavy by nemala
výrazne presiahnuť hranicu 70 dB. Na eliminovanie negatívnych vplyvov dopravy v miestach
kontaktu vedenia trasy s výrobnou zónou Devínskej Novej Vsi sa navrhuje budovanie
protihlukových a protioslňujúcich bariér.

11.11. Pracovné prostredie
V súvislosti s budovaním priemyselných parkov v Bratislavskom kraji je nutné v ich areáloch
zabezpečiť rešpektovanie zdravia pracovníka akceptovaním Zákona NR SR č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí a Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z
povolania spôsobených znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách.

11.12. Zdravotný stav obyvateľstva
Pri realizácii všetkých areálov priemyselných parkov v Bratislavskom kraji je treba
zabezpečiť, aby plochy obytnej zástavby a občianskej vybavenosti s chránenými funkciami
(školské, predškolské, zdravotnícke, športovo rekreačné zariadenia) sídiel boli situované
mimo priameho kontaktu s priemyselnými areálmi.
Zastavané územia sídiel nesmú byť obťažované hlukom, emisiami, pachom, vibráciami,
žiarením a inými negatívnymi vplyvmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ľudské zdravie.
Opäť je nutné rešpektovať Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.
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11.13. Komplexné vyhodnotenie kvality a zásady ochrany a
tvorby životného prostredia
Nasledovné návrhy pre predpoklady udržateľného územného rozvoja vychádzajú z dokumentácie
"Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky", odsúhlasenej uznesením Národnej rady
Slovenskej republiky č. 619/1993 a na základe koncepcií štátnej environmentálnej politiky okresov
Bratislava, Bratislava-vidiek, a Krajského environmentálneho akčného plánu - Bratislavský kraj. Pri
navrhovaní sa oprelo aj o vlastné poznatky počas riešenia. Uvádzané sú vybrané ciele a návrhy, ktoré
sa považujú za dôležité.

Štátna environmentálna politika SR je zameraná na nasledovné otázky:
1. zníženie negatívneho dopadu faktorov znečisteného a poškodeného životného prostredia
na vek a zdravie obyvateľstva,
2. zabránenie ďalšieho vzniku nežiaducich nezvratných zmien ekosystémov, devastačných
procesov a javov v krajine, spôsobujúcich zánik jej hodnôt a ekologickú nestabilitu,
zníženú produktívnosť, využiteľnosť a obývateľnosť území,
3. zamedzenie rastu environmentálnej zadlženosti a zabezpečenie jej znižovania, v procese
privatizácie vyriešenie zodpovednosti za environmentálnu zadlženosť privatizovanej
jednotky,
4. zvýšenie podielu znečisťovateľov životného prostredia na zlepšovaní jeho stavu a
zainteresovanosti podnikateľských subjektov na výrobe a službách zameraných na
starostlivosť o životné prostredie, zníženie disproporcie medzi potrebami a zdrojmi
prostriedkov na životné prostredie a realizáciu množstva nízko nákladových efektívnych
opatrení,
5. utváranie podmienok pre transformáciu hospodárstva z vysoko energeticky a surovinovo
náročnej štruktúry na štruktúru s úsporou a racionálnejším využitím energie a surovín,
vyšším podielom spracovania a finalizácie, uplatnením dekontaminačných postupov,
moderných environmentálne vhodných technológií, zavedením dopravy spĺňajúcej
environmentálne požiadavky a bezpečného skladovania materiálov, predĺžením ich
životnosti a ich opätovného využívania, výraznejším zhodnotením práce a schopnosti ľudí,
6. širšie uplatnenie energie z netradičných zdrojov /slnečnej, veternej, geotermálnej.../ a
šetrné využívanie prírodných zdrojov, biologizáciu poľnohospodárstva, revitalizáciu
poškodených lesov a zdevastovaných území, ozelenenie, optimálne usporiadanie a
využívanie krajiny,
7. zvýšenie environmentálneho vedomia obyvateľstva s dôrazom na podnikateľskú sféru a
mládež, jeho informovanosti o stave životného prostredia v Slovenskej republike a
realizácii opatrení na jeho zlepšenie,
8. prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v ochrane a tvorbe životného prostredia a rozvoji,
plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného environmentálneho práva.
Udržateľný rozvoj v zmysle zásad štátnej environmentálnej politiky sa orientuje najmä na
nasledovné okruhy:
1. Ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť
2. Zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú
mieru
3. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných
výrobkov
4. Minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov
5. Zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny

1. Ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna
bezpečnosť
Ciele stratégie environmentálnej politiky v ochrane ovzdušia.
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Krátkodobé ciele
1. Výrazné zníženie emisií základných látok znečisťujúcich ovzdušie / SO2, NOx, CO, tuhé
látky) s orientáciou na najväčších znečisťovateľov.
2. Zavedenie smogového varovného a regulačného systému v zaťaženom území.
3. Dodržiavanie zákazu používania halónov a plnohalogenovaných uhľovodíkov.
4. Pre vybrané veľké zdroje vypracovanie národných programov zameraných na znižovanie
emisií oxidu uhličitého a ostatných plynov vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu,
na ktoré sa nevzťahuje Montrealský protokol o látkach narúšajúcich ozónovú vrstvu a sú
spôsobené ľudskou činnosťou, ako aj na znižovanie emisií prchavých organických látok
/VOCs/, perzistentných organických látok /POPs/ a ťažkých kovov.
Strednodobé ciele - do rokov 2000 - 2010
1. Zníženie emisií SO2 o viac ako 50%, emisií NOx o 35% a tuhých emisií o 65%
2. Dodržiavanie zákazu výroby a používania látok narúšajúcich ozónovú vrstvu
3. Výrazné zníženie spotreby neplnohalogenovaných uhľovodíkov
4. Realizácia národných programov zameraných na znižovanie emisií CO a ostatných
plynov vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu.
Dlhodobé ciele - do rokov 2010 - 2030
1. Zníženie emisií SO2, NOx, CO a prachu o 80% a ostatných emisií plynov spôsobujúcich
skleníkový efekt na stav v súlade s medzinárodnými dohovormi
2. Minimalizovanie spaľovania uhlia, jeho výraznejšie zhodnotenie a racionálnejšie využitie
3. Vylúčenie používania neplnohalogenovaných uhľovodíkov
4. Používanie vozidiel s benzínovým motorom vybaveným riadeným trojcestným
katalyzátorom.
5. Dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému životného
prostredia okresu.
Príklady niekoľkých návrhov opatrení na úseku ochrany ovzdušia pre Bratislavský kraj
• v Slovnafte a.s. sa navrhuje zníženie emisií SO2 zavedením spaľovania vykurovacieho
oleja s obsahom síry do 1%, zníženie emisií NOx denitrifikáciou spalín, osadenia horákov
typu low - NO, investičná akcia "Spracovanie ťažkých ropných zvyškov"
• v š.p. Istrochem sa uvažuje nad odstavením výroby granulovaných priemyselných hnojív
a priemyselných trhavín, tuhých hnojív, trojitého superfosfátu a mlynice fosfátov
• v a.s. Matador pôjde o rekonštrukciu odsávania a klimatizácie v odd. pogumovania a
obnovu filtračného zariadenia v miešarni gumovej zmesi
• plynofikácia v sídlach: Modra (KBV), Grinava, Dunajská Lužná, Vištuk, Borinka,
• plynofikácia zariadení - závodov: kotolňa Cevaserviss, Drevokombinát Pezinok,
Psychiatrická liečebňa Pezinok, Kablex Malacky

2. Zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod
prípustnú mieru
Všeobecne najvýznamnejšie ciele v tejto oblasti:
Krátkodobé ciele
1. Zníženie množstva znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách o 25%
2. Minimalizovanie používania podzemných vôd na hospodárske účely na 5 - 10%
súčasného stavu tam, kde odbery podzemných vôd môžu byť nahradené odbermi
povrchovej vody a okrem výroby potravín a liehov, napájania a využitia geotermálnej
energie.
3. Zavedenie opatrení (napr. zalesňovanie a iné vhodné pozemkové úpravy) na podporu
zadržiavania vody.
4. Zavedenie opatrení na zníženie a meranie spotreby vody, zníženie strát vody vo
vodovodnej sieti, priemerného počtu havárií a znečistení vodných tokov
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5. Príprava a uplatnenie nového zákona o vodách a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
najmä nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa
znečistenia vôd
6. Zvýšiť operatívnosť a účinnosť likvidácie ekologických havárií
7. Zdôrazniť uplatnenie nariadenia vlády SR č. 46/78 Zb. o CHVO Žitný ostrov
Strednodobé ciele do rokov 2000 - 2010
1. Zníženie množstva znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách o 50%
2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach na 15%
3. Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu na 60%
4. Revitalizácia vybraných tokov
5. Zníženie znečistenia vodných tokov v IV. a IV. triede čistoty o tretinu
6. Vytvorenie podmienok na revitalizáciu mŕtvych vodných tokov a jazier tam, kde boli
eliminované zdroje ich znečistenia (zavodnenie Biskupického ramena)
7. Sprísnenou kontrolou potenciálnych príčin havárií a ďalšími preventívnymi opatreniami
zabezpečiť výrazné zníženie počtu havárií
8. Vyšpecifikovanie a eliminovanie príčin zhoršovania kvality podzemných vôd, sledovanie
vývoja ich kvality pri významnejších zdrojoch s vybudovaním indikačných systémov.
Dlhodobé ciele
1. Dosiahnutie vyhovujúceho čistenia všetkých odpadových vôd
2. Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu na 90%.
3. Odstránenie znečistenia vodných tokov v IV. a V. triede čistoty a výrazné zníženie
znečistenia tokov v III. triede čistoty.
Bratislavský kraj:
Návrhy opatrení na úseku ochrany vôd sledujú vyššie uvedené ciele a týkajú sa programov a
projektov podniku Slovnaft š.p., VAK š.p. a Istrochem š.p.
• vybudovanie ČOV - Hydinársky štátny majetok Ivanka, Kafiléria Senec, Slovakofrost a
Strojstav Záh. Nová Ves, Práčovňa Malacky, Stupava,
• rozšírenie kanalizácie - Borinka, Tomášov, Budmerice, Lozorno, Viničné, Vinosady,
Vištuk, Malinovo, Bernolákovo, Zohor, Láb, Gajary, intenzifikácia ČOV Modra,
• rekonštrukcia ČOV Malacky a Senec (rekonštrukcia a rozšírenie všetkých nevyhovujúcich
ČOV),
• vybudovanie ČOV v Grinave a kanalizácie VÚ Pezinok a Policajná škola Pezinok,
• vybudovanie resp. rozšírenie kanalizácie Ivanka na ČOV Vrakuňa, Vysoká pri Morave,
kanalizácia ČOV Báhoň, Grinava, Báhoň, Šenkvice, dobudovanie ČOV a kanalizácia
Chorvátsky Grob,
• vypracovanie projektov revitalizácie Ľadovej vody, ramien Malého Dunaja, Maliny,
Zohorského kanála, Moravy
• vybudovanie kanalizácie pre prímestské obce na území Bratislavy a to najmä v Záhorskej
Bystrici, Devíne, Jarovciach, Rusovciach, Čunove a vo Vajnoroch,
• rozšírenie ČOV v Pezinku.

3. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a
ostatných výrobkov
Ciele environmentálnej politiky v ochrane pôdy:
Krátkodobé ciele:
1. Usporiadanie pôdneho a lesného fondu dočasne vyňatého pre potreby výstavby Vodného
diela Gabčíkovo
2. Spresnenie výmery kontaminovaných pôd
Strednodobé ciele
1. Pozemkové úpravy, najmä výsadba vetrolamov, brehových porastov, terasovanie a
zmeny vhodných kultúr, zníženie výmery silne až veľmi silne eróziou ohrozených pôd
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2. Zníženie intenzity produkčného využívania plôch poľnohospodárskej pôdy v
najnákladnejších
výrobných
podmienkach
a
zosúladenie
ekonomických
a
environmentálnych hľadísk poľnohospodárskej výroby
3. minimalizovanie chemizácie, zavedenie biotechnológie a alternatívneho spôsobu
hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.
4. Zvyšovanie podpory podnikateľských aktivít zameraných na plnenie krajinotvorných
funkcií poľnohospodárstva
Dlhodobé ciele
1. Používanie chemických látok, najmä pesticídov v pôdohospodárstve a lesnom
hospodárstve v miere určenej predpismi na ochranu rastlín a lesov podľa prognózy a
signalizácie. Širšie uplatňovanie biologického boja proti škodcom
2. Dekontaminácia najviac znehodnotených pôd
3. Zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok
v kontakte s človekom a ostatnými organizmami s osobitným zreteľom na ich odstránenie,
resp. u niektorých zníženie na vopred stanovenú prípustnú mieru v pôde a potravinovom
reťazci
Návrhy pre Bratislavský kraj
1. Vypracovanie návrhu regulačných opatrení pre využívanie ohrozených pôd v podhorskej
oblasti Malých Karpát
2. Vypracovanie štúdie kontaminácie pôd v okresoch kraja
3. Realizovanie opatrení na dekontamináciu najviac znehodnotených pôd
Mestská environmentálna politika Bratislavy nešpecifikuje návrhy v tejto oblasti. Z hľadiska
zákonnej ochrany PPF je asi 67% poľnohospodárskej pôdy v Bratislave osobitne chránenej.
Lesný pôdny fond v celom rozsahu predstavujú lesy osobitného určenia so špeciálnym
režimom ochrany - Bratislavský lesný park.

4. Minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov
Ciele environmentálnej politiky v oblasti odpadov:
Krátkodobé ciele
1. Zníženie produkovaného množstva nebezpečných odpadov o 20% oproti roku 1992
2. Rozšírenie zberu a využívania druhotných surovín na zavedenie separovaného zberu s
predpokladom zníženia množstva komunálnych odpadov určených na zneškodnenie o
20% oproti roku 2000
3. Zneškodnenie 50% všetkých komunálnych odpadov na skládkach, ktoré vyhovujú
technickým podmienkam
4. Vytypovanie geologicky vhodných miest na budovanie riadených skládok odpadov.
Strednodobé ciele
1. Zneškodnenie všetkých nevhodne skladovaných nebezpečných odpadov a zabránenie
nežiaducemu dovozu odpadov
2. Vybudovanie systému kontajnerizácie pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a siete
recyklačných stredísk
3. Spracovanie minimálne 80% biologických odpadov na organické hnojivá
4. Systematická sanácia a rekultivácia priestorov skládok odpadov ohrozujúcich životné
prostredie
Dlhodobé ciele:
1. Minimalizovať negatívne vplyvy odpadov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a
zabezpečenie ich maximálneho zhodnotenia vo forme druhotných surovín
2. Vybudovať sústavu riadených skládok odpadov resp. spaľovní, na ktorých by sa
zneškodňovali všetky nevyužiteľné odpady
3. Znížiť znečisťovanie životného prostredia odpadmi na prípustnú mieru a pod vopred
stanovenú hranicu únosného zaťaženia územia
4. Dobudovať komplexný monitorovací informačný systém životného prostredia pre odpady
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V Bratislavskom kraji sa navrhuje:
• vybudovanie novej mestskej spaľovne nebezpečných odpadov
• opatrenia na zníženie produkovaného množstva NO o 20% - OLO, Slovnaft, Istrochem,
BAZ, Mäsový priemysel
• zavedenie separovaného zberu problémových látok
• realizovať spaľovacie zariadenie v súvislosti s bratislavskými nemocnicami
• prieskum, projekt a následná sanácia skládky Gudronu v lokalite Srdce
• hydrogeologický prieskum divokých skládok Rusovce - 2 lokality, Jarovce - 1 lokalita
• monitorovanie a uzavretie skládky v Štokeravskej vápenke
• zneškodňovanie zemín znečistených ropnými látkami najmä pri havarijných únikoch
biologickou degradáciou v Rašelinových závodoch Pezinok, Bernolákovo a ďalších
• zneškodnenie nebezpečného odpadu uloženého v sudoch v š.p. Kablex Malacky
• vybudovanie skládky v TKO v Gajaroch a Dubovej so separáciou využiteľných látok
• dobudovanie skládky TKO v Pezinku
• sanácia starej a výstavba novej oblasti skládky v Senci a Zohore
• vybudovanie kontajnerového strediska pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov v
Pezinku
• realizácia sanácie zvyšných neriadených skládok

5. Zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a racionálne využívanie
prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny
Ciele environmentálnej politiky v tejto oblasti
Krátkodobé ciele
súvisia s úlohami plnenia opatrení na realizáciu Generelu nadregionálneho územného
systému ekologickej stability SR, vytvorenia a uplatnenia revitalizačných programov a
projektov na zníženie zaťaženia územia, na realizácii záchranných programov na
zabezpečenie populácii vybraných kriticky ohrozených druhov flóry a fauny, na vypracovaní
a zavedení modelu starostlivosti o ŠPR, v rámci procesu obstarávania ÚPD s riešením
využitia územia tak, aby sa znižovalo zaťaženie životného prostredia a dochádzalo k
harmonizácii ľudských aktivít s prírodou a prednostne sa dopracovala ÚPD so silne a
extrémne narušeným prostredím, s doriešením štruktúry a zníženie dopadov nákladnej a
osobnej dopravy na životné prostredie na územiach s vysokou hustotou obyvateľstva
Strednodobé ciele ( do r. 2000 - 2010)
vychádzajú z realizácie revitalizačných programov a projektov zníženia zaťaženia na únosnú
mieru, s eliminovaním jej extrémne narušených lokalít, uskutočnením revitalizačných
opatrení v súlade s GNÚSES SR z dobudovania sústavy národných parkov, CHKO a
sústavy bilaterálnych a trilaterálnych území, zo zavedenia a uplatňovania právnych a
ekonomických nástrojov regulujúcich zásahy do prírody a zvýhodňujúcich vlastníkov
osobitne chránených častí prírody, z vybudovania sústavy ekologických výchovných
informačných sústav regulujúcich návštevnosť chránených území a lokalít, z kontrolovaného
a riadeného vývoja a starostlivosti o ekologické systémy, z dopracovania a uplatňovania
ÚPD VÚC, vychádzajúcich z potrieb optimalizácie využívania krajiny a dosiahnutia
ekologickej stability územia. Ďalej zo zvýšenia kvality ŽP mestskej a vidieckej krajiny, najmä
humanizácie panelových sídlisk, priemyselných sektorov, uzlov a trás dopravy, technickej a
sociálnej infraštruktúry, z obnovy a údržby kultúrnych pamiatok a ich vhodného využitia,
uplatnením architektúry zmierňujúcej jednotvárnosť foriem a odstraňujúcej nedostatky v
urbanizácii Slovenska v posledných 40-tich rokoch, ako i z realizovania programov
ozeleňovania sídiel a objektov
Dlhodobé ciele (do r. 2010 - 2030)
súvisiace s revitalizáciou narušeného prostredia odstraňovaním jeho silnej a extrémnej
zdravotnej závadnosti, odstraňovaním nedostatkov v urbanizácii krajiny a znižovaním jej
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ohrozenosti voľne žijúcich rastlín a živočíchov, zabezpečením záchrany kriticky ohrozených
druhov, dosiahnutím celoplošného ÚSES a dobudovaním komplexného monitorovacieho a
informačného systému životného prostredia - biota, využitie územia, osídlenie
Mestská environmentálna politika Bratislavského kraja určuje nasledovné opatrenia na
úseku starostlivosti o prírodu, krajinu a územný rozvoj:
• určovať zásady rozvoja mesta k štátnej environmentálnej politike a problémy riešiť v
regionálnych dimenziách,
• revitalizovať dochované urbanistické štruktúry s prihliadnutím na ich pôvodnú funkčnú
náplň,
• zabezpečiť ochranu celého historického územia mesta (vrátane pridružených obcí),
• rešpektovať a akcentovať základné kompozično - priestorové fenomény Bratislavy Dunaj, lužné lesy, Morava, Malé Karpaty, Malý Dunaj,
• dobudovať a dotvárať prostredie na princípe "ekologického mesta",
• rešpektovať urbanistickú kontinuitu a zabezpečovať pozitívny rozvoj všetkých oblastí
života mestských častí,
• vytvárať spoločenský priestor mesta, jeho reprezentatívne funkcie, koordinovať funkcie
mestských častí a mesta,
• usmerňovať stavebnú činnosť, koordinovať a usmerňovať podnikateľské aktivity tak, aby
sa udržala a zvýšila atraktivita pre obyvateľa a návštevníka,
• postupne eliminovať sídliskový charakter častí mesta, skultivovať celomestské centrum,
akcentovať ľudskú mierku a čitateľnosť urbanistickej kompozície,
• dobudovať sídliská v snahe po komplexnosti jednotlivých zón, lokalít a menších
priestorových jednotiek v snahe po zvýšení polyfunkčnosti prostredia,
• občianskou vybavenosťou dotvárať vnútornú mestskú štruktúru,
• zakomponovať vhodným spôsobom výstavbu sociálneho charakteru do prostredia mesta,
• zabezpečiť prvky a zložky ekologickej stability časti územia mesta, ich ochranu a
integráciu,
• skvalitniť dopravné systémy s cieľom dosiahnutia ekologickej nezávadnosti,
• skvalitniť technickú infraštruktúru mesta i mestských častí.
Príklady niekoľkých krátkodobých cieľov na úseku ochrany prírody a územného rozvoja:
• projekt obnovy zaniknutých a prerušených trás nadregionálnych biokoridorov Krčace,
Patrónka, Nábrežie Dunaja, Prístav, Malý Dunaj
• aktualizovať sieť chránených území prírody, spracovať podklady a vyhlásiť maloplošné
chránené územia - Soví lužný les, les v Hrabinách, Mokrohájsky les
• realizovať záchranné programy populácií kriticky ohrozených druhov fauny a flóry: • flóra:
• Astragalus asper, Conringia austriaca, Opphrys sphecodes, Ononis pusilla,
Rhamnus saxatilis,
• fauna:
• projekt ochrany dropa na území Bratislavy
• ochrana chránených a ohrozených obojživelníkov ich migračných trás, budovanie
náhradných biotopov
• Projekt Falco - zníženie vysokej koncentrácie mestských holubov a ochrana
dravcov
• realizácia záchranného programu vybratej časti Hrušovskej zdrže
• ochrana ex - situ a reštitúcia korytnačky močiarnej do pôvodných biotopov
• realizácia špeciálneho programu monitoringu s cieľom ochrany hriastov /Porzana/ a
trsteniarika vodného
• transfer rastlinných druhov lindernia puzdierkatá a rezavka aloovitá na väčšie
množstvo lokalít
• vypracovanie projektu komlexného biologicko - ekologického výskumu pre územie
Šúr
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• realizácia záchranných programov populácií kriticky ohrozených druhov fauny a
flóry

12.

Odpadové hospodárstvo

Pri riešení problematiky odpadového hospodárstva na území Bratislavského regiónu sa
vychádza z nasledovných materiálov:
• Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja do roku 2000 (Krajský úrad v
Bratislave, marec 1997).
• Program odpadového hospodárstva komunálneho odpadu hlavného mesta SR Bratislavy
(Hlavné mesto SR Bratislava, jún 1997).
• Programy odpadového hospodárstva okresov Bratislava II - V, Pezinok, Senec, Malacky
do roku 2000 (Okresné úrady Bratislava II., Pezinok, Senec, Malacky, január 1997).

12.1. Množstvo a druh odpadov
Na území Bratislavského kraja a hlavného mesta SR Bratislavy sa v roku 1995
vyprodukovali nasledovné množstvá odpadov (t/rok):
Kategória odpadu
Ostatný (0)
Zvláštny (Z)
z toho komunálny (KO)
Nebezpečný (N)
Odpad celkom (C)

Kraj Bratislava
1 666 051
644 597
430 000
218 986
2 029 634

z toho hl. mesto SR Bratislava
275 331
354 700
210 000
206 984
834 015

Bratislavský kraj tvorí 4,03 % (Bratislava 0,75 %) rozlohy SR, pričom jeho zaťaženie
odpadmi je však niekoľko násobne vyššie - množstvo vyprodukovaných odpadov
predstavuje 12,7 % z celkového množstva odpadov v SR. Napr. len v Bratislave predstavuje
výskyt nebezpečných odpadov 8,28 % z celkového množstva v SR.
Z množstva komunálnych odpadov (KO) v kraji (430 000 t) tvorí domový odpad (DO)
200 000 t a odpad zo septikov a žúmp 150 000 t.
Výskyt komunálneho odpadu, jeho množstvo a zloženie na území hlavného mesta SR
Bratislavy v roku 1996 bolo nasledovné:
Názov odpadu

domový odpad z domácnosti
odpad podobný domovému
odpadu z obcí
oddelene vytriedený odpad s
obsahom škodlivín
odpad zo septikov a žúmp z
komunálneho hospodárstva
objemný odpad z domácnosti
objemný odpad z obcí
uličné smeti
odpad zo zelene
Spolu

Kategória

Odpad
spolu (t)

Z
Z

96 591,1
8 067,8

Z toho
odpad (t)
využitý
405,2
-

spaľovaný

skládkovan
ý

96 108,1
78,9

77,8
7 988,9

N

18,1

9,9

7,0

1,2

Z

61 132,0

-

-

61 132,0

Z
Z
O
O

2 296,5
16 737,4
6 056,2
4 080,4
194 979,5

538,4
158,8
802,0
1 914,3

4,6
975,8
25,9
940,6
98 140,9

1 753,5
15 602,8
6 030,3
2 337,8
94 924,3

Tvorba komunálnych odpadov v hlavnom meste SR Bratislava za rok 1995 predstavovala
210 tis. ton, z toho 100 - 105 tis. ton domového odpadu a 30 tis. ton odpadov zo septikov a
žúmp.
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Na území okresu Malacky
(t/rok):
Ostatný
Zvláštny
z toho komunálny
Nebezpečný
z toho nemocničný
Odpad celkom

sa vyprodukovali v roku 1995 nasledovné množstvá odpadov
119 021,00
297 240,60
16,251,00
3,490,65
1,70
419 752,25

V okrese Senec bol výskyt odpadov v roku 1995 spolu 359 908,00 ton, z toho ostatné
odpady predstavovali 37 437,1 ton.
V okrese Pezinok sa v roku 1995 vyprodukovalo celkom 200 778,5 ton odpadov z toho tvorili
ostatné odpady 91 473,4 ton a komunálne odpady 86 717,0 ton.
Podrobnejšie členenie odpadov za okresy Pezinok a Senec neuvádzame, nakoľko od
1.2.1996 platí nová kategorizácia odpadov a bilancie odpadov za tieto okresy sú spracované
podľa predchádzajúcej kategorizácie a neboli by porovnateľné s údajmi za ostatnú časť kraja
(napr. odpady zo žúmp a septikov boli preradené z nebezpečných do komunálnych
odpadov).

12.2. Súčasný stav v nakladaní s odpadmi
Odpady ostatné, zvláštne alebo nebezpečné sú využívané, spaľované alebo skládkované. Z
celkového množstva všetkých odpadov v Bratislavskom kraji (vrátane komunálnych
odpadov, ku ktorým patria aj odpady zo septikov a žúmp) je využívaných cca 50 %. Najviac
sú využívané odpady ostatné, podstatne menej zvláštne a najmenej sú využívané odpady
nebezpečné a to v rozmedzí do 10-20 %. Tie odpady, ktoré sa nedajú využiť, resp. sú
nevyužívané sa zneškodňujú spaľovaním a skládkovaním.
Časť odpadov najmä nebezpečných za účelom zníženia ich negatívnych vlastností je
upravovaná biodegradáciou alebo fyzikálno-chemickým spôsobom (Slovnaft a.s.).
V Bratislave značná časť komunálnych (cca 50%) a nebezpečných odpadov (cca 21%) je
spaľovaná. V okresoch mimo Bratislavy v súčasnosti sú obmedzené možnosti spaľovania a
nevyužívané odpady sa v prevažnej časti zneškodňujú skládkovaním, vrátane odpadov z
Bratislavy, ktoré neboli zneškodnené spaľovaním.
Jednou z hlavných foriem zneškodňovania odpadov na území regiónu je skládkovanie. V
roku 1995 bolo na území kraja 38 povolených skládok, z toho 3 skládky III. stavebnej triedy
regionálneho charakteru (Senec, Zohor, Stupava), jedna skládka nebezpečných odpadov
(skládka chemických odpadov a.s. Istrochem Bratislava v Budmericiach) a 34 skládok s
určenými osobitnými podmienkami vrátane skládky III. stavebnej triedy na lokalite Pezinok. V
súčasnom stave je táto skládka prevádzkovaná ako skládka III. stavebnej triedy, spĺňajúca
technické podmienky bez stanovených osobitných podmienok. Treba upozorniť na nesúhlas
mesta Pezinok so zatriedením tejto skládky, ako aj jej navrhovaným využitím, čo bude
potrebné riešiť.
Povolené skládky majú kapacitu na cca 15 rokov. Skládka NO v Budmericiach má životnosť
až do roku 2050.
Na území kraja je cca 150 nelegálnych skládok, z toho na území Bratislavy podľa
aktualizácie lokalít skládok odpadov (Magistrát hl. m. SR, 1996) bolo zistených 79 divokých
skládok odpadov (v roku 1991 120 skládok odpadov). Na území Bratislavy v rokoch 1993-96
bolo zrekultivovaných, resp. sanovaných 20 divokých, potenciálne najrizikovejších skládok.
Pokračovanie v sanácii neriadených skládok patrí k závažnému problému odpadového
hospodárstva.
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Ďalšou formou zneškodňovania odpadov v regióne je spaľovanie. Podľa údajov POH
Bratislavského kraja a POH Bratislava I - V. sa v roku 1995 spálilo 124 955 ton odpadu (bez
KO) v rámci Bratislavského kraja, z toho v Bratislave 113 856 ton (bez KO). V prevádzke je 6
spaľovní, z toho 5 spaľovní NO (okrem spaľovne KO). Mimo územia Bratislavy sa niektoré
druhy odpadov spaľovali v roku 1996 v spaľovni - cementárska pec Hirocemu, a.s. Rohožník
(160,2 ton).
V Bratislave - Vlčom hrdle je v prevádzke mestská spaľovňa KO, ktorú prevádzkuje OLO a.s.
Bratislava. V roku 1996 tu bolo zneškodnených 98134 ton KO. Spaľovňa je morálne a
fyzicky zastaraná, preto je nevyhnutné vykonať jej rekonštrukciu a modernizáciu,
podmienenú hlavne povinnosťou splniť emisné limity platné po roku 1998.
V a.s. Slovnaft Bratislava sú prevádzkované spaľovne NO 1, 2 a spaľovňa kalov z M CH B
ČOV. Zneškodňovanie odpadov v týchto spaľovniach je aktuálne len do roku 1999, pretože
od t.č. nadobudnú platnosť nové emisné limity pre všetky jestvujúce zdroje znečistenia
ovzdušia, ktoré existujúce spaľovne nemôžu zabezpečiť. Problematika sa bude riešiť
vybudovaním novej spaľovne NO o kapacite 12 tis. t/rok, ktorá má byť uvedená do
prevádzky v roku 1999.
V Bratislave - Petržalke bola v roku 1996 uvedená do prevádzky spaľovňa odpadov zo
zdravotníckych zariadení o kapacite 1200 t/rok, ktorá zabezpečuje zneškodňovanie tohto
druhu odpadov z územia Bratislavy. Okrem tejto spaľovne je k dispozícii aj nová spaľovňa
NO špecifických pre zdravotníctvo v NÚT a RCH Podunajské Biskupice s kapacitou 120
t/rok.
Zneškodňovanie zdravotníckych odpadov v okresoch Malacky, Pezinok a Senec nie je
doriešené (dočasné spaľovanie odpadov vo VÚL Modra a mimo územia kraja).
Na území kraja je zavedený separovaný zber druhotných surovín z KO v 24 obciach (hlavné
mesto SR Bratislava sa považuje za 1 obec). Vyseparovaním látok z KO bolo ročne
získaných cca 30 tis. ton druhotných surovín, z toho (t/r) papier 730, sklo 136, bioodpad
27 000, kovy 1 816.
Triediace zariadenie komunálneho odpadu fy. Petmas s.r.o. spracováva v Pezinku 1000 t
odpadu ročne.
Nedostatočne sú využívané biologické odpady na výrobu organických hnojív (odpady zo
zelene, hlavne zo záhradkárskej a poľnohospodárskej činnosti, ako aj odpady z lesného
hospodárstva).
Súčasťou separovaného zberu je aj separovaný zber problémových látok z komunálneho
odpadu, ktorý je najmä na území hl. mesta SR dobre rozbehnutý. V súčasnosti je
zabezpečený zber vyradených liekov (80 zberných miest), suchých galvanických článkov (83
zberných miest), nefunkčných žiariviek a výbojok (7 zberných miest), odpadových rastlinných
olejov (8 zberných miest), autobatérii (3 zberné miesta) a opotrebovaných pneumatík (11
zberných miest). V roku 1996 bolo na území hlavného mesta SR vyseparovaných celkom
77,8 ton problémových látok.
Na území kraja je v prevádzke 6 recyklačných zariadení odpadov, z toho na území hlavného
mesta SR 2 zariadenia.
Pozitívnym faktorom v nakladaní s odpadmi je rozvoj podnikateľských aktivít, zameraných
najmä na využívanie a úpravu vznikajúcich odpadov. Zlepšenie sa dosiahlo v oblasti
separovaného zberu (sklo, papier, kovový šrot atď.) ako aj zhromažďovaní a zneškodňovaní
problémových látok tak, aby sa tieto nedostali do komunálneho odpadu.
V súčasnosti najnaliehavejšou úlohou ostáva riešenie problematiky rekonštrukcie a
modernizácie Mestskej spaľovne KO na lokalite Bratislava - Vlčie hrdlo a výstavba spaľovne
NO v a.s. Slovnaft Bratislava.
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Taktiež bude potrebné riešiť rekultiváciu, resp. sanáciu starých neriadených skládok a
ostatných environmentálnych záťaží.
Zaostáva riešenie problematiky využitia bioodpadov na organické hnojivá. Riešením je
výstavby kompostární.
Nedoriešeným problémom je zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení
spaľovaním v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, pričom tu treba upozorniť na nesúlad
riešenia tohto problému medzi POH Bratislavského kraja a koncepciou Ministerstva
zdravotníctva SR. POH Bratislavského kraja navrhuje vybudovať spoločnú spaľovňu NO pre
odpad špecifický pre zdravotnícke a veterinárske zariadenia pre okresy Malacky, Pezinok a
Senec. V rozvojovej štúdii MZ SR „Riešenie odpadového hospodárstva rezortu zdravotníctva
s dôrazom na spaľovanie špecifického odpadu zo zdravotníckych zariadení“ sa
zneškodňovanie týchto odpadov z uvádzaných okresov uvažuje v dvoch existujúcich
spaľovniach zdravotníckych odpadov v Bratislave, s možnosťou využitia kapacity
pripravovanej spaľovne NO v a. s. Slovnaft Bratislava.
Na území kraja bude potrebné tiež dobudovať skládkovacie kapacity výstavbou riadených
skládok III. stavebnej triedy, ktoré by mali nahradiť skládky s časovo obmedzenými
osobitnými podmienkami prevádzky, ako aj realizovať skládku na ostatný odpad.
Jedným z hlavných problémov odpadového hospodárstva v kraji je pokračovanie v
separovanom zbere pre potenciálne využiteľné zložky KO s následným kvantitatívnym a
kvalitatívnym rozšírením.
Jedným z problémov je odstraňovanie autovrakov a elektrotechnického odpadu.

12.3. Návrh riešenia nakladania s odpadmi
12.3.1.
Štátna environmentálna politika a integrovaná koncepcia
odpadového hospodárstva
Systém odpadového hospodárstva v SR je súčasťou Štátnej environmentálnej politiky v
odpadovom hospodárstve. Jej zásady, spresnené v POH SR do roku 2010, schválenom
vládou SR 26. novembra 1996, sú definované nasledovne:
• obmedzovanie vzniku odpadov,
• znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch,
• zhodnocovanie odpadov v čo najväčšej miere,
• tepelná úprava odpadov, pokiaľ ich nebolo možné inak využiť, s cieľom získať energiu,
znížiť objem a hmotnosť odpadov a znížiť obsah škodlivých látok v odpadoch,
• skládkovanie odpadov v čo najmenšej možnej miere.

12.3.2.
Návrh opatrení na realizáciu koncepčno-systémových cieľov
odpadového hospodárstva na roky 1997-2000, s výhľadom do roku
2005
• Vykonať rekonštrukciu a modernizáciu spaľovne komunálneho odpadu Bratislava - Vlčie
hrdlo (časová etapa r. 1997-2000) tak, aby KO z mesta Bratislavy bol zneškodňovaný na
zariadení, ktoré vyhovuje právnym predpisom platiacim na úseku ochrany ovzdušia,
odpadového hospodárstva a ochrany vôd (na rekonštrukciu spaľovne bolo v júli 1996
vydané býv. OÚZP Bratislava II. územné rozhodnutie)
• Vybudovať novú spaľovňu nebezpečných odpadov v areáli a.s. Slovnaft Bratislava - Vlčie
hrdlo, s kapacitou 12000 t odpadov/rok, za účelom zneškodňovania nebezpečných
odpadov, ktorých pôvodcom je a.s. Slovnaft, s uvoľnením kapacity minimálne 2000 t/rok
pre zneškodňovanie NO z mesta Bratislavy
• Vybudovať úpravňu odpadov (úpravňu solidifikáciou) na území regionálnej skládky ASA
Slovensko, s.r.o. Zohor.

142

AUREX, s.r.o.

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

• Za účelom lepšieho využitia biologických odpadov vyprodukovaných na území kraja
vybudovať
• na území hl. mesta SR Bratislavy 1-2 kompostárne
• v okrese Malacky kompostovaciu linku v k.ú. obce Zohor a do roku 2000 v meste
Malacky
• v okrese Senec kompostovacie zariadenie pre okres Senec a región Podunajska v
obci Dunajská Lužná
• Všetky komunálne odpady z územia kraja určené na skládkovanie ukladať na vyhovujúce
skládky s orientáciou na veľkokapacitné regionálne skládky. Za tým účelom bude
potrebné:
• Na území hlavného mesta SR Bratislavy v okrese Bratislava IV.
• Vybudovať skládku I. stavebnej triedy v k.ú. Devínska Nová Ves na
zneškodňovanie ostatných odpadov (inertné odpady bez negatívnych vplyvov na
životné prostredie)
• Na území okresu Malacky
• V roku 1997 zahájiť výstavbu skládky III. stavebnej triedy regionálneho charakteru
v k.ú. Gajary
• Do roku 2000 zabezpečiť najvhodnejšiu lokalitu a pripraviť, resp. zahájiť výstavbu
skládky KO pre obce Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Sološnica, Plavecké Podhradie,
Plavecký Mikuláš, Studienka a Závod
• V nadväznosti na výstavbu nových riadených skládok postupne likvidovať skládky
s určenými osobitnými podmienkami a zabezpečiť ich rekultiváciu
• Dobudovať stavbu "Rozšírenie kaliska Gajary" (Nafta a.s. Gbely) so
zabezpečením eliminácie jeho vplyvov na životné prostredie
• Na území okresu Pezinok
• Dobudovať rozostavanú regionálnu skládku KO III. stavebnej triedy v Dubovej, po
jej uvedenej do prevádzky zneškodňovať KO z okolitých obcí na tejto skládke a
následne miestne skládky etapovite uzatvárať a rekultivovať
• Prebudovať skládku III. stavebnej triedy na lokalite Pezinok (prevádzkovateľ a.s.
Pezinské tehelne) na regionálnu skládku s výhľadom dlhodobého skladovania
odpadov za predpokladu doriešenia tohto problému s mestom Pezinok
• Zabezpečiť ekologickú stabilizáciu neriadenej skládky KO Tehelne v Budmericiach
s vybudovaním kazety skládky III. stavebnej triedy
• Na území okresu Senec
• Postupne zastaviť prevádzkovanie skládok podľa určených osobitných podmienok
(10 skládok) a skládkovanie orientovať na vybudovanú regionálnu skládku v
Senci, ktorú prevádzkuje fy. SOBA, spol. s.r.o. Senec
• Pokračovať v sanácii starých neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží
ohrozujúcich životné prostredie, využívanie územia a vodných zdrojov. Za tým účelom
bude potrebné:
• Na území hlavného mesta SR Bratislava
• Vykonať prieskum a zabezpečiť monitoring skládky chemického odpadu bývalých
CHZJD, terajšia a.s. Istrochem v prírodnom koryte Mlynského ramena Malého
Dunaja v k.ú. Vrakuňa; v prípade preukázania negatívneho dopadu skládky na
podzemné vody zabezpečiť sanáciu skládky
• Postupne rekultivovať a sanovať rôzne nelegálne skládky na území mesta
• Zabezpečiť sanáciu lokality po bývalej Apolke v okrese Bratislava I.
• Zabezpečiť úpravu okolia bývalých ťažobných priestorov v Devínskej Novej Vsi
• Sanovať skládku odpadov-gudrónov, z rafinérie Apolo v kameňolome Srdce v
Devínskej Novej Vsi (objem skládky cca 35000 m3) podľa vykonanej technickej
expertízy
• Na území ostatných okresov postupne sanovať staré neriadené skládky, ako i skládky
s osobitnými podmienkami po ukončení skládkovania, pričom treba v súlade s
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•
•
•

•

•

•
•
•

Programom odpadového hospodárstva SR zabezpečiť sanáciu 6-10 skládok v každom
okrese so znížením ich množstva o 20 % do roku 2000.
Popolček a škváru z novej spaľovne v a.s. Slovnaft Bratislava využiť po overení ako
druhotnú surovinu, resp. po solidifikácii ich následne uložiť na skládku odpadov
Odpady zo zdravotníckych zariadení z územia hl. mesta zneškodňovať spaľovaním v
novej spaľovni týchto odpadov o kapacite 1200 t/rok v Bratislave - Petržalke a v spaľovni
NUT a RCH Podunajské Biskupice
Vybudovať spoločnú spaľovňu NO pre odpad špecifický pre zdravotnícke a veterinárne
zariadenia, ktoré z hľadiska ich možnej infekčnosti vyžadujú osobitné nakladanie pre
všetky okresy Malacky, Pezinok a Senec (návrh POH Bratislavského kraja), resp.
alternatívne odpady zo zdravotníckych zariadení týchto okresov zneškodňovať v
existujúcich spaľovniach zdravotníckych odpadov v Bratislave s ďalšou možnosťou ich
spaľovania v pripravovanej spaľovni NO v Slovnafte a.s. Bratislava (návrh MZ SR)
V oblasti separovaného zberu
• na území mesta Bratislavy
• Pokračovať v projektoch "Triedený zber komunálneho odpadu a jeho zhodnotenie
pre hlavné mesto SR Bratislavu" a "Realizácia separovaného zberu problémových
látok z komunálneho odpadu na území hlavného mesta SR Bratislavy"
• Separovaný zber na území hlavného mesta riešiť celoplošne s následným
rozšírením zberných stredísk pre využiteľné zložky komunálneho odpadu
• Zabezpečiť na území hlavného mesta zberné miesta odpadových pneumatík a ich
termické zhodnotenie, experimentálne overiť zber odpadových rastlinných olejov a
zabezpečiť zber iných potenciálne využiteľných zložiek z KO, ako sú odpadové
plasty, odpad zo zelene a automobilov (zabezpečenie odstránenia autovrakov je
možné až po získaní dokladu, že je preukázateľne odpadom)
• V okrese Malacky do roku postupne zaviesť celoplošnú separáciu KO na zložky sklo,
papier, železo (do r. 1998), bioodpad, plasty (do r. 1999) a problémové látky (do r.
2000)
• V okrese Pezinok na základe vypracovaného projektu celoplošnej separácie KO v
meste Modra uviesť do praxe I. etapu separácie (do r. 2000); v meste Svätý Jur
postupne zaviesť celoplošnú separáciu druhotných surovín z KO
• V okrese Senec celookresne zaviesť separovaný zber papiera, skla, prípadne ďalších
využiteľných zložiek z KO, za tým účelom rozšíriť sieť kontajnerových zariadení na
separáciu KO
V oblasti separovania problémových látok:
• Na území Bratislavy pokračovať v separovanom zbere problémových látok z KO a to
vyradených liekov, odpadových suchých galvanických článkov, nefunkčných
ortuťových žiariviek a výbojok, odpadových olovených akumulátorov s obsahom
kyseliny a iného oddelene vytriedeného domového odpadu z domácností s obsahom
škodlivín a zabezpečovať ich zhromažďovanie, odvoz a zneškodnenie
• V okresoch Pezinok, Senec a Malacky postupne rozširovať separovaný zber
problémových látok a zabezpečovať ich zhromažďovanie, odvoz a zneškodnenie, za
tým účelom v okrese Malacky vytvoriť sieť zberných miest na olovené akumulátory a
obnoviť v lekárňach zber vyradených liekov
• V okrese Pezinok zabezpečiť skladovanie problémových látok v areáli a.s. Pezinské
tehelne Pezinok s ich následným využitím, resp. zneškodnením
Dobudovať úpravňu odpadov so širokou škálou úpravy odpadov na k.ú. Pezinok
Doriešiť a následne realizovať využitie odpadov ako alternatívneho paliva v cementárni
HIROCEM, s.r.o Rohožník
Obmedziť dovoz nebezpečných odpadov z mimobratislavských okresov na územie hl. m.
SR Bratislavy za účelom ich úpravy alebo zneškodnenia.

Podmienky nakladania s odpadom v areáli ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice
Tretí diel je nutné riešiť v príslušných odpadových programoch pre nasledujúce obdobie:
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•
•

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja,
Programy odpadového hospodárstva jednotlivých obcí a pôvodcov odpadov v zmysle
zákona 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z areálu treba zabezpečiť pravidelný zvoz triedeného odpadu na najbližšie riadené skládky.
Podmienky nakladania s odpadom vo všetkých areáloch priemyselných parkov v
Bratislavskom kraji je nutné riešiť v príslušných odpadových programoch pre nasledujúce
obdobie:
• Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja,
• Programy odpadového hospodárstva dotknutých okresov,
• Programy odpadového hospodárstva jednotlivých obcí a pôvodcov odpadov v zmysle
zákona 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z priemyselných parkov bude zabezpečený pravidelný zvoz triedeného odpadu na najbližšie
riadené skládky. Odpad z technológie sa bude zneškodňovať interným spôsobom v zmysle
platnej legislatívy SR.

12.4. Návrh opatrení a regulatívov v oblasti odpadového
hospodárstva
• Pri nakladaní s odpadmi na území regiónu vychádzať z aktualizovaných Programov
odpadového hospodárstva SR Bratislavského kraja a jeho okresov
• Doriešiť problematiku zneškodňovania komunálnych odpadov z územia hlavného mesta
SR Bratislavy a za tým účelom zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu spaľovne
komunálneho odpadu Bratislava - Vlčie hrdlo
• Vybudovať do roku 2000 novú spaľovňu nebezpečných odpadov v areáli a.s. Slovnaft
Bratislava ako náhrady za existujúce spaľovne NO 1, 2 a spaľovne kalov z MCHBČOV
• V cementárni Hirocem, a.s. Rohožník využívať proces výroby portlandských slinkov na
zneškodňovanie vhodných druhov odpadov z hľadiska zachovania kvality cementu
• Odpady zo zdravotníckych zariadení z územia hlavného mesta SR Bratislavy
zneškodňovať v novej spaľovni zdravotníckych odpadov v Bratislave - Petržalke a v
spaľovni NUT a RCH Podunajské Biskupice
• Doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení v okresoch Malacky,
Pezinok a Senec
• Všetky komunálne odpady, určené na skládkovanie, ukladať na skládkach, ktoré vyhovujú
technickým podmienkam
• Výhľadové skládkovanie v regióne riešiť orientáciou na veľkokapacitné regionálne skládky
(Senec, Zohor, Stupava, Gajary, skládka pre podhorské obce v okrese Malacky, Dubové,
Pezinok).
• Vybudovať nové skládky III. stavebnej triedy na lokalitách Gajary v okrese Malacky pre
podhorské obce (zatiaľ neurčená lokalita), Dubová (dokončenie rozostavanej regionálnej
skládky) a Pezinok (prebudovanie skládky na regionálnu) za predpokladu doriešenia
problému s mestom Pezinok
• Vybudovať skládku I. stavebnej triedy pre kategóriu ostatných odpadov (inertné odpady) v
k.ú. Devínska Nová Ves
• V odpadovom hospodárstve uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a
recykláciu druhotných surovín s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov
• Zvyšovať podiel kompostovaných biologických odpadov za tým účelom vybudovať v
regióne 4-5 kompostární (Bratislava, Zohor, Malacky, Dunajská Lužná)
• Pokračovať v separovanom zbere potenciálne využiteľných zložiek z komunálneho
odpadu, z jeho plošným a následným kvantitatívnym a kvalitatívnym rozšírením, ako i v
separovaní problémových látok
• Na území kraja pokračovať v budovaní siete dotrieďovacích zariadení slúžiacich na
separáciu využiteľných druhov odpadov
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• Pokračovať v sanácii starých neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží a
za tým účelom v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR sanovať v každom
okrese do roku 2000 6-10 skládok ohrozujúce životné prostredie
• Obmedziť dovoz nebezpečných odpadov na územie hl. m. Bratislavsky
• Perspektívne po roku 2005 pre potreby hlavného mesta Bratislavy počítať s realizáciou
novej spaľovne komunálneho odpadu vrátane výstavby komplexného areálu
s vybudovaním prevádzky na zber problémových látok, triedenie, úpravu, drvenie,
lisovanie odpadu, kompostovanie bio-odpadu, skládky škváry a monitorovacieho systému
• Podmienky nakladania s odpadom v areáli Priemyselného parku pre automobilovú výrobu
Záhorie je nutné riešiť v príslušných odpadových programoch pre nasledujúce obdobie:
• Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja
• Program odpadového hospodárstva okresu Malacky
Z riešeného územia bude zabezpečený pravidelný odvoz triedeného odpadu na najbližšiu
riadenú skládku v Zohore s výhľadom na 20 - ročné obdobie. Odpad z technológie sa
bude zneškodňovať interným spôsobom v zmysle platnej legislatívy SR.

13. Krajinná štruktúra
13.1. Urbanisticko - krajinárska koncepcia riešenia
13.1.1.

Determinanty formovania krajinnej štruktúry

Výsledky fyzicko-geografického výskumu (Mazúr a kol.1975) umožňujú vyčleniť v
bratislavskom regióne prírodné krajinné celky ako priestorové systémy v troch
taxonomických úrovniach:
1. úroveň (makroregionálna)
• montánna krajina (územie Malých Karpát)
• nížinná krajina (územie Podunajskej a Záhorskej nížiny)
2. úroveň (regionálna)
• montánna vrchovinná krajina (typy 1.1. - 1.5.)
• montánna pahorkatinná krajina (typy 2.1. - 2.3.)
• nížinná pahorkatinná krajina (typy 3.1. - 3.5.)
• nížinná plochá krajina (typy 3.6. - 3.7.)
3. úroveň (mezoregionálna)
• typ 1.1. - kryhová vrchovina so skalnou lesostepou (masív Devínskej Kobyly);
• typ 1.2. - plošinatá krajina s bučinami a dubo-hrabinami / hrabové dúbravy (hrebeňové
plošiny Malých Karpát);
• typ 1.3. - krajina hlbokých dolín vo vnútri i na okrajoch masívu Malých Karpát s
prevládajúcimi javorovými jaseninami;
• typ 1.4. - krajina sklonitých strání masívu Malých Karpát;
• typ 1.5. - krajina teplých úpätných strání s kultúrnou lesostepou;
• typ 2.1. - sklonitá členitá pahorkatina kultúrnej lesostepi (stráňové polohy po obvode
nízkych plošín Devínskej skupiny);
• typ 2.2. - krajina starých terás Dunaja v Devínskej skupine;
• typ 2.3. - mierne zvlnená kotlinová pahorkatina s kultúrnou lesostepou (oblasť
sprašových návejov severne od Bernolákova);
• typ 3.2. - krajina mierne vyzdvihnutých terás a kužeľov (bratislavská terasa, územie
severne od Devínskej Novej Vsi);
• typ 3.3. - krajina naklonených úpätných rovín s kultúrnou lesostepou (súvislý lem po
západnej a východnej strane masívu Malých Karpát);
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• typ 3.4. - krajina úpätných depresií so šúrmi. Po melioračných úpravách stratili svoj
mokraďový charakter a slúžia poľnohospodárskej produkcii - výnimku tvorí územie
NPR Jurský Šúr;
• typ 3.5. - krajina poklesávajúcej roviny s nánosmi Dunaja;
• typ 3.6. - krajina rovín s lužnými lesmi (územie v medzihrádzovom priestore toku
Dunaja);
• typ 3.7. - krajina mokraďových rovín s bezkolencovými lúkami (poklesnutá pri toku
Moravy)
Každý z uvedených typov prírodných krajinných celkov je viac či menej ovplyvnený
činnosťami človeka, pričom tu môžeme rozlíšiť 4 základné stupne intenzity vplyvu
socioekonomických aktivít na krajinu a jej priestorový prejav:
1. stupeň - odstránenie pôvodnej vegetácie a veľký rozsah prvkov sídelnej štruktúry
(krajinné typy 2.1.,2.2., 2.3., 3.3., 3.5.)
2. stupeň - odstránenie pôvodnej vegetácie a jej čiastočné nahradenie inou, so stredným
rozsahom sídelnej štruktúry (krajinné typy 1.4, 1,5.)
3. stupeň - zmena vegetačného krytu, malý rozsah sídelnej štruktúry (krajinné typy 1.4,
1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1, 3.2., 3.4.. 3.5., 3.6.)
4. stupeň - úprava druhovej skladby vegetácie so zanedbateľným rozsahom prvkov
sídelnej štruktúry (krajinné typy 1.1., 1.2., 1.3., 3.4., 3.6., 3.7.,)
Ďalším významným znakom krajinných štruktúr bratislavského regiónu je "krajinný obraz"
ako priestorový fenomén, ktorý je určený dominujúcimi krajinnými a sídelnými prvkami.
• Prírodné prvky:
• masív Malých Karpát s výbežkom Devínskej Kobyly;
• vodný tok Dunaja s priľahlými lužnými lesmi;
• vodný tok Malého Dunaja s brehovými porastami;
• niva Moravy s priľahlými mokraďami;
• nížinné segmenty lesa na Záhorskej a Podunajskej nížine;
• kultúrna lesostep - poľnohospodárska krajina v nížinnej a pahorkatinnej krajine;
• vinice na sklonitých stráňach masívu Malých Karpát.
• Prvky sídelnej štruktúry:
• sídla s vlastnou priestorovou charakteristikou a identitou;
• kultúrno-historické monumenty solitérného charakteru (napr. Devín, Pajštún);
• významné technické diela (televízny vysielač, sústava vodných diel).
Spolupôsobenie uvedených znakov vytvára originálnu priestorovú štruktúru jednotlivých
segmentov územia Bratislavského kraja.
Jedným z významných relevantných východísk a podkladov pre posudzovanie alternatív
územného rozvoja bratislavského regiónu je identifikácia a územný priemet historicky sa
formujúcich krajinných štruktúr vo vymedzenom území. Hovoríme tu o súbore vybraných
priestorových javov a štruktúr, ktoré ako pôvodné i vytvorené prvky spolupôsobili v území v
priebehu historického a hospodárskeho vývoja a vzhľadom na svoje vlastnosti (priestorový
prejav, pamiatkarské hodnoty, dlhodobé kultivácie, stabilizácia krajinnej štruktúry) zostávajú
trvalými hodnotami územia.
Historicky overenú stabilitu a priestorovú kvalitu určitých krajinných štruktúr chápeme ako
nesporný predpoklad pre ich zachovanie i v následných etapách plánovania územného
rozvoja. Ďalšiu úroveň priestorového pôsobenia uvedených štruktúr predstavuje účinok ich
estetických krajinárskych kvalít, ktorý sa prejavuje kumulatívne a spoluvytvára tak identitu
jednotlivých krajinných častí.
V krajinnoekologickej interpretácii sa pojem historických krajinných štruktúr chápe ako
pozitívne pôsobiaci priestorový útvar, ktorý má veľmi dobré predpoklady pre začlenenie do
územných systémov ekologickej stability.
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Uvedené principiálne tézy je možné aplikovať i pri skúmaní predpokladov rozvoja
bratislavského regiónu. Vo vymedzenom riešenom území pôsobí celá rada prvkov a štruktúr,
ktoré majú charakteristické stopy historického vývoja krajiny

13.1.2.

Zásady rozvoja krajinnej štruktúry

Návrh zásad rozvoja krajinnej štruktúry bratislavského regiónu vychádza z dôkladného
zhodnotenia stavu prírodných i socioekonomických činiteľov a predpokladov ich rozvoja.
Principiálnou zásadou je zosúladenie rozvojových tendencií obidvoch subsystémov a
eliminácia potenciálnych stretov a konfliktov, daná sústavou regulatívov územného rozvoja.
Návrh zásad priestorového usporiadania a využitia územia a rozvoja sídelnej štruktúry bude
teda v súlade s rozmiestnením súčasných a navrhovaných štruktúr ekologickej stability a
zároveň bude rešpektovať a pozitívne rozvíjať hodnoty krajinného obrazu. Cieľom je
harmonicky spolupôsobiaca štruktúry prírodno-krajinných a sídelných prvkov, regulovaná v
súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Z hľadiska rozvoja krajinnej štruktúry budú platiť pre jednotlivé diferencované segmenty
krajinnej štruktúry následné zásady:
Husto zastavané územie intravilánov v aglomerácii bude pretkané sieťou koridorov a
uzlov sídelnej krajiny, ktorú budú vytvárať parkové areály plošného a líniového charakteru a
areály špeciálnej účelovej zelene. Osobitný dôraz bude venovaný postupnému formovaniu
kontaktových zón intravilánu, teda hraničných pásov medzi husto zastavaným územím a
mimosídelnou krajinou s prevahou poľnohospodárskeho využitia, ktoré sa stanú bariérou
alebo filtrom pre prienik socioekonomických aktivít z intravilánu do krajiny.

Malé Karpaty - lesná časť
• uplatnenie zásad integrovaného hospodárstva v lese, diferencované obhospodárenie
lesov so zohľadnením rekreačných nárokov,
• kompletizácia a dobudovanie siete nástupných rekreačných stredísk lesoparku;
• dobudovanie siete zariadení a trás pre športovo rekreačné aktivity (jogging, horské
bicykle, lyžovanie, jazda na koni) - v súlade s požiadavkami ochrany prírody;
• rešpektovanie sústavy prvkov ÚSES znížením rozsahu a intenzity socioekonomických
vplyvov (napr. odklonenie turistických trás).

Malé Karpaty - svahová časť
• krajinárske dotvorenie časti vinohradov s cieľom obnovenia harmonického krajinného
obrazu,
• zlepšenie priestupnosti svahových častí turistickými trasami s atraktívnymi zariadeniami
tradičného miestneho pohostinstva;
• riešiť chatové a záhradkárske osady.

Dunaj, Malý Dunaj, Morava a priľahlé lúky a nivy
• rešpektovanie územného rozsahu a režimu chránených častí územia;
• limitované rozvíjanie športovo-rekreačných aktivít pri súčasnom zvýšení významu a
poznávacích funkcií.
Cez riešené územie ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel bol v RÚSES
hl. mesta Bratislavy navrhnutý NBK XXI – Nadregionálny biokoridor spájajúci prírodnú
rezerváciu Topoľové hony s Malým Dunajom a ďalej s Malými Karpatmi, bude zabezpečené
prírodné prepojenie medzi najvýznamnejšími prvkami RÚSES. Navrhovaný NBK XXI je v
súčasnosti nefunkčný, bez prírodných prvkov. Navrhujeme nevyhnutnú revitalizáciu, výsadbu
pôvodných drevín a prevod ornej pôdy na TTP (trvalé trávne porasty) v časti na LPF (lesný
pôdny fond).
Navrhované nové prvky zelene umožnia napojenie sa na v krajine, v severo – južnom smere
prebiehajúci nadregionálny biokoridor. Tak prirodzene nadviažu na už existujúce prvky
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ÚSES, napr. na vodné plochy v Nových Košariskách. Príde i k rozvoju interakčných prvkov
(líniovej a plošnej zelene).
Transformáciu územia z dnešnej poľnohospodárskej podoby na územie s prevahou vodných
prvkov s dosadením zelene lesného typu navrhujeme ako rekonštrukciu a revitalizáciu
zaniknutého krajinno- ekologického potenciálu územia požadovaného v dokumentoch ÚSES
s plným rešpektovaním územnej ochrany prírody.

Nížinná poľnohospodárska krajina
• rekultivácia štruktúry poľnohospodárskej krajiny, dôraz na obnovu nelesnej stromovej a
krajinnej vegetácie, rešpektovanie rozsahu segmentov nížinných lesov a trvalých trávnych
porastov;
• vytváranie predpokladov pre zakladanie a rozvoj prvkov ÚSES v líniách vodných tokov a v
agrocenózach, vrátane prípravy výstavby ekologických premostení.

13.1.3.

Zásady formovania krajinného obrazu

Krajinný obraz a štruktúra krajinných prvkov v bratislavskom regióne má svoje špecifiká,
ktoré ju odlišujú od iných krajinárskych regiónov Slovenska.
Pôvodné hodnoty krajinného obrazu, determinované súčasným stavom štruktúr je možné a
potrebné udržať a ďalej rozvíjať. Každý zámer, ktorý znamená územný zásah do pôvodných
krajinných štruktúr, je potrebné hodnotiť z hľadiska jeho účinku na obraz krajiny regiónu.
V krajinnom obraze budú dominantne pôsobiť:
• masív lesa na hrebeni Malých Karpát a Devínskej Kobyly s citlivo dokomponovanými
okrajovými partiami;
• svahové partie Malých Karpát s dotvorenou štruktúrou krajinnej zelene vo viniciach a
sadoch;
• masívy lužného lesa pozdĺž vodných tokov Dunaja, Malého Dunaja a Moravy;
• pretvorená štruktúra poľnohospodárskej krajiny so zakomponovanými pásovými a
uzlovými prvkami systému ekologickej stability.
Krajinný obraz bratislavského regiónu má svoj medzinárodný rozmer, nakoľko vzhľadom na
svoju polohu pôsobí ako identifikačný faktor územia Slovenska i na území susediacich štátov
Rakúska a Maďarska.

13.2. Priestorové usporiadanie prvkov krajiny
Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability Bratislavského regiónu
vychádza z prehodnotenia jednotlivých RÚSES bývalých okresov Bratislava - vidiek
(Staníková, a kol., 1993), Bratislava (Králik a kol., 1994), Galanta (Liška a kol. 1994),
Dunajská Streda (Izakovičová, a kol. 1994), RÚSES Bratislava-vidiek - záhorská časť
(Regioplán, 1995) a nadregionálneho územného systému ekologickej stability (Húsenicová a
kol., 1991). Prehodnocovali sa hlavne prvky ÚSES Bratislava - vidiek a to hlavne na
Záhorskej nížine a potom tie miesta, kde sa neprepájali prvky ÚSES medzi bývalými
okresmi. Bolo potrebné vypracovať jednotnú metodiku riešenia, keďže RÚSES Bratislava,
Bratislava - vidiek, Galanta a Dunajská Streda boli metodicky navzájom veľmi odlišné. Pri
návrhu prvkov územného systému ekologickej stability vychádzala koncepcia z previazanosti
prvkov RÚSES na existujúce krajinné prvky, nakoľko tieto vytvárajú prirodzenú reálnu bázu
funkčného ÚSES. Tieto prvky sme pre potreby územného plánu veľkého územného celku
prehodnotili a niektoré biocentrá prekategorizovali (napr. regionálne biocentrum Zlaté piesky,
a pod.). Trasy jednotlivých biokoridorov bolo potrebné korigovať a vytvoriť z nich určitý
logický systém v riešenom území, hlavne v oblasti Záhorskej nížiny s dôrazom na
revitalizáciu kanálov a vyschnutých ramien potokov. Preto sme sa rozhodli pre rozlíšenie
biokoridorov na tie, ktoré sledujú líniu toku, lesné biokoridory a biokoridory v agrocenóze,
keďže biokoridory zabezpečujú potravinový reťazec, podmienky rozmnožovania a úkryt pred
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organizmy a považujeme ich za súčasť reprezentatívnych geoekosystémov Bratislavského
regiónu.
Na základe predchádzajúcich analýz sme podľa reprezentatívnych geoekosystémov a
významných segmentov krajiny vymedzili jednotlivé prvky krajiny. Naša koncepcia sa vo
významnej miere opierala o nadradený systém ekologickej stability - Generel
nadregionálneho ÚSES. Na území Bratislavského regiónu sa nachádzajú významné
nadregionálne biocentrá - Dolnomoravská niva, Šúr a Roštún a nadregionálne biokoridory tok rieky Moravy a Dunaja, prepojenie Dolnomoravskej nivy s Malými Karpatmi, prepojenie
Malých Karpát so Šúrom, prepojenie biocentier Malých Karpát a tok Malého Dunaja.
Základným kritériom pre lokalizáciu biokoridorov slúžilo vyhľadávanie ekologicky optimálnych
ťahov na vzájomné prepojenie biocentier.
V grafickej dokumentácii návrhu ÚSES sa kladie dôraz na vyjadrenie pôsobenia prvkov
ÚSES v riešenom území. Základné prvky ÚSES v nadregionálnej a regionálnej úrovni sú
vyjadrené nasledovne:
• pre biokoridory je jednotne v nadregionálnej i regionálnej úrovni vyjadrený územný
potenciál reálnej trasy biokoridoru v území, pričom ohraničený pás územia predstavuje
vzhľadom na jeho súčasný stav vhodné prostredie pre formovanie biokoridoru
(neznamená to však, že celá ohraničená plocha bude sformovaná ako biokoridor),
• špecifikácia kvality biokoridoru je vyjadrená stanovením osi biokoridorov v diferenciácii:
• významovej:
- biokoridory nadregionálne,
- biokoridory regionálne,
• časovej:
- stav biokoridoru,
- návrh biokoridoru,
- výhľad (prognóza biokoridoru),
• kvalitatívnej:
- biokoridor v lesnom spoločenstve,
- biokoridor v línii vodného toku,
- biokoridor v agrocenóze,
• v riešenom území je rozložená sústava biocentier nadregionálneho významu, ktoré sú
diferencované v čase na biocentrá jestvujúce, navrhované a výhľadové,
• sieť biokoridorov sa v miestach pretínania s líniami stresových prvkov regionálneho
významu (diaľnica, železnica, kanál) dostáva do kolízie. Vybrané lokality uvedených kolízií
sú v grafickom vyjadrení zdôraznené návrhom ekologického premostenia
(mimoúrovňového prepojenia) za účelom neprerušenej línie biokoridoru umožňujúcej
migráciu prírodných prvkov,
• vzťah osídlenia k ÚSES je vyjadrený v polohe limitujúceho faktora ekologickej bariéry
rozvoja, vyjadrujúcej navrhovanú hranicu rozvoja sídla v smere k prvkom ÚSES,
• chránené krajinné segmenty sú vyjadrené ohraničením CHKO a prírodných rezervácií,
ktoré sú spravidla jadrami biocentier.
Územia intravilánov sídiel ako aj ostatné civilizačné prvky v území (zariadenia dopravy a
pod.) sú na výkrese hodnotené podľa miery záťaže na prírodné prostredie:
• územia s nízkou mierou záťaže (ako napr. obytné územie vidieckeho typu, územia
rekreácie a športu)
• územia so strednou mierou záťaže (ako napr. obytné územie mestského a obslužného
typu)
• územia s vysokou mierou záťaže (ako napr. plochy výrobné, technické, dopravné).
K výslednému návrhu kostry ÚSES s nadregionálnymi a regionálnymi biocentrami a
biokoridormi sme navrhli opatrenia v zmysle revitalizácie a rekonštrukcie.
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Prehľad biocentier
Názov

Kategória

Okres

Moravskodyjský luh

biocentrum
provinciálne

Abrod

biocentrum
Malacky
nadregionálne
biocentrum
Malacky,
nadregionálne Pezinok

Biele hory

Rudava
Dolnomoravská
niva

Malacky

biocentrum
Malacky
nadregionálne
biocentrum
Malacky
nadregionálne

GeomorfologicJadro
ká jednotka
Dolnomoravská navrhované
niva
chránené
územiaKačenky,
Borová,
Lepna,
Rudavné
jazero
Dolnomoravská NPR Abrod
niva
Malé Karpaty
PR Vysoká,
NPR Hajdúky,
NPR Roštún,
NPR
Pohanská,
PR Kamenec,
CH Bukovina,
CHKO Malé
Karpaty
Borská nízina
navrhovaná
NPR Rudava
Dolnomoravská NPR Horný
niva
les NPR Dolný
les
Podunajská
PR Topolové
rovina
hony,
PR Ostrov
Kopáč,
Ostrovné
Lúčky,
CHA Bajdel,
PP Panský
diel
Podunajská
NPR Šúr
rovina
Malé Karpaty
NPR Hadúky,
NPR Vysoká,
NPR Roštún

Bratislavské
luhy

biocnetrum
nadregionálne

Bratislava II.

Šúr

biocnetrum
nadregionálne
biocentrum
nadregionálne

Pezinok

Pod Pajštúnom biocnetrum
nadregionálne

Malacky

Malé Karpaty

PR Strmina,
PR Pod
Pajštúnom

NPR
Bogdalický
vrch
PR Bezedné

Roštún

Malacky,
Pezinok

Bogdalický
vrch

biocentrum
regionálne

Malacky

Záhorské
plánavy

Bezedné

biocentrum
regionálne

Malacky

Malé Karpaty

Červený kríž

biocentrum
regionálne

Malacky

Bor

AUREX, s.r.o.

genofondové
lokality
Mešterová
lúka a Brezina
pri Kramárci

Právna ochrana
CHKO Záhorie

NPR Abrod
PR Vysoká,
NPR Hajdúky,
NPR Roštún,
NPR Pohanská,
PR Kamenec,
NPR Záruby,
CH Bukovina,
CHKO Malé
Karpaty
navrhovaná
NPR Rudava
NPR Horný les
NPR Dolný les
PR Topolové
hony,
PR Ostrov
Kopáč,
Ostrovné Lúčky,
CHA Baajdel,
PP Panský diel

NPR Šúr
NPR Hajdúky,
NPR Vysoká,
NPR Roštún,
CHKO Malé
Karpaty
PR Strmina,
PR Pod
Pajštúnom,
CKO Malé
Karpaty
NPR Bogdalický
vrch
PR Bezedné
CHKO Malé
Karpaty
bez legislatívnej
ochrany
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Názov

Kategória

Okres

Dlhé dielce

biocentrum
regionálne

Malacky

ŠmolzieRozporec

biocentrum
regionálne

Malacky

Mokrý les

biocentrum
regionálne

Malacky

KostolišteDúbrava

biocentrum
regionálne

Malacky

Táborisko

biocentrum
regionálne

Malacky

Jasenácke

biocentrum
regionálne

Malacky

Pri Štachete

biocentrum
regionálne

Malacky

Biskupský les

biocentrum
regionálne

Chotárne

biocentrum
regionálne
biocentrum
regionálne
biocentrum
regionálne

Maholáň
Šúrsky ostrov

GeomorfologicJadro
ká jednotka
Borská nížina
genofondová
lokalita Dlhé
dielce
Záhorské
PR Šmolzie,
plánavy
genofondová
lokalita
Rozporec
Borská nížina
navrhované
PR Lábske
jazero a Mokrý
les
Záhorské
genofondové
Plánavy
lokality
Ružová a
Kostolište slatiny
Záhorské
niva potoka
plánavy Borská Maliny
nížina
Borská nížina
NPR
jasenácke,
Husárske
rybníky
Borská nížina
genofondová
lokalita
dubových
lesov
orchideová
lúčka
Biskupský les
Sedínské tŕstie

Pezinok

Podunajská
rovina

Zabité

biocentrum
regionálne

Pezinok

Malé Karpaty

Kráľovská
dolina
Čertov kopec

biocentrum
regionálne
biocentrum
regionálne

Pezinok

Malé Karpaty

Pezinok

Malé Karpaty

Nad Šenkárkou biocentrum
regionálne

Pezinok

Malé Karpaty

Zlatá
Studnička

biocentrum
regionálne

Pezinok

Malé Karpaty

Jurské jazero

biocentrum
regionálne

Pezinok

Podunajská
rovina
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genofondová
lokalita
obojživelníkov
genofondová
lokalita
slatinných lúk
prirodzený
jedľový les
genofondová
lokalita Čertov
kopec
PR nad
Šenkárkou

Právna ochrana
bez legislatívnej
ochrany
PR Šmolzie

bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany
CHKO Malé
Karpaty
CHKO Malé
Karpaty
CHKO Malé
Karpaty

PR nad
Šenkárkou
CHKO Malé
Karpaty
PR Zlatá
PR Zlatá
Studnička,
Studnička,
PR Limbašská PR Limbašská
vyvieračka
vyvieračka,
CHKO Malé
Karpaty
PR Jurské
PR Jurské
jazero
jazero
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Názov

Kategória

Okres

regionálne
biocentrum

Pezinok

regionálne
biocentrum
Martinský les- regionálne
Šenkvický háj- biocentrum
Vršky

Pezinok

regionálne
biocentrum
regionálne
biocentrum
regionálne
biocentrum

Malacky

ZbojničkaPanský
lesPekná
cestahrubý vrch
Šprinclov
majer
Hrubá pleš

regionálne
biocentrum

Bratislava

regionálne
biocentrum
regionálne
biocentrum

Bratislava

Železná
studnička

regionálne
biocentrum

Bratislava

Sihoť

regionálne
biocentrum
regionálne
biocentrum

Bratislava

Bažantnica

regionálne
biocentrum

Bratislava

Rusovce

regionálne
biocentrum

Bratislava

Silard

regionálne
biocentrum

Pezinok

Nad Jurom

Lindava

Kamenáče
Devínska
Kobyla
Vajnorská
dolina

Pečenský les

13.2.1.

Pezinok

Bratislava
Bratislava

Bratislava

Bratislava

GeomorfologicJadro
ká jednotka
Malé Karpaty
genofondová
lokalita
teplomilných
dubín
Trnavská
PR Lindava
pahorkatina
Trnavská
genofondové
pahorkatina
lokality
Martinský les,
Vršky a
Šenkvický háj
Bor
sútok prítokov
Starej Mláky
Dolnomoravská NPR Devinská
niva
Kobyla
Malé Karpaty
genofondová
lokalita
malokarpatský
ch lesov
Malé Karpaty
genofondové
lokality
malokarpatský
ch lesov
Podunajská
rovina
Malé Karpaty
genofondová
lokalita Hrubá
Pleš
Malé Karpaty
genofondová
lokalita - údolie
Vydrice
Podunajská
genofondová
rovina
lokalita Sihoť
Podunajská
genofondová
rovina
lokalita
Pečenský les
Podunajská
genofondová
rovina
lokalita
Bažantnica
Podunajská
genofondová
rovina
lokalita dropa
veľkého
Trnavská
genofondová
pahorkatina
lokalita Silard

Právna ochrana
CHKO Malé
Karpaty

PR Lindava
bez legislatívnej
ochrany

bez legislatívnej
ochrany
NPR Devinská
Kobyla
CKO Malé
Karpaty

CHKO Malé
Karpaty

bez legislatívnej
ochrany
CHKO Malé
Karpaty
CHKO Malé
Karpaty
bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany
bez legislatívnej
ochrany

Chránené územia

Sú určené zákonom Národnej Rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny. Z veľkoplošne chránených území do Bratislavského kraja zasahujú dve chránené
krajinné oblasti, a to chránené krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty a CHKO Záhorie
chránená vodohospodárska oblasť CHVO Žitný ostrov.
CHKO Malé Karpaty - bola vyhlásená v roku 1976 na rozlohe 65 504 ha. Rozprestiera sa na
území Bratislavského a Trnavského kraja. V súčasnosti na území CHKO nachádza niekoľko
maloplošne chránených území. Charakteristické rastlinné spoločenstvá CHKO sú
borovicovo-dubové a dubovo-hrabové lesy. Územie Malých Karpát patrí zoograficky
prevažne do zóny listnatých lesov, čiastočne do zóny stepného bezlesia eurosibírskej
podoblasti. Ekologicky sa zaraďuje do formácií listnatého lesa lesostepí a stepí.
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CHKO Záhorie - bola vyhlásená v roku 1977 o rozlohe 27 522 ha. Rozprestiera sa na území
Bratislavského a Trnavského kraja. Predstavuje súvislý krajinný celok pieskových presypov s
nízkou riečnou sieťou vytlačenou na okraje. Severovýchodná časť zachytáva Bor uprostred
obcí Závod - Borský Jur - Šaštín Stráže - Borský Mikuláš - Šajdíkové Humence - Bílikové
Humence - Lakšárska Nová Ves - Tomky. Západná časť sa rozprestiera na západ od obcí
Sekule, Moravský Svätý Ján, Malé Leváre, Gajary, Jakubov, Láb, Zohor a zachytáva časť
nivy Dolnej Moravy, západnú časť Záhorských Plánav a riečne terasy.
Z veľkoplošne chránených území sa navrhuje vyhlásenie CHKO Dunajské luhy a národný
park Morava v zmysle Ramsarskej konvencie.
Z celkového počtu maloplošne chránených území (56) sú jednotlivé kategórie zastúpené
nasledovne:
• národná prírodná rezervácia (NPR): 9 lokalít,
• prírodná rezervácia (PR): 18 lokalít,
• chránený areál (CHA): 22 lokalít,
• národná prírodná pamiatka (NPP): 1 lokalita
• prírodná pamiatka (PP): 6 lokalít.
Okrem uvedených kategórií ochrany prírody sa v kraji nachádza tiež 29 lokalít chránených
stromov.
Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú tiež 3 lokality zapísané do zoznamu
medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarská konvencia, ktoré boli do zoznamu
zapísané 26.5.1993. Ide o nasledovné lokality:
Niva Moravy - s celkovou rozlohou 4 971 ha. Jej južná časť zasahuje pozdĺž ľavého brehu
Moravy až po sútok s Dunajom. Východná hranica je od sútoku Moravy s Malinou po
Devínsku Novú Ves totožná s hranicou navrhovaného CHÚ ľavobrežná inundácia Moravy.
tvoria ju človekom takmer nenarušené vodné, močiarne, lúčne a lesné spoločenstvá s
početným výskytom chránených a ohrozených druhov fauny. Druhové zloženie vegetácie je
podmienené dynamikou vody v rieke a na ňu nadväzujúcimi vlhkostnými pomermi v pôde. Z
botanického hľadiska je najcennejšia oblasť s periodicky zaplavovanými ramenami.
Dunajské luhy - s celkovou rozlohou mokrade 12 284,4 ha. Územie zahŕňa vodné plochy hlavný tok rieky Dunaj a jeho bočné ramená, priľahlé lužné lesy a ostatnú krajinu s
bohatstvom rastlinných a živočíšnych druhov. Súčasťou tejto mokrade je aj 7 maloplošne
chránených území: Ostrov Kopáč, Topoľové hony, Ostrovné lúčky, Gajc, Poľovnícky les,
Bajdel a Panský diel.
Šúr - má význam ako nadregionálne biocentrum a aj ako NPR Šúr. Predstavuje súbor
slatinísk a jelšových lesov slatinných s mnohými významnými pôvodnými druhmi flóry a
fauny slatinných ekosystémov.
Stručná prehľadná charakteristika jednotlivých kategórií maloplošne chránených území je
uvedená v nasledovnej tabuľke. U niektorých maloplošne chránených území ich devastáciou
zanikol dôvod ochrany a sú navrhnuté na zrušenie. U týchto lokalít nie je možné stanoviť
výmeru ich plochy.
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Názov územia

Okres

Katastrálne územie

NPR Abrod

Malacky

Závod, Veľké Leváre

NPR Devínska Bratislava IV
Kobyla

Devínska Nová Ves,
Devín

NPR Dolný les Malacky

Vysoká

NPR Hajdúky

Pezinok

Častá

NPR Horný
les

Malacky

Vysoká

NPR Kršlenica Malacky

Plavecký Mikuláš

NPR
Pohanská

Malacky

Plavecké Podhradie

NPR Roštún

Malacky

Plavecké Podhradie,
Sološnica

NPR Šúr

Pezinok

Svätý Jur,

PR Alúvium
Gidry

Pezinok

Budmerice

PR Bezedné

Malacky

Plavecký štvrtok

PR
Bogdalický
vrch
PR Fialková
dolina

Malacky

Suchohrad

Bratislava IV

Devín

PR Gajc

Bratislava

Podunajské Biskupice

PR Jurské
jazero

Pezinok

Svätý Jur

AUREX, s.r.o.

Kategória Plocha
Rok
Predmet ochrany
ochrany územia – ha vyhl.
5
89,86
1964 lokalita slatinnej
vegetácie s ved. Význam.
Rastlinnými
spoločenstvami
5
101,1157
1986 lesné a lesostepné
spoločenstvá panónskej
flóry s vysokou
koncentráciou
chránených a
ohrozených druhov flóry
a fauny, paleontologická
lokalita, geologická
študijná plocha
5
186,26
1981 zachovalý mäkký lužný
les s ojedinelým
rastlinným a živočíšnym
spoločenstvom
5
56,11
1981 zachovalá
vysokokmenná
malokarpatská bučina na
magmatitoch
5
543,02
1981 zachovalý trvalý lužný les
s ojedinelými vodnými a
močiarnymi druhmi
5
117,34
1984 krasová dolina s
vyvieračkou a povrchovými krasovými javmi
5
128,93
1980 suchomilné a teplomilné
spoločenstvá na vápencoch, krasové javy a
významné archeologické
náleziská
5
333,31
1988 krasové javy a zachovalé
lesné spoločenstvo
Malých Karpát s chránen.
Druhmi
5
681,3924
1952 jedinečné slatinnoborinaté biocenózy
močaristého lesa a
mokrých lúk a zvyšok
starej nížinnej dúbravy
5
2,6274
1993 komplex močiarnych
biotopov so zvyškom
jelšového lesa, dvomi
jazierkami a potokom
5
3,4600
1964 slatinný jelšový lesík na
rašelinisku, močiarne
vodné spoločenstvá
5
33,2000
1993 komplex lesných
porastov – lužný les s
prevahou jaseňa
5
20,5879
1993 skalná lesostep s
výskytom vzácnych
druhov panónskej flóry,
geologická štúdijná
plocha
5
0,8400
1988 spoločenstvá dunajskej
hlošiny s výskytom
ohrozených druhov z
čelade vstavačovitých
5
27,4900
1988 ojedinelé rašelinné a
acidofilné spoločenstvá
so zastúpením brezy
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Názov územia

Okres

Katastrálne územie

PR Lindava

Pezinok

Budmerice

PR Nad
Šenkárkou
PR Nové
Pole

Pezinok

Limbach

5

10,9200

1984

Malacky

Plavecký Mikuláš

5

6,7738

1983

PR Ostrov
Kopáč

Bratislava

Podunajské Biskupice

5

82,6200

1976

PR Ostrovné
lúčky

Bratislava V

Rusovce, Čunovo

5

54,9300

1988

PR Pod
Pajštúnom

Malacky

Borinka, Stupava

5

147,8600

1984

PR Strmina

Malacky

Borinka, Stupava

5

196,2800

1988

PR Šmolzie

Malacky

Suchohrad

5

45,5900

1993

PR
Štokeradská
vápenka

Bratislava

Devínska Nová Ves

5

12,7000

1994

PR Topoľové
hony

Bratislava

Podunajské Biskupice

5

60,0000

1988

PR Vysoká

Malacky

Rohožník, Kuchyňa

5

80,53

1988

PR Zlatá
Studnička

Pezinok

Myslenice, Limbach

5

73,3100

1993

NPP
Devínská
hradná skala

Bratislava IV

Devín

5

1,7016

1985

PP Bukovina

Malacky

Plavecký Mikuláš

5

5,0806

1994

Názov územia

Okres

Katastrálne územie
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Kategória Plocha
Rok
ochrany územia – ha vyhl.
5
46,200
1984

Kategória Plocha
ochrany územia - ha

Rok
vyhl.

Predmet ochrany
najvúčší lesný komplex
na Trnavskej
pahorkatine s výskytom
duba letného, zimného a
cérového
horské rašelinisko s
jelšovou brezinou
zvyšky slatín pohoria
Malých Karpát s
výskytom ohrozených a
chránených rastlín
špecifické stepné a
lesostepné
spoločenstvo v
kombinácii s rôznymi
typmi lužných lesov
zachované lesostepné
spoločenstvo a lužný les
Podunajskej nížiny s
výskytom kriticky
ohrozených druhov
rastlín
zachovalé
fytocenologicky
významné lesné
spoločenstvo (učiny,
dubo-bučiny)
krasové javy, zachované
rastlinné a živočíšne
spoločenstvá Malých
Karpát
zvyšok lužného lesa na
Záhorskej nížine
významná geologická a
paleontologická lokalita
- odkryv druhohorných a
treťohorných vrstiev
hornín s bohatými
nálezmi fosílií a
skamenelín. tiež
lesostep-né a stepné
spoločenstvá flóry
suchomilné panónske
dúbravy a rastlinné
spoločenstvá s
klokočom perovitým
zvyšky starých
prirodzených
spoločenstiev bukových
lesov v Malých
Karpatoch
fragmenty extrémnych
jedľových bučín s
dubom
geologická lokalita
dokladujúca geologický
vývoj Malých Karpát,
botanická lokalita s
výskytom chránených
druhov rastlín panónskej
xerotermnej flóry
podmáčaná lúka s
výskytom mokraďných
rastlinných druhov
Predmet ochrany
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Názov územia

Okres

Katastrálne územie

PP Devínska
lesostep

Bratislava IV

Devín, Devínska
Nová Ves

PP
Limbašská
vyvieračka
PP Panský
diel

Pezinok

Limbach

5

6,5700

1988

Bratislava II

Podunajské Biskupice

5

15,6000

1990

PP Roslerov
lom

Bratislava III

Vinohrady

5

2,3828

1990

PP Tisové
skaly

Pezinok

5

1,5200

1988

CHA Bajdel

Bratislava II

Podunajské Biskupice

4

8,6800

1988

CHA
Borovcový
lesík
CHA Búrik

Bratislava I

Staré mesto

4

1,0100

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

1,5100

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

0,2000

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

22,9615

1986

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

0,6147

1981

Bratislava III

Vinohrady

4

0,7142

1984

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie

CHA Červený
rak
CHA
Gaštanová
záhrada
CHA Hlboká
cesta
CHA Horský
park

CHA Hradná
zeleň
CHA
Jakubovský
parčík
CHA
Kochová
záhrada
CHA Koliba
CHA
Mirovská
záhrada
CHA
Nemocnič-ná
záhrada
CHA
Nemocnič-ný
park

AUREX, s.r.o.

Kategória Plocha
ochrany územia - ha
5
5,0966

Rok
vyhl.
1992

Predmet ochrany
lesostepné a stpné
spoločenstvo panónskej
flóry s množstvom
kriticky ohrozených
druhov
občasná vyvieračka s
estavelou v Malých
Karpatoch
lesostep s výskytom
mimoriadne vzácnych
druhov orchideí (vstavač
ploštičný, vstavač
vojenský, vstavač
obyčajný)
geologický odkryv
kryštalinika Malých
Karpát, štúdijná plocha
významná skalná
vyvýšenina nad
prírodným kúpaliskom
na Pieskoch
pozorovacia plocha,
sledovanie vývoja topoľa
bieleho v Podunajskej
nížine
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
porast borovice čiernej
na Hrebenovej ulici v
Bratislave
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
dubovo-hrabové lesné
spoločenstvo doplnené
introdukovanými
okrasnými drevinami vysoká dendrologická
hodnota
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
historická vwegetácia s
veľkou dendrologicko a
kompozičnou hodnotou
šľachtené vzácne
plodové sorty gaštana
jedlého
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
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Názov územia

Okres

Katastrálne územie

CHA Padelek

Malacky

Kostolište

CHA Parčík
pri Avione

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

CHA
Poľovnícky
les
CHA Starý
rybník

Bratislava II

Podunajské Biskupice

4

7,5000

1988

Malacky

Malé Leváre

4

37,28

1965

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

Bratislava I

Staré mesto

4

-

1982

dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie

CHA
Vešeléniho
záhrada
CHA
Vodárenská
zeleň
CHA Záhrada
na Búdkovej
CHA Zeleň
pri vodárni

Kategória Plocha
ochrany územia - ha
4
0,0001

Rok
vyhl.
1977

Predmet ochrany
zvyšok mŕtveho ramena
- charakteristického
biotopu Záhorskej nížiny
stálozelené dreviny na
Americkom námestí v
Bratislave
sledovanie vývoja
porastov topoľa bieleho
v Podunajskej nížine
významná ornitologická
lokalita s výskytom
vodných a močiarných
druhov vtákov
dôvod ochrany zanikol návrh na zrušenie

Všetky navrhované zámery súvisiace s Priemyselným parkom pre automobilovú výrobu
Záhorie sú mimo záujmov ochrany prírody. Hranica Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
ako i Chránenej krajinnej oblasti Záhorie vrátane ich ochranných pásiem ležia mimo
riešeného územia.
V predmetnom území Priemyselného parku pre automobilovú výrobu Záhorie sa
nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia.
Do riešenia Priemyselného parku pre automobilovú výrobu Záhorie boli premietnuté
nasledujúce dokumenty: Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
SR, Regionálny územný systém ekologickej stability Bratislavského kraja a RÚSES
Bratislava- vidiek (1993). Žiadny z materiálov nekoliduje s navrhovanými zámermi v
predmetnom území a nevzťahujú sa naň žiadne opatrenia zásadného charakteru, ktoré by
boli v rozpore, resp. by vylučovali možnosť realizácie návrhu. Pri realizácii zámeru je
nevyhnutné citlivo zvažovať každý zásah do prostredia, čím minimalizovať impakt do
krajinnej štruktúry územia. Je nutné zachovať čo najväčšie plochy ochranných lesov.
Pri riešení Priemyselného parku pre automobilovú výrobu Záhorie bol zohľadnený materiál
Slovenskej agentúry životného prostredia Návrh koncepcie územnej ochrany prírody a
krajiny v SR, SAŽP Centrum ochrany prírody BA, 1998. V zmysle zmieňovaného materiálu
možno skonštatovať, že priamo v riešenom území sa neuvažuje o návrhu území, ktoré by sa
mali stať predmetom ochrany prírody.
Návrh priemyselných parkov na území bratislavského kraja zohľadňuje nasledujúce
dokumenty: Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR,
Regionálny územný systém ekologickej stability Bratislavského kraja, RÚSES Bratislavavidiek (1993) a Miestne územné systémy ekologickej stability jednotlivých dotknutých sídiel.
Žiadny z navrhovaných zámerov nie je v zásadnom rozpore so zmieňovanými materiálmi a
nevzťahujú sa naň opatrenia zásadného charakteru, ktoré by vylučovali možnosť realizácie
zámeru. Pre niektoré sú stanovené nasledujúce opatrenia, ktoré je nutné rešpektovať:
• TP Malacky sever- zohľadniť zvýšenú náchylnosť pôd na veternú eróziu,
• TP Vasková pod Marheckými rybníkmi -rešpektovať hodnotné biotopy z hľadiska
zastúpenia vzácnej fauny a flóry najmä v lokalitách Marheckého rybníka, Dubín,
rybníka Tančibok a tokov Močiarkya Maliny. Realizáciou zámeru nenarušiť režim
podzemných a povrchových -vôd dotknutého územia. V podrobnejších
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dokumentáciách zrealizovať podrobný prieskum prírodných hodnôt a navrhnúť
opatrenia na záchranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, spresniť regulatívy z
aspektu funkčnosti biokoridorov a ochrany prírody. Prioritnou požiadavkou je zachovať
a nenarušiť fungovanie ekosystémov. Pre zníženie negatívneho vplyvu nových
barierových prvkov je potrebné zabezpečiť výstavbu ekoduktov v častiach, kde môže
dôjsť k narušeniu migračných trás.
• PP Malacky Juh- rešpektovať hodnotné biotopy z hľadiska zastúpenia chránených
živočíchov v tesnom kontakte navrhovaného zámeru ako i režim podzemných a
povrchových vôd územia,
• PP Lozorno- nenarušiť režim podzemných a povrchových vôd územia, .TP JarovceKittse- zohľadniť blízkosť areálu CHA Jarovecká bažantnica a trasy provincionálneho
biokoridoru,
• VTP Bratislava - Devínska Nová Ves - rešpektovať Ramsarskú lokalitu Nivy Moravy.
Úsek navrhovaného Nultého okruhu okolo Bratislavy v priestore hranice s Rakúskou
republikou križuje územie zaradené do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv.
Ramsarskej konvencie, je nutné dodržať požiadavku v priestore neumiestňovať zariadenia
statickej dopravy a komunikácie ciest navrhovať na estakádach. Ďalej je nutné vybudovať
zábrany proti vstupu zvery do jazdnej dráhy a zabezpečiť prepojenie oboch strán
komunikácie fungujúcim ekoduktom.
Väčšina návrhov priemyselných parkov v Bratislavskom kraji priamo nezasahuje chránené
územia prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Zb.. Výnimkou tvorí PP
Vysoká pri Morave, ktorý leží priamo v CHKO Záhorie. Tu je podmienkou situovať do parku
najmä skladové hospodárstvo. pp Štefanová lokalizovať tak, aby neboli ohrozené neďaleké
PR Lindava a Alúvium Gidry.
Priemyselno -technologický park Vasková -Pod Marheckými rybníkmi je situovaný v dotyku
PR Bezedné. Je nutné rešpektovať ochranné pásmo prírodnej rezervácie, a výstavbu a
prevádzku zabezpečiť tak, aby sa nenarušili jedinečné podmienky biotopu ako i zásady
definované zákonom NR SR č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny platným od 1. 1.
2003.

13.3. Ochranné pásma
Ochranné pásma sú legislatívne vymedzené zóny za účelom ochrany jednotlivých
prírodných a technických prvkov, alebo ich okolia pred ich nepriaznivými účinkami.
V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné skupiny ochranných pásiem:
A) ochranné pásma vyčlenené za účelom ochrany jednotlivých prírodných zdrojov. Patria
sem:
• ochranné pásma vodných zdrojov v dvoch stupňoch, vyčlenené za účelom ochrany
zdravotnej akosti, ako i za účelom ochrany kvantitatívnych ukazovateľov vodných zdrojov
územia. Je to PHO I. a II. stupňa určené pre vodné zdroje odoberajúce podzemné vody
pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V území sa nachádza aj časť
Chránenej vodohospodárskej oblasti. Tieto pásma limitujúco pôsobia voči všetkým
socioekonomickým aktivitám, ktoré vo vzťahu k ochrane prírodných zdrojov vystupujú ako
stresové faktory.
B) ochranné pásma vyčlenené za účelom ochrany jednotlivých technických prvkov, prípadne
ich okolia pred nepriaznivými účinkami. Sem patria:
• PHO priemyselných a skladovacích areálov - sú v území vyčlenené podľa potreby v okolí
jednotlivých priemyselných prevádzok v Bratislave, Malackách, Rohožníku, Moravskom
Svätom Jáne, Devínskej Novej Vsi, Pezinku a pod. v rôznych veľkostiach na základe ich
negatívneho pôsobenia na okolie. Tieto ochranné pásma veľmi výrazne narušujú záujmy
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•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

rozvoja ostatných výrobných odvetví, nakoľko v ich priestoroch vylučujú lokalizáciu
obytných areálov, rekreačných priestorov, športových a telovýchovných zariadení,
sanatórií a nemocníc. Taktiež obmedzujú rozvoj poľnohospodárskej výroby, najmä
pestovanie plodín na priamy konzum. Z ekologického hľadiska je najvhodnejšie na týchto
plochách lokalizovať skladovacie priestory, skládky odpadov, garáže, prípadne iné
priemyselné prevádzky, ktoré sa vzájomne nevylučujú charakterom výroby. Veľmi vhodné
je tieto pásma vysádzať ochrannou vegetáciou, ktorá zachytáva splodiny, pachy, pripadne
tlmí hluk.
PHO čistiarne odpadových vôd - (ČOV) je vyčlenené v území individuálne podľa počtu
obyvateľov a stupňa čistenia vo veľkosti od 100 do 500 m v okolí ČOV. Ich cieľom je
chrániť okolie od úniku škodlivých látok uvoľňujúcich sa pri čistení. V tomto pásme sa
vylučuje výstavba obytných areálov, budovanie športovo-rekreačných a zdravotných
zariadení,
PHO skládok odpadov - sa rozprestiera v okolí skládok vo veľkosti od 300 do 500 m. Ich
cieľom je ochrana okolia pred negatívnymi vplyvmi skladovania odpadov. Podobne ako u
predchádzajúcich PHO je v týchto priestoroch zákaz výstavby obytných, rekreačnošportových, zdravotno-liečebných areálov. Z hľadiska zdravotno-hygienického a
krajinárskeho je vhodné okolie skládky vysadiť pásom izolačnej vegetácie, zmierňujúcej
negatívne pôsobenie na prostredie,
PHO poľnohospodárskych areálov - sú vyčlenené v okolí živočíšnych fariem záujmového
územia vo veľkosti od 300 do 1000 m za účelom ochrany pred nepriaznivými vplyvmi ako
je hlučnosť, prašnosť, zápach a pod. Za hlavné kritéria ich vyčleňovania sa považuje druh
a početnosť hospodárskych zvierat, ako i spôsob zhromažďovania, odstraňovania a
využívania výkalových hmôt. Podobne ako u predchádzajúcich pásiem aj v tomto pásme
sa vylučuje rozvoj bývania, športovo-rekreačných a zdravotno-liečebných aktivít.
Najvhodnejšie využitie tohto ochranného pásma je na rastlinnú výrobu a budovanie
prevádzkových poľnohospodárko-technických objektov. Podobne aj okolie tohto areálu je
vhodné vysadiť pásom izolačnej vegetácie.
Ochranné pásma všetkých vojenských objektov a zariadení, Vojenského obvodu Záhorie
a letiska Kuchyňa - tieto zóny limitujú rozvoj všetkých hospodárskych aktivít, nakoľko ich
obranno-strategická funkcia determinuje ich prísne monofunkčné využitie.
Ochranné pásma líniových technických prvkov - sú vyčlenené za účelom ich ochrany so
špeciálnym režimom hospodárenia vylučujúcim rozvoj určitých aktivít. Ide o nasledovné
ochranné pásma:
Ochranné pásma železníc - sú tvorené pásmi po oboch stranách železničnej trate vo
veľkosti 60 m u celoštátnych dráh, 30 m u ostatných železničných koridorov. Režim
hospodárenia v týchto ochranných pásmach musí byť v súlade s ochranou trate a nesmie
ohrozovať a obmedzovať prevádzku tohto objektu,
Ochranné pásma cestných komunikácií - slúžia na ochranu ciest a prevádzky na nich.
Tomuto cieľu sa musí prispôsobiť aj využitie parciel ležiacich v nich. Hranica cestných
ochranných pásiem je určená zvislými plochami, ktoré sú vedené po oboch stranách
komunikácie vo veľkosti od 15 do 100 m, podľa významnosti komunikácii,
Ochranné pásma elektrických vedení - sú tvorené pásmi pozdĺž vedení v šírke 25 m pri
vedeniach veľmi vysokého napätia, 20 m pri vedeniach vysokého napätia a 15 m pri
vedeniach nízkeho napätia. V týchto ochranných pásmach je zakázané zriaďovať stavby
a vykonávať úpravy povrchov, ktoré by narušili stabilitu územia, budovať zariadenia a
vysádzať porasty, ktoré by ohrozili energetické diela a ich plynulú a bezpečnú prevádzku,
Ochranné pásma plynárenských zariadení - sú vedené pozdĺž oboch strán plynovodu v
šírkach od 10 do 50 m. V týchto pásmach je potrebné vylúčiť tie aktivity, ktoré by mohli
ohroziť prevádzku zariadenia (zemné práce, odvaly hlušín, skladovanie horľavín a pod.),
Ochranné pásma káblových vedení - ich účelom je ochrana káblov, vrátane ich zariadení.
Ochranné pásmo káblových vedení je široké 2 až 3 m. V ochrannom pásme nie je možné
vykonávanie takých aktivít, ktoré by mohli ohroziť kábel a bezpečnosť jeho prevádzky
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(hlboká orba, výkopy a ostatné zemné práce, odvodňovanie a pod). V týchto ochranných
pásmach je tiež zakázané zriaďovať stavby, sklady, skládky odpadov a pod.
• Ochranné pásma pamiatkových rezervácií, zón a kultúrnych pamiatok podľa zákona o
ŠPS č. 27/87 Zb.
V návrhu vybudovania ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel predstavujú
dopravné trasy, trasy inžinierskych sietí a ich ochranné bezpečnostné pásma určité limity. V
návrhu sú technické limity vyplývajúce z všeobecne platných predpisov rešpektované a
nepredpokladá sa ich zrušenie a ani obmedzenie žiadneho z existujúcich ochranných
pásiem.

13.4. Ochrana kultúrneho dedičstva
Historické hodnoty územia určuje zachovaný fond kultúrnych pamiatok a ďalšie historicko urbanistické, stavebno - historické a archeologické štruktúry v nadväznosti na ich prostredie,
ktoré bolo v priebehu stáročí ľudskou činnosťou rôzne pretvárané tzn., že sem patria aj
územia poznamenané historickou hospodárskou a inou kultivačnou činnosťou napr.:
banskou, hutníckou, sadovníckou alebo parkovou úpravou a pod. Z tohto dôvodu pri rozvoji
územia je potrebné zabezpečiť ochranu týchto štruktúr s ich následným využívaním a to v
súlade so zásadami štátnej pamiatkovej starostlivosti danými zákonom SNR č.27/1987 Zb. o
štátnej pamiatkovej starostlivosti, ale aj v súlade s celosvetovými trendmi ochrany a
využívania hmotnej časti kultúrneho dedičstva, ktorá doteraz nemá právnu ochranu a nie je
ani špecifikovaná na príslušnej odbornej úrovni.
Rozsah a obsah kultúrneho dedičstva je širší ako len legislatívne vyhlásené kultúrne
pamiatky a v rámci medzinárodných dohôd je rámcovo charakterizovaný nasledovne:
kultúrne dedičstvo tvoria historické a kultúrne hodnoty vytvorené predchádzajúcimi
generáciami bez ohľadu na dobu a miesto ich vzniku. Predstavuje hmotné i nehmotné
hodnoty, hnuteľné i nehnuteľné veci a predmety, jednotlivé objekty, ucelené súbory a
komplexy.
Pritom nehmotnú časť tvoria rôzne druhy jazykových, literárnych a interpretačných prejavov,
diela dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky a tradície, historické udalosti,
ale aj zemepisné, katastrálne a miestne názvy.
Hmotnú časť zase reprezentujú archívne dokumenty, knižničné fondy, diela písomníctva,
kinematografie, scénografie, televízna a audiovizuálna tvorba, diela výtvarného a úžitkového
umenia, zbierky múzeí a galérií a historická urbanistická, architektonická a stavebná
štruktúra.
Hmotná časť kultúrneho dedičstva v územnom rozvoji sa uplatňuje zachovanými historickými
urbanisticko - architektonickými štruktúrami s historickou stavebnou štruktúrou, ktoré
reprezentujú územia historických miest a obcí s ich "génius loci", architektonické pamiatky a
diela, ľudové staviteľstvo, archeologické lokality a nálezy, pamiatky vedy a výroby, historické
záhrady a parky, aleje, skupiny stromov, ale i prvky dotvárajúce historické prostredie - stĺpy,
súsošia a ďalšia drobná architektúra (prícestné plastiky a kaplnky, fontány, osvetlenie,
studne) v nadväznosti na kultúrnu krajinu vyhodnotenú podľa medzinárodne platných kritérií.
Špecifikovanie kultúrneho dedičstva vychádza z dokladov celkového vývoja na území
Slovenska a to najmä jeho sídelnej štruktúry v nadväznosti na:
• štruktúry chránené v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti,
• chránené územia - pamiatkové rezervácie (PR), pamiatkové zóny (PZ) a ochranné
pásma (OP),
• chránené súbory a solitéry nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP), ako
najvýznamnejšej časti pamiatkového fondu a ostatné kultúrne pamiatky, ako výberová
kategória historických hodnôt hnuteľných i nehnuteľných,
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• ostatné kultúrno - historické štruktúry, ktoré nie sú v zmysle uvedeného zákona chránené,
ale sú nositeľmi historicko - kultúrnych hodnôt v území:
• historické jadrá miest a obcí, vrátane významných častí mimo intravilánov - areály
kalvárií, cintorínov, hradov a pod.,
• rozptýlené osídlenie: osady, lazy, kopanice, štále, majere,
• doplňujúce a sezónne prvky osídlenia senníky, búdy, hajlochy,
• špecifické prvky osídlenia: technické diela a stopy historickej výrobnej činnosti
/baníctvo, hutníctvo a pod./, prírodné umelé prvky - tajchy, hate, nádrže, aleje a pod.
Tieto štruktúry však nie sú chápané ako samostatné prvky alebo solitéry, ale vždy
spolu so svojim bezprostredným prírodným okolím, poznamenaným kultivačnou
činnosťou človeka.
Nehnuteľné kultúrne pamiatky sú výberovou kategóriou kultúrno - historických štruktúr z
fondu kultúrneho dedičstva, ktoré zahrňujú historické sídelné štruktúry, historické
architektúry a ďalšie druhy historických stavieb a prvkov.
Špecifickou skupinou sú archeologické náleziská a nálezy, ktoré sú v zmysle zákona
chránené na celom území Slovenska bez rozdielu či sú vyhlásené za kultúrne pamiatky,
alebo len evidované ako miesta možného nálezu rôznych kultúrnych horizontov z
predchádzajúcich období situovaných pod úrovňou terénu.
Bratislavský kraj je najzápadnejším územím Slovenska na hranici s Rakúskou a Maďarskou
republikou, ktorý vznikol na území strednej časti bývalej Bratislavskej a 3 katastrov z
Mošonskej župy novým administratívnym rozčlenením katastrálnych území do 8. okresov,
kde najvýznamnejším územím je hlavné mesto SR Bratislava. Bratislava sa historicky
sformovala postupným pričlenením ďalších 13 obcí k pôvodnému územiu Bratislavy. Toto
územie sa priebežne historicky formovalo od praveku až po súčasnosť, pričom základné
kultúrno - historické hodnoty určuje bývalé korunovačné sídlo Uhorska Bratislava, slobodné
kráľovské mestá Modra, Pezinok, Svätý Jur spolu s výsadnými mestečkami Devín, Stupava,
Malacky, Gajary, Doľany, Častá, Senec, Bernolákovo, Podunajské Biskupice, Rača a
Rusovce a ostatné vidiecke sídla. Kultúrno - historické danosti územia formovalo
poľnohospodárstvo Podunajskej nížiny s výrazným vinohradníctvom na južných svahoch
Malých Karpát a lesohospodárstvom i poľnohospodárstvom Záhorskej nížiny a Malých
Karpát. K tomu sa formovala aj štruktúra historického osídlenia so zachovanými historickými
urbanistickými, architektonickými a stavebnými štruktúrami s ich väzbou na okolité krajinné
prostredie, v ktorom na úpätiach Malých Karpát sú situované komplexy hradov. V štruktúre
osídlenia kraja v oblasti Záhoria vznikli špecifické uzavreté usadlosti s kaplnkami, v ktorých
od 16. storočia sa usadzovali Habáni - anabaptisti, ako nedomáca a remeselnícka skupina
obyvateľstva, pričom ich usadenie im povolil príslušný majiteľ územia (Veľké Leváre).
Zoznam národných kultúrnych pamiatok
pamiatkových zón (PZ) v Bratislavskom kraji:

(NKP),

pamiatkových

rezervácií

(PR)

a

Národné kultúrne pamiatky
• Bratislava - hlavné mesto Slovenska
• Academia Istropolitana zo 16. storočia
• Devín - slovanské hradisko
• Dóm sv. Martina - farský kostol zo 14.- 15.storočia, od polovice 16.storočia do
2.polovice 19.storočia korunovačný chrám Uhorska
• Dúbravka - villa rustika
• Hrad a jeho areál z 10.- 18.storočia
• Lýceum na Konventnej ulici č.15 z r.1783 a č.13 z r.1854-55
• Slavín - pamätný cintorín Červenej armády
• Súbor historických dokumentov v Štátnom ústrednom archíve
• Červený Kameň (Píla) - hrad z 13. - 18.storočia,
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• Modra - súbor kultúrnych pamiatok s priamym vzťahom k Ľ. Štúrovi: bývalá evanjelická
a.v. fara, tzv. Schnellovský dom, pamätné miesto v Holombeckej doline a v časti Šnaudy,
tzv. Emreszovský dom a hrob na cintoríne.

Pamiatkové rezervácie
• Bratislava - hlavné mesto SR - mestské výsady z r. 1291
• Svätý Jur pri Bratislave - mestské výsady zo 14.storočia,
• Veľké Leváre - habánsky dvor s modlitebňou,

Pamiatkové zóny
• Bratislava - hlavné mesto Slovenska
• CMO (centrálna mestská oblasť)
• Devínska N. Ves,
• Dúbravka
• Lamač,
• Rača,
• Rusovce,
• Vajnory,
• Záhorská Bystrica
• Marianka
• Modra
Na území Bratislavského kraja sa vyskytuje celkom 1012 nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
ktoré predstavujú 1401 pamiatkových objektov. Okrem vyššie uvedených miest a obcí, v
ktorých sa nachádzajú pamiatkovo chránené najvýznamnejšie kategórie a to urbanistické
celky (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny), a objekty (národné kultúrne pamiatky), sa
významný kultúrno - historický potenciál nachádza na území katastrov miest a obcí:
• na území Bratislavy: MČ Podunajské Biskupice,
• v okrese Malacky: Malacky, Stupava, Malé Leváre, Kostolište, Borinka (hrad Pajštún),
Plavecké Podhradie (hrad), Plavecký Mikuláš,
• v okrese Pezinok: Pezinok, Budmerice, Častá, Doľany, Vinosady,
• v okrese Senec: Senec, Bernolákovo, Boldog, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Ivanka
pri Dunaji, Kaplná, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Nová Dedinka, Veľký Biel
• a ďalšie.
Na ochranu formou vyhlásenia sú vytipované za pamiatkové zóny centrálne časti sídiel MČ
Bratislavy - Devín a Pezinok. Okrem týchto sa žiada spomenúť aj ďalšie urbanistické celky centrá miest Stupavy a Senca. Podobne treba sledovať aj obce so zachovalými časťami s
pôvodnou zástavbou.
Riešenie Priemyselného automobilového parku Záhorie nezasahuje žiadnu z pamiatok
kultúrneho dedičstva. V blízkosti sa nachádza areál archeologického nálezu, resp. miesto
potenciálneho nálezu kultúrnych horizontov situovaných pod úrovňou terénu a preto je
potrebné, aby pred výstavbou jednotlivých výskumných a výrobných areálov, ako súčasť
prieskumných prác bol vykonaný aj podrobný archeologický prieskum tejto lokality,
koordinovaný Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Túto skutočnosť treba zohľadniť najmä
pri trasovaní železničnej vlečky do areálu automobilového parku Záhorie.
Realizáciou ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel nepríde k narušeniu
žiadnej z pamiatok kultúrneho dedičstva. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádza
pamiatkový fond v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Vzhľadom na blízkosť archeologických lokalít je nevyhnutné pred relizáciou ťažby vykonať
záchranný archeologický výskum.
V prípade prípravy stavebných prác a iných investičných zámerov v riešenom území
Bratislavského kraja je potrebné na pamiatkovom území, ochrannom pásme, NKP, v
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prostredí NKP vyžiadať vopred
pamiatkového úradu Bratislava.

rozhodnutie resp.

záväzné stanovisko Krajského

14. Dopravná infraštruktúra
Rozvoj sídla a jeho regiónu podmieňujú vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré sú však
determinované najmä :
• geografickými a klimatickými podmienkami,
• predchádzajúcim historickým vývojom,
• existujúcou štruktúrou hospodárskej základne,
• potenciálom obyvateľov a živej prírody,
• možnosťami ďalšieho územného rozvoja.
Bratislava leží vo veľmi citlivom priestore najmä vzhľadom na vonkajšie faktory, ktoré
rozhodujúcou mierou vplývajú na formovanie mesta, jeho zázemie, kvalitu jeho vnútornej
infraštruktúry a funkcieschopnosť celej dopravnej sústavy.

14.1. Vonkajšie podmienky rozvoja Bratislavského kraja
Už v historickom období hral bratislavský priestor významnú úlohu v kontakte medzi južnou a
severnou časťou strednej Európy (Limes Romanus, Jantárová cesta, Dunajská cesta,
Moravská brána a pod.). Prvoradými boli geografické podmienky - prechod cez Dunaj na
styku dvoch kontinentálnych horských masívov Alp a Karpát, tvoriacich bratislavskú bránu a
strategický priestor pre kontrolu celého územia. Tieto podmienky určovali a určujú
najvýznamnejšie možnosti rozvoja sídiel a ich spoluprácu s okolitým územím a prejavili sa
koncentráciou obyvateľstva do týchto priestorov. Slovensko leží medzi dvoma významnými
ramenami, reprezentujúce zároveň významné dopravné koridory:
• Drážďany - Katovice - Krakov - Ľvov,
• Mníchov - Viedeň-(Bratislava)-Budapešť - Čierne more,
pričom z priestoru Bratislava - Viedeň vychádza i ďalší paralelný južný koridor v smere:
• Graz - Ľubľana - Záhreb - Belehrad - Istanbul.
Významnosť polohy Bratislavského kraja z hľadiska ďalšieho pozitívneho hospodárskeho
rozvoja v Európe potvrdil i rad ďalších rozvojových štúdií, najvýznamnejšie však štúdia
"Produkčné priestory v Západnej a Východnej Európe", ktorú spracoval Inštitút Empirica v
Bonne r. 1993. Veľmi významným faktom je, že Bratislavský región bol vyhodnotený ako
región s najlepšími rozvojovými potenciálmi, a že v strednom Podunajsku okrem neho boli v
prvej desiatke vyhodnotené ďalšie dva regióny:
• Györ - Šoproň (západné Maďarsko) na 3. mieste a
• Burgenland (východné Rakúsko) na 10. mieste.
Tieto tri regióny navzájom susedia. Majú vzájomne prepojenú, i keď na nižšej úrovni,
dopravnú sieť a infraštruktúru, čím sa vytvárajú predpoklady pre kumulatívne zosilovanie
pozitívnych účinkov spolupôsobiacich subsystémov. V stredoeurópskom priestore tak vzniká
možný kontinentálny transformačný uzol, ktorý môže efektívne sprostredkovať v krátkom
čase integráciu:
• severovýchodnej časti Európy cez Bratislavský región,
• juhovýchodnej časti Európy cez Györ - Šopronský región a
• západnej časti Európy cez Viedenský región.
Týmto vzájomným prepojením vzniká možnosť eliminovať nedostatky v globálnom rozvoji
Stredoeurópskeho regiónu najmä :
• nedostatok ekonomicky aktívnych osôb v západnej časti,
• nedostatočných finančných prostriedkov vo východnej časti
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a posilniť pozitívne vklady, ktorými sú :
• vysokokvalifikovaná pracovná sila, dobrá technická infraštruktúra, vedecko-vývojová
základňa a školstvo vo východnej časti,
• informačné systémy, jestvujúce dopravné prepojenie, hospodársky potenciál na západnej
časti makroregiónu.
Vývoj sídelnej štruktúry sa v poslednom období presúva z úzko regionálnych sídelných
štruktúr do úrovne nadregionálnej a kontinentálnej. Operačný priestor Bratislavy vymedzujú
sídla bezprostrednej dostupnosti:
• Malacky-Stupava-Pezinok-Modra-Senec-Šamorín,
a sídla kooperujúce :
• Trnava-Dunajská Streda,
cez hranice:
• Györ-Šoproň-Viedeň.
V strede tohoto priestoru vzniká atraktívne územie pre prípadné vymiestňovanie funkcií
nových kooperujúcich aktivít. Tento priestor výrazne vymedzujú tri koridory:
1. služby-rekreácia - Bratislava-Bruck a.d.L. (Malé Karpaty-Dunaj-Neziderské jazero),
2. technické - Bruck a.d.L.-Mosonmagyaróvár - Bratislava.
Rozvoj tohoto potencionálneho územia značne ovplyvňujú limitujúce faktory:
• územné - (masív Malých Karpát, tiesňava Hainburg-Devín - "Bratislavská brána"
vrchovina Leitha),
• prírodné -chránené územie národného parku "Moravské Pole", Podunajsko, Donauau, a
iné,
• technické - Dunajská vodná cesta, transeurópska diaľnica TEM D2-M15, diaľnica A4-M1,
magistrálne železnice M110, M120, M130.
V prienikovom území vzniká i potenciálna možnosť pre vybudovanie nového kontinentálneho
letiska s podporou väzieb na diaľnice, železnice i Dunajskú vodnú cestu.
Najsilnejšie
s Viedňou.
priechodov
Rakúska a
Maďarska.

väzby Bratislavy znovu ožívajú medzi najväčšími sídlami v tomto území - teda aj
Potvrdzujú to i výsledky získané z priebehu zaťaženia cestných hraničných
na územie Bratislavy, z ktorých vidno enormný nárast vzťahov v smere do
naopak počiatočný pokles a mierny postupný nárast zaťažení v smere do

Z doposiaľ získaných informácií zaťaženie smeru Bratislava - Břeclav v cestnej (najmä v
osobnej) a železničnej doprave stagnuje, resp. pokleslo vplyvom prirodzenej gravitácie
vzťahov do vnútra novovytvorených štátov s počiatočnou nestabilnou ekonomikou. V tomto
smere prevláda prevažne nákladná kontinentálna kamiónová doprava. Možno predpokladať,
že veľkopriestorové dopravné vzťahy z ČR do Maďarska a na Balkán sa budú sčasti
realizovať (čo sa už v súčasnosti i deje) cez Rakúsko (Linec, Viedeň).
Naopak, potreba vybudovania južného dopravného koridoru Slovenska s ponukou
prepojenia surovinového a demografického potenciálu severovýchodnej časti Európy vytvára
predpoklady silnejších dopravných vzťahov v smere východ - západ.
Záverom k vonkajším podmienkam rozvoja Bratislavy možno konštatovať, že hlavnými
podmieňujúcimi faktormi formovania dopravnej sústavy mesta v budúcom vývoji sú:
• sídelná kooperácia Bratislava - Viedeň,
• multimodálne dopravné koridory prechádzajúce krajom:
IV.: Berlín/Norimberg - Praha - Budapešť -Constanta/Thessaloniki - Istanbul
VI.: Gdansk - Grudziadz/Waršava - Katovice - Žilina
VII.: Dunaj
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• multimodálne dopravné koridory v dotyku s krajom:
Va.: Bratislava - Žilina - Košice - Užhorod
V.: Rijeka - Zagreb - Budapešť
• integrácia sídelnej štruktúry záujmového územia regiónu Bratislava-Viedeň-Györ,
• limity územné a ekologické.
Územie Bratislavského kraja podstatne ovplyvní rozvoj transformačného dopravného uzla s
prevládajúcim smerom dopravných vzťahov cez jadro (územie mesta) západ-východ
(Bratislava-Viedeň), pričom nadregionálne dopravné koridory Slovenska budú prebiehať
prevažne v smere sever-juh, vo väzbe na kontinentálne dopravné koridory.

14.2. Dlhodobý výhľad - scenáre možností rozvoja dopravnej
sústavy Bratislavy
Pre potreby ujasnenia si potrieb rozvoja dopravy v Bratislavskom kraji, je žiadúce si
uvedomiť potreby rozvoja dopravy mesta Bratislavy, ako rozhodujúceho faktora
ovplyvňujúceho celý Bratislavský kraj.
Pre potreby prognózovania dopravy v rámci spracovania celomestských dokumentácií hl.
mesta SR Bratislavy (ÚGD/BA, GDP, Stratégia) boli formou Scenárov prognózneho rozvoja
infraštruktúry dopravnej sústavy analyzované možnosti rozvoja Bratislavy vo vzťahu k
územiu vlastnému, regionálnemu a vyšším, a potom i medzi subcentrami navzájom.
Vnútorný rozvoj dopravnej sústavy Bratislavy a kraja je okrem vonkajších podmienený
vnútornými faktormi :
• jestvujúcou technickou a dopravnou infraštruktúrou,
• ekonomickým potenciálom,
• viazanými zdrojmi ďalšieho rozvoja a
• ekologickou únosnosťou územia.
Z týchto predpokladov vyplývajú i ďalšie možnosti rozvoja dopravnej sústavy mesta a jej
jednotlivých subsystémov. V zásade však môžeme predpokladať, že môžu nastať tieto tri
varianty:
1. limitovaný ekonomický vývoj, s minimálnym rozvojom dopravnej sústavy,
2. optimistický hospodársky rozvoj, s prevádzkovo náročnou dopravnou sústavou mesta a
kraja,
3. vyvážený - ekologický variant s optimálnou dopravnou sústavou vo vzťahu k únosnosti
územia.
Potrebám intenzívneho regionálneho rozvoja najlepšie vyhovuje variant maximálneho
rozvoja mesta s prerastaním do užšieho zázemia (var. 2), ktorý sa zvolil za porovnávaciu
základňu pre koncipovanie rozvoja Bratislavského kraja, ako vyplýva z podkladovej štúdie
Územného generelu dopravy Bratislavy.

14.3. Odporúčaný scenár územného
sústavy Bratislavského kraja

rozvoja

dopravnej

Priaznivý ekonomický rozvoj jadrového mesta i jeho záujmového územia si vyžaduje
zodpovedajúcu úroveň dopravnej sústavy a dopravnej infraštruktúry. Transformácia
hospodárskeho potenciálu z hospodársky vyspelých krajín západnej Európy bude v priestore
Bratislavy prebiehať v smere západ-východ. Mesto prerastie do regiónu a bude sa integrovať
do stredoeurópskeho Podunajského regiónu Bratislava - Viedeň - Györ.
1. etapa vývoja cca do roku 2005 bude poznamenaná prudkým nárastom automobilovej
osobnej i nákladnej dopravy, ktorá flexibilne reaguje na zmenu zdrojov a cieľov vznikajúcich
objemov dopravy na úrovni:
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• urbánnej,
• regionálnej i
• kontinentálnej.
Toto obdobie bude charakterizované akumuláciou zdrojov, ale aj investíciami zameranými
na nevyhnutné priame a nepriame pripojenie priestoru na slovenskú a stredoeurópsku
dopravnú sústavu vodnej, cestnej a železničnej dopravy v jej hlavných koridoroch.
2. V návrhovom období (cca r. 2005 - 2015) by sa Stratégia realizácie zámerov odvetvia
dopravy (v súlade s požiadavkami rozvoja Bratislavy a kraja a v zmysle vládnych upresnení
pre program výstavby diaľnic) mala zamerať na najdôležitejšie kvalitatívne zmeny dopravnej
sústavy:
• segregáciu osobnej od nákladnej železničnej dopravy, v staniciach a traťových úsekoch
kraja, s kapacitami zriaďovania a údržby oboch subsystémov,
• pripojenie kraja na sieť rýchlych magistrálnych ťahov Slovenska (160-200 km/h),
alternatívne v hlavných staniciach Bratislava, Petržalka, Nové Mesto, Letisko MRŠ,
• dobudovanie systému kombinovanej nákladnej dopravy s jedným ťažiskovým uzlom
medzinárodného významu a jedno-cestnými, záložnými prekladiskami na vstupných
radiálach štátu a kraja,
• vybudovanie dopravno - transformačného uzla Bratislava - prístav / ÚNS so zázemím pre
jeho funkcie EUROGARE a logistické centrum vo väzbe na letisko M. R. Štefánika a
diaľničnú sieť,
• dobudovanie hlavného verejného prístavu Bratislava podľa Generelu, budovanie
prístavísk pre osobnú dopravu na Dunaji,
• modernizácia medzinárodného letiska M. R. Štefánika s priamymi väzbami na diaľnicu,
železnicu a MHD Bratislavy,
• integráciu systému prímestskej a mestskej hromadnej dopravy osôb (v podiele železnica :
autobus) s min. 50 %-ným podielom železnice (podľa Komplexnej štúdie PHD - ÚDI,
1987), s podielom na priamej obsluhe miest, aj vo väzbe na Rakúsko (pričom podiel
IAD : SAD : ŽD by mal byť cca 40 : 30 : 30),
• zvýšenie štandardu osobných regionálnych a nadregionálnych staníc, poskytujúcich
vybavenosť mestského významu,
• využitie pre rýchle a komerčné záujmy malé účelové letiská v kraji a jeho okolí Vajnory,
Zohor, Horná Potôň, Trnava, Veľké Blahovo.
Celkové ekologické zámery, náročné na investície možno reálne očakávať ešte v tejto
návrhovej etape. Pôjde o podzemný urbanizmus v mestách, úplnú elektrizáciu prímestských
a mestských dopráv a dodatočné ekologické stavby (ako napr. protihlukové steny a pod.),
podmienené snahami o dodržanie tempa v prvom období.
3. Vzdialené možné ciele úplnej kompatibility dopravnej sústavy SR s transeurópskymi
supersystémami vyvolajú potrebu založenia ponukových atraktívnych dopravných koridorov
prechádzajúcich aj cez Bratislavu a Bratislavský kraj:
• tunelové preklenutia masívu Malých Karpát pre priblíženie Z-V a S-J dopravných vzťahov
cestného (tzv. vonkajší a 0-tý okruh v meste Bratislava) a železničného prepojenia v
meste aj kraji,
• rýchle cestné prepojenie Bratislava-Košice-Ukrajina,
• koridor Európskej Železničnej Magistrály okrem nepriameho, ale blízkeho pripojenia sa na
ťah Paríž-Viedeň-Istanbul ponúkne kraj novým ťahom Berlín - Drážďany - Praha Bratislava - Belehrad - Istanbul (koridor 4),
• vodná dopravná cesta plavebným kanálom Morava, na európskom prepojení Dunaj Odra - Labe (E-20, E-30), bude podrobená multikriteriálnym zhodnoteniam variantov, v
nadväznosti na výstavbu VD Wolfsthal,
• prípadné budovanie priemyselného prístavu Devínska Nová Ves podľa aktuálnych
potrieb, resp. požiadaviek rozvoja vodných ciest,
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• tretia vzletová a pristávacia dráha Bratislavského letiska, ktorá umožní výraznú
komercializáciu regionálneho priestoru vo väzbe na interkontinentálne lety a
medzinárodnú deľbu vzdušného priestoru (Viedeň, Bratislava, Budapešť).
Uvedené výhľadové ciele bude potrebné zvažovať zo všetkých možných hľadísk ich
dôsledkov na okolie v komplexnom hodnotení ekonomickom, sociálnom a ekologickom.
Predovšetkým sa predpokladajú veľmi výrazné ekologické súvislosti. Možné negatívne
dôsledky bude potrebné hodnotiť z pohľadu výhľadových predpokladaných technológií,
organizačných a technických systémov výstavby a prevádzky, ako aj celkových
spoločenských a národohospodárskych efektov a to nie len v celoštátnom, ale aj európskom
kontexte.
Problematika predĺženia širokorozchodnej trate z oblasti Košice/Ukrajina a jej zaústenia do
priestoru Bratislavy bola prehodnocovaná vo vzťahu k súčasnému a rozvojovému potenciálu
železničných tratí klasických parametrov a v širších súvislostiach si vyžiada samostatnú
rozvojovú štúdiu s podchytením predovšetkým medzinárodných požiadaviek na jej využitie.
Modernizácia siete ŽSR a jej pripojenie na európsku sieť premietnutá v Koncepcii rozvoja
dopravy vytvára v súčasnosti kapacitné podmienky aj pre výhľadové vysoké prepravné
nároky. Orientácia nadrozmerných a hromadných nákladov na riečno-morskú vodnú cestu
Dunaj sa odporúča na medzinárodné špecializované prístavy Komárno a Bratislava.

14.4. Územný
priemet
Bratislavskom kraji

zámerov

rozvoja

dopravy

v

Koncepcia rozvoja dopravnej sústavy Slovenska, načrtnutá rezortom (MDPaT SR) nárokuje
v priestore Bratislavského kraja riešiť nadregionálne koridory a zámery vyplývajúce z
medzinárodných konvencií a bilaterálnych dohôd.
Špecifické ekologické hodnoty prírodného, krajinného, pôdneho a vodného potenciálu
nachádzajúce sa v priestore Bratislavského kraja sú limitujúcimi podmienkami územného
rozvoja. Doprava môže byť regulatívom a nástrojom trvalo udržateľného rozvoja územia pre
všetky etapy rozvoja.
Cieľom dlhodobej koncepcie dopravy v území Bratislavského kraja je harmonizácia
požiadaviek rozvoja dopravnej sústavy nadregionálneho a regionálneho priestoru Bratislavy
a Slovenska s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.
Zvláštne vrstvenie okrajových podmienok Bratislavského kraja vyplývajúce z jeho
geografickej polohy, dopravného významu vymedzeného priestoru ako aj špecifických
funkcií je dôvodom hierarchizovania problematiky dopravy v týchto úrovniach:
MAKROREGIONÁLNA: kde sa riešia dopravné nadregionálne zámery vyšších sústav:
• Stredoeurópsky región,
• prognózny rozvoj regiónu Podunajsko,
• vplyv regiónov Wien, Györ, Brno.
REGIONÁLNA :
kde sa premietajú dopravné zámery centier západného Slovenska v optimálnej dopravnej
dostupnosti :
• Trnava, Galanta, (Nitra), Dunajská Streda, Senica.
SUBREGIONÁLNA :
so špecifickými požiadavkami jadrového mesta Bratislava, nižšími sídelnými záujmovými
zoskupeniami a historickými mestečkami, čo v územnom priemete znamená dopravné
pripojenie na vnútorný systém regiónu.
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V súvislosti s rozvojom ekonomických aktivít a aktivít spojených s rekreáciou a turizmom
navrhujeme riešenie dopravného pripojenia priestorov ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské
Biskupice Tretí diel na dopravné uzly a dopravnú sieť.
V súvislosti s rozvojom ekonomických aktivít, vyjadrených najmä priemyselných a
technologických parkov riešiť dopravné pripojenie novonavrhovaných priestorov na dopravné
uzly a dopravnú sieť príslušnej úrovne podľa významu týchto priestorov.
Riešiť prepojenie z navrhovaných vedecko - technických, priemyselných a technologických
parkov k hraničným priechodom.

14.4.1.

Úroveň makroregionálna

14.4.1.1. Systém železničnej a kombinovanej dopravy
Radiálno-okružná sieť jestvujúcich magistrálnych tratí európskeho a celoštátneho významu a
základných železničných ťahov, výrazne podporuje rozvoj územia kraja.
Nadregionálne magistrálne železničné trate prechádzajú územím radiálne v smeroch:
• M110 : Bratislava - Brno - Praha - Drážďany - Berlín - Hannover,
• M120 : Bratislava - Žilina - Čadca - Zwardoň - Varšava - Gdaňsk,
• M130 : Bratislava - Štúrovo - Budapešť - Belehrad - Istanbul - (Thessaloniky).
Modernizácia tratí na rýchlosti 160-200 km v rovinatom území západného Slovenska a
elektrifikácia poskytne európsky štandard pre osobnú aj nákladnú dopravu. V priestore
Bratislavského kraja sa na tento systém pripojí trať Viedeň-letiská Schwechat/Bratislava, čím
sa Bratislava a magistrály Slovenska (M120 M130 a M160) nepriamo previažu na
transeurópsky systém expresných vlakov v koridore IV. a V.
Výstavba vysokorýchlostných tratí sa predpokladá v smere sever-juh a východ-západ s tým,
že na území Bratislavského kraja by mohli mať spoločnú zastávku a spoločné vedenie tratí.
Segregácia dopráv v Bratislavskom železničnom uzle (BŽU) je dôvodom odľahčovacieho
tunela nákladnej dopravy v koridore Lamač-Briežky s pokračovaním cez stanice Nové
Mesto-ÚNS, resp. Predmestie-Východ (VVNS).
Nadregionálne stanice sa navrhujú v nasledovnej hierarchii:
• Bratislava Hlavná stanica: s funkciou medzinárodnej tranzitnej železničnej stanice
(nadtriedna), pre prechádzajúce expresy a rýchle vlaky zo smerov Brno, Žilina, Nové
Zámky, v rozsahu rekonštrukcie podľa nového GŽD a väzbami na nosný systém MHD
Bratislavy, plánovaný počet je 132 vlakov/deň osobnej dopravy,
• Bratislava - Petržalka: s funkciou medzinárodnej tranzitnej a cieľovej dopravy (1.trieda),
pre prechádzajúce expresy a rýchle vlaky zo smerov Viedeň a Györ, Žilina a Zvolen, v
rozsahu novej colnej stanice - vo výstavbe, vo väzbe na MHD v križujúcej zastávke
Petržalka-centrum, plánovaný je počet 56 vlakov osobnej dopravy,
• Bratislava - Nové Mesto: s funkciou medzinárodnej prechodovej a koncovej stanice
(2.triedy) pre rýchle vlaky zo všetkých smerov vstupujúcich do kraja, s možnosťou využitia
súčasnej kapacity koľajiska stanice na strane elektrárne,
• Bratislava - letisko M. R. Štefánika: s funkciou medzinárodnej zastávky expresných a
rýchlych vlakov najmä pre spojenie letísk a všetkých magistrálnych smerov cez stanicu
Nové Mesto, podzemná zastávka prepojená na priamy systém obsluhy letiska a nosný
systém MHD Bratislavy.
Technickým zázemím nadregionálnych staníc budú areály:
• Odstavná stanica Žabí majer pre osobnú železničnú prevádzku, denné objemy: 65 párov
vlakov údržby.
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• Ústredná nákladná stanica (ÚNS) pre nákladnú prevádzku, počet vlakov osobných 48,
nákladných 48 vlakov/deň, objemy nakládky: 96 vzj/deň, vykládky 110 vzj/deň a
kontajnerové prekladisko 28 + 17 vzj/deň.
• Východná stanica pre nákladnú prevádzku a celosieťovú vlakotvorbu, manipulácie a
prestavné vlaky BŽU.
• stanice Kittsee / Petržalka a Devínska Nová Ves ako nákladné colné - prechodové
stanice celoštátneho významu.
Kapacity priestorov jestvujúcich železničných areálov aj ich dopravný potenciál poskytujú
dostatočné rezervy ďalšiemu rozvoju územia. Toto zhodnotenie vychádza zo záverov GŽDBŽU pre rok 2010.
Kombinované dopravné systémy SR sú koncipované s požiadavkou koncentrácie jedného
centrálneho priestorového dopravno - transformačného uzla medzinárodného významu aj v
Bratislave. Pre tieto funkcie sa využíva územný a dopravný potenciál areálov Prístav/ÚNS,
ktorý má výhodnú polohu na medzinárodnej riečno-morskej vodnej ceste Izmajl - Budapešť Regensburg - Rotterdam a zázemie ústrednej nákladnej stanice Bratislava. Diaľnično cestné a železničné priame väzby na všetky radiály kraja, aj pre nadgabaritné náklady sú
podmienkou vytvorenia ústredného uzlu s vybavenosťou:
• prekládok cesta - železnica, cesta - loď, železnica - voda,
• bezcolná zóna,
• tovarové centrum so servisom,
• logistické centrum vo väzbe na cargo-letisko a jeho hospodárske zázemie.
V tesnej blízkosti je možné splniť požiadavky na komfort malých sprievodných plavidiel
lodiarskych spoločností na nový prístav v areáli Bratislava - Pálenisko s nízkou hranou.
Pre priľahlé sektory letiska M. R. Štefánika okrem funkcií logistiky sa navrhujú využiť aj pre
funkcie nadregionálnej vybavenosti ako napr.:
• konferenčno - rezidenčné centrum v Ivanke a Bernolákove,
• dopravno - spoločenské centrum vo väzbe na Zlaté Piesky,
• burzovo-výstavnícke centrum v sektore ružinovskom, s väzbou na nosný systém MHD
Bratislavy.
14.4.1.2. Systém diaľnično - cestnej dopravy
Územím Bratislavského kraja sú trasované už v súčasnosti viaceré trasy európskeho
významu. Vlastná Bratislava sa stáva uzlovým bodom týchto trás, z ktorého sa lúčovito
rozbiehajú:
• E 58 (I/2, I/61) Bratislava - Berg - hranica s Rakúskom,
• E 65 (I/2) Česko - Břeclav - Bratislava - Rusovce - hranica s Maďarskom,
• E 75 (D/61, I/61 I/2) Poľsko - Orava - Žilina - Trenčín - Bratislava -Rusovce - hranica s
Maďarskom,
• E 571 (II/572, I/61, I/62) Senec - Nitra -Zvolen - Lučenec -Košice
• E 575 (I/63) Bratislava - Dunajská Streda - Medveďov - hranica s Maďarskom.
V súlade so schválenou Koncepciou rozvoja dopravy (schválenej uznesením vlády SR č.
166/1993) sa uvažuje pre výhľadové obdobie po roku 2015 s rezervou priestoru pre
výstavbou tzv. južného ťahu ako cestnej komunikácie nadregionálneho charakteru ako
rýchlostnej cesty dvojpruhovej s výhľadom na štvorpruh v smere Bratislava - Nové Zámky Veľký Krtíš - Lučenec - Košice. V návrhu ÚPN VÚC Bratislavského kraja je rýchlostná
komunikácia R7 vedená od križovatky s diaľnicou D4 (0-tým okruhom) v smere – Rovinka
obchvat juhom – Dunajská Lužná obchvat juhom – hranica Bratislavského kraja s
Trnavským krajom. Trasovanie rýchlostnej komunikácie R7 bude spresnené ďalšími
projektmi, ktoré budú spracované v gescii MDPaT SR.
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V súlade s uzneseniami vlády upresňujúcimi program výstavby diaľnic a dohôd medzi
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a mestom Bratislava sa na území mesta
dobudúva prepojenie diaľničného systému D2 a D1.
Sieť pozemných komunikácií slúžiacich automobilovej doprave podľa významu k
Bratislavskému kraju možno rozdeliť nasledovne:

Nadregionálne cesty a diaľnice
Tieto komunikácie zabezpečujú nadregionálne dopravné väzby a vzhľadom na polohu
Bratislavy na hranici troch štátov aj medzinárodné vzťahy. Neustále musí byť venovaná
pozornosť týmto komunikáciám, aby bol v každom období dostatok prepravnej kapacity,
pretože sa stávajú hlavnými spojovacími koridormi Slovenska na európskej diaľničnej sieti a
k štátom Európskej Únie.

Diaľnice:
• D-2 – hranica s Českou republikou – Malacky – Bratislava – hranica s Maďarskou
republikou,
• D-4 –Bratislava mestská časť Jarovce – hranice s Rakúskou republikou,
D-1 – Bratislava – Trnava – Považie,V súčasnosti sa uskutočňuje prepojenie a dostavba D-2
a D1na území hlavného mesta SR Bratislavy a tým sa uskutočňuje ich homogenizácia v
zmysle vládnych uznesení pre program výstavby diaľnic. Súčasťou dobudovania D2 budú aj
hraničné prechody do Maďarska a Rakúska.
Riešiť napojenie diaľnice D2 na cestu I/2 pri Čunove s mimoúrovňovou križovatkou na D2 a
napojenie diaľnice D1 na cestu I/61 s mimoúrovňovou križovatkou na D1 (križovatka Blatné).
Rezervovať územie pre výhľadovú možnosť realizácie predĺženia nultého okruhu okolo
Bratislavy od križovatky s diaľnicou D2 južne od Stupavy na štátnu hranicu s Rakúskom pre
zabezpečenie ekonomického rozvoja daného priestoru.
Riešiť pripojenie technologického parku Jarovce - Kittsee na stávajúce cesty v priestore
medzi diaľničnou križovatkou D2 a D4 pri Jarovciach a hranicou s Rakúskom s vybudovaním
mimoúrovňovej križovatky v tomto priestore.
Riešiť pripojenie technologického parku Malacky sever na diaľnicu D2 v priestore križovania
s cestou 11/590 na severnom okraji mesta Malacky so zakomponovaním tohto pripojenia do
komunikačnej kostry mesta. Vybudovať cestné prepojenie na cestu 11/590 v priestore
Kostolišťa.

Cesty I. triedy
•
•
•
•

I/2 - hranica s Maďarskom - Bratislava - Malacky - Holíč,
I/61 - hranica s Rakúskom - Bratislava - Trnava - Bytča,
I/63 - Bratislava - Dunajská Streda - Štúrovo,
I/62 - Senec - Sládkovičovo - Sereď.

Na ceste I/2 sa uvažuje s vybudovaním ochvatu mesta Stupava a s vybudovaním preložky
jej vedenia v rámci mesta Malacky.
Súčasťou ciest I/2 a I/61 sú aj hraničné priechody do Maďarska a Rakúska.
Podľa prieskumov automobilovej dopravy je možné konštatovať úbytok zaťaženia
automobilovej dopravy v smere do Českej republiky a značný nárast dopravy v smere na
Slovensko a tiež aj do Rakúska. Z týchto dôvodov je aj realizačná snaha zameraná na tieto
lokality a smery.
V dotyku s hlavným mestom SR Bratislavou tieto nadregionálne trasy začínajú tiež
vykonávať funkcie regionálnych trás pre zabezpečenie dopravných vzťahov prímestská zóna
- mesto. Zvyšuje sa podiel prímestskej dopravy tak, ako sa presúvajú najmä obytné funkcie
z mesta do jeho okolia. Aby boli tieto nadregionálne trasy prínosom aj pre kraj, je nutné
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umožniť na ne prístup tak, aby bola rozšírená obsluha priľahlých území najmä k diaľnicam.
Jedná sa o nové vstupy na diaľnice v priestore Marianky, Stupavy a Bernolákova Chorvátskeho Grobu.
So zabezpečením premiešanej nadregionálnej, regionálnej, ale aj mestskej funkcie na
komunikáciách, súvisí aj umiestnenie vonkajšieho dopravného polkruhu a tzv. 0-tého okruhu.
Podľa "Aktualizácie generálneho dopravného plánu hl. m. SR Bratislavy" bude vonkajší
dopravný polkruh plne vyťažený pre potreby dopravy z titulu aktivít Bratislavy. Tzv. 0-tý okruh
je uvažovaný v dlhodobom výhľade. Úsek diaľnice D4 od cesty I/2 s pokračovaním v smere k
diaľnici D2 južne od Stupavy a k ceste II/505 sa uvažuje vybudovať v návrhovom období pre
zlepšenia prepojenia výrobnej a obytnej zóny v západnej časti mesta na nadradenú cestnú
sieť. Prepojenie od cesty II/505 do Bratislavy – mestskej časti Devínska Nová Ves súbežne
so železničnou traťou po štátnu hranicu s Rakúskom s výstavbou nového mostu a
hraničného priechodu cez rieku Moravu sa uvažuje vo výhľade.
Návrh dopravného riešenia uvažuje v prvej fáze skompletovanie vonkajšieho dopravného
polkruhu mesta Bratislavy s prepojením cesty I/63 - križovatka s D - 1 - Galvaniho - Bojnická,
križovanie cesty II/502 - tunel cez Malé Karpaty so zaústením na D-2. Miesto zaústenia a
vytvorenie vhodných križovatiek je predmetom ďalších stupňov dokumentácie najmä
mestských.
Územná rezerva pre výhľadový 0-tý okruh okolo Bratislavy, v zásade v polohe na hraniciach
mesta, si vyžaduje napĺňanie predpokladov plného saturovania mestskej dopravnej siete
automobilovou dopravou až po vonkajší dopravný polkruh mesta, ako aj výrazné narastanie
rozvojových pólov mesta Bratislava. Tento pripravovaný koridor v trase od Jaroviec s južným
mostom cez Dunaj, východne od letiska, západne od Svätého Jura prechádzajúci tunelom
cez Malé Karpaty s pripojením na diaľnicu D-2 v priestore Marianka - Stupava vytvára
ponuku pre možný urbanistický rozvoj v celom páse umiestnenom na východ od územia
letiska Ivanka. Posúdenie nutnosti a vlastné umiestnenie tejto trasy si bude vyžadovať
spracovanie riešenia so zhodnotením dopadov na životné prostredie, ale tiež prognózne
prepočty smerovania automobilovej dopravy vo vnútororegionálnych vzťahoch mimo
kontaktu s územím Bratislavy vrátane, zhodnotenia geologických pomerov, ako aj ostatných
vplyvov v dotknutom území. Pri návrhu trasovania diaľnice D4 pre jeho úsek okolo Bratislavy
v dotyku so súčasnými vzletovými a pristávacími dráhami, ako aj s navrhovanou vzletovou a
pristávacou dráhou letiska generála M. R. Štefánika Bratislava-Ivanka je potrebné
zabezpečiť technické riešenie tak, aby nenastala kolízia medzi požiadavkami prevádzky
letiska a cestnej dopravy (podtunelovanie, zapustenie, prekrytie a pod.).
V rozostavanosti sú diaľničné úseky spájajúce Slovensko s Maďarskom a Rakúskom na
území Petržalky. Diaľničná križovatka pri Jarovciach je základný bod, kde bude začínať
vonkajší okruh Bratislavy, ktorý si vyžiada ďalší most cez Dunaj a pri jeho kompletizácii aj
tunel cez Malé Karpaty v smere na Záhorie.
Predpokladá sa zvýšený význam cesty I/63 ako východzej trasy z Bratislavy v smere Žitný
ostrov - južné okresy Slovenska (Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota) - východné
Slovensko (Košice). Trasa južného cestného ťahu bude mať rozhodujúci význam pre rozvoj
južných okresov Slovenska, ako aj nadštátny význam pri zabezpečovaní cestných vzťahov z
Ukrajiny do Bratislavy, ako transformačného uzla ležiaceho na toku Dunaja. Predpokladá sa
budovanie v súlade s Koncepciou rozvoja dopravy, t.j. rýchlostnej dvojpruhovej cesty s
výhľadom ako štvorpruh.
14.4.1.3. Systém vodnej dopravy
Medzinárodná dunajská riečno-morská vodná cesta Dunaj - Mohan - Rýn je pre Slovenskú
republiku bránou na interkontinentálne a európske trhy. Koncepcia rozvoja dopravy SR
využíva zatiaľ dva dunajské prístavy (Komárno a Bratislava) ako základ v medzinárodnej
deľbe kombinovaných a tranzitných dopráv, hlavne ťažkých substrátov.
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Rozvoj nákladných prístavov aj samotná plavba sú limitované ekologickými požiadavkami,
vytvárajú však vysoko kapacitný prepravný potenciál s kvalitnými pripojeniami na železničnú
a cestnú dopravu, kde zvozné atrakčné oblasti môžu mať rádius až 100 kilometrov.
Nadregionálny medzinárodný prístav Bratislava/Pálenisko má plánovanú kapacitu 5,9 mil.
tonooperácií za rok, plní funkcie :
• prekládky loď-loď rôznych nosností,
• dovoz a vývoz vo väzbe na železničnú a cestnú dopravu,
• prekládky minerálnych olejov,
• prekládky hromadného tovaru, feromateriálov a kusových tovarov, vo väzbe na železnicu,
• prekládky ťažkých a nadrozmerných zásielok,
• prepravy kamiónov a návesov z polôh RO-RO, RO-LA,
• prekládky kontajnerov vo väzbe na železnicu a cestu,
• hygienickej očisty a ekologického monitoringu.
Podporný servis pre malé plavidlá sa navrhuje umiestniť v lokalitách Botanická záhrada,
most Lafranconi, Slovenský veslársky klub (nová Incheba), nábr. L. Svobodu (Nový most) a
Tyršovo nábr. (priestory Lida).
Prístav medzinárodnej a vnútroštátnej osobnej vodnej dopravy sa navrhuje umiestniť do
areálu dnešného terminálu Danubius a zóny Pribinova (budova skladu č.7) vo väzbe na
colnicu.
Pre výhľadové obdobie sa študujú možnosti výstavby vodných ciest na kanáloch pozdĺž
Moravy a v smere Bratislava - Malý Dunaj - Sereď s prepojením na Vážsku vodnú cestu. Pri
posúdení variantov riešenia týchto kanálov bude potrebné zohľadniť zásadnú podmienku
ochrany prírody (Ramsarská dohoda, CHVO Horného Žitného ostrova) a životného
prostredia vôbec v súlade so zákonom č. 127/9.
14.4.1.4. Systém leteckej dopravy
Územný rozvoj medzinárodného letiska M. R. Štefánika v Bratislave - Ivanke s výhľadovým
objemom 1 mil. cestujúcich ročne a oddelenou prevádzkou osobnej a nákladnej prepravy
treba podporiť kvalitnými väzbami na systém diaľnic, ciest a železničnej dopravy. Letisko sa
bude výrazne podieľať na medzinárodnej deľbe obsluhy vzdušného priestoru a poskytne
služby ako diverzné letisko pre Viedeň, Budapešť a Brno, vďaka svojim lepším klimatickým a
poveternostným podmienkam.
Osobná doprava je orientovaná do súčasného exploatovaného západného kvadrantu,
priľahlého k diaľničnému uzlu D1/Ivanská cesta.
Polyfunkčné využitie územného obvodu letiska, jeho južného kvadrantu (orientovaného na
cargo) podporuje hospodársku a spoločenskú atraktivitu hl. mesta SR Bratislavy, vo väzbe
na kontinentálnu leteckú dopravu.
Kvalitné a kapacitné pripojenie medzinárodného letiska M. R. Štefánika na nadregionálnu a
regionálnu dopravnú sústavu je orientované na médiá:
• diaľnice D2 a D1 v uzloch Ivanská a Ružinov,
• železnice v zastávke Letisko zapustenej pod terén,
• nosný systém MHD hl. mesta na Ružinovskú zbernú radiálu,
• nákladná železnica na vlečku Cargo-Biskupice.
Vyššia nadregionálna vybavenosť komerčného priestoru letiska LOGO-C-EUROGARE (vo
väzbe na prístav Dunaj), môže byť špecifikovaná funkciami extenzívnych prevádzok
súvisiacich s diaľkovou dopravou, poľnohospodárskou krajinou a burzami komodít:
agrotechnika, rastlinná výroba, exteriérové výstavníctvo, komunikačné a dopravné služby.
Vo výhľade sa uvažuje na letisku M. R. Štefánika v Bratislave s vybudovaním vzletovej a
pristávacej dráhy paralelnej s jestvujúcou vzletovou a pristávacou dráhou 13 – 31, s
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možnosťou vybudovania nových odbavovacích priestorov a pohybových plôch v severnej
časti medzi letiskom a diaľnicou D1 a ostatnej potrebnej infraštruktúry pre vybavovací
proces.
14.4.1.5. Hraničné priechody
Súčasťou komunikačnej siete sú aj hraničné priechody do Maďarska a Rakúska. Hraničné
priechody v tomto území majú celoslovenský význam, pretože pripájajú celé územie
Slovenska k Maďarsku, ale najmä k Rakúsku, ako jednej z krajín Európskej Únie a pomocou
neho na európsku cestnú, ale hlavne diaľničnú sieť.
Na dotknutých hraniciach bolo pôvodne do roku 1938 5 cestných a 4 železničné hraničné
priechody. V návrhu vzhľadom na výrazne sa zlepšujúce podmienky cezhraničnej
spolupráce susediacich oblastí je odporúčané zriadenie hraničných priechodov na všetkých
nadregionálnych, regionálnych ale aj lokálnych cestných komunikáciách.
Diaľkové (hlavné) hraničné priechody sú umiestnené na európskych trasách E 58 PetržalkaBerg a E 65 Rusovce-Rajka.
Vo výstavbe je diaľničný hraničný priechod Jarovce-Kittsee.

14.4.2.Úroveň regionálna
Prioritná je väzba na založený radiálno-okružný dopravný systém s výhodnosťou časovej
kompresie, vytvárajúcej pocit mestského prostredia v celom priestore kraja. Blízkosť
magistrálnych ťahov železnice v kraji vytvára podmienky pre priame pripojenie na nadradený
systém rýchlej a pohodlnej dopravy na veľké vzdialenosti.
14.4.2.1.

Regionálne cesty

Zabezpečujú funkčné prepojenie medzi jednotlivými sídlami vo vnútri Bratislavského kraja.
Rozhodujúcu úlohu tu vytvárajú najmä:
• •
Cesta II/502 - zabezpečujúca obsluhu celého podkarpatského pásu sídiel. Na tejto
komunikácií sa realizujú výrazne centripetálne vzťahy k Bratislave, pričom cesta II/502
cez Pezinok by mala byť riešená ako obchvat mesta Pezinok (obchvat Pezinka –
kategória C11,5/70) – obce Vinosady – mesta Modra (obchvat Modra – kategória
C22,5/80) s napojením sa južne na obchvat Modry.
• Cesta II/503 - spájajúca terciárne regionálne rozvojové centrá Malacky, Pezinok, Senec a
Šamorín, ktoré majú vážny význam v štruktúre osídlenia v celom kraji I širšom regióne.
Táto trasa sa využíva aj ako obchvatová komunikácia hl. m. SR Bratislavy. Nutne však
konštatovať, že nevyhovuje pre tieto účely, pretože prechádza priamo centrami mnohých
vidieckych sídiel, kde je na trase mnoho bodových závad a naviac prechádza horským
priesmykom Baba cez Malé Karpaty. Preto v ďalšom výhľade je potrebné uvažovať s
obchvatmi jednotlivých sídiel, resp. s podtunelovaním.
Ostatné komunikácie II. a III. triedy majú lokálny význam a zabezpečujú pripojenie sídiel na
komunikácie vyššieho rádu.
Dopravné napojenie ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel navrhujeme
prostredníctvom novej komunikácie východo- západným smerom, ktorá prechádza osou
územia. Poloha komunikácie je daná dnešnou neupravenou komunikáciou, po ktorej sa v
súčasnosti zabezpečuje odvoz štrku z ťažby. Komunikácia spája štátnu cestu III. triedy
III/0632 (resp. jej križovatku so št. cestou III. triedy III/0633) s Podunajskými Biskupicami.
Navrhuje sa zvýšiť jej funkčný význam na komunikáciu kategórie C 9/60.
Existujúce železničné zástavky Rovinka a Nové Košariská trate č. 131 Bratislava – Dunajská
Streda budú pre zónu stanovišťom pre peších návštevníkov. Železničná trať s jej zástavkami
sa nachádza v dotyku južnej časti zóny.
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Riešiť napojenie priemyselného parku Malacky juh ako ďalšieho rozvoja priemyselného
priestoru Malaciek na súčasnú a navrhovanú cestnú sieť mesta. Riešiť možnosť pripojenia
priemyselného parku Malacky juh na železničnú trať č. 110 cez železničnú stanicu v
Malackách prostredníctvom vlečkového systému v riešenom priestore.
Riešiť napojenie Priemyselno-technologického parku Vasková -Pod Marheckými rybníkmi v
nadväznosti na rozvoj priemyselného priestoru Malaciek južným smerom na súčasnú a
navrhovanú cestnú sieť mesta. Južné napojenie na štátnu cestu 1/2 a prostredníctvom novej
diaľničnej križovatky pri obci Plavecký Štvrtok na diaľnicu D2. Vybudovaním priemyselného a
technologického parku pozdĺž diaľnice D2 dochádza k zmene charakteristiky vedenia
diaľnice vo vzťahu urbanizovanému územiu s potrebou budovania diaľničných križovatiek vo
vzdialenostiach kratších ako sú vzdialenosti pri voľnom vedení trasy v území. Vzdialenosť
navrhovanej križovatky od súčasných križovatiek na diaľnici tak neprekračuje potrebný
odstup križovatiek navzájom v blízkosti zastavaného územia. Prepojenie areálu Kamenný
Mlyn na diaľnicu D2 bude po vybudovaní diaľničnej križovatky pri Plaveckom Štvrtku
presmerované do tejto križovatky bez vytvorenia kolíznych priepletových úsekov medzi
križovatkou v Lozorne a navrhovanou križovatkou pri Plaveckom Štvrtku. Vzájomná
vzdialenosť navrhovanej diaľničnej križovatky pri Plaveckom Štvrtku a križovatky pri
Malackách prekračuje dĺžku 5 km, vzdialenosť navrhovanej križovatky pri Plaveckom Štvrtku
a križovatky pri Lozorne prekračuje hodnotu 6 km. Pri budovaní priemyselného a
technologického parku a pri jeho podrobnejšej dokumentácii je potrebné zachovať ochranné
pásmo diaľnice 100 m. Umiestnenie možných objektov v tomto ochrannom pásme je možné
len so súhlasom ministerstva dopravy. Severné napojenie parku navrhujeme
prostredníctvom štátnej cesty 1/2 a predĺžením Továrenskej ulice do priestoru parku a ich
prostredníctvom na navrhovanú obchvatovú komunikáciu Malaciek s vyústením na cestu
11/503 na diaľnicu 02 a na hraničný priechod v Záhorskej Vsi.
Železničné pripojenie priemyselno technologického parku Vasková -Pod Marheckými
rybníkmi riešiť na železničnú trať č. 110 cez železničnú stanicu v Malackách prostredníctvom
rozšírenia vlečkového systému v riešenom priestore.
Riešiť pripojenie priemyselného parku Jabloňové na cestu 11/501 prostredníctvom súčasnej
poľnej cesty s úrovňovým križovaním železničnej trate č. 112 s napojením tejto cesty na
komunikáciu v obci a jej prostredníctvom na cestu 11/501. Pri výhľadovom rozšírení
priemyselného parku Jabloňové je potrebné rezervovať priestor pre vybudovanie
mimoúrovňového križovania tohto pripojenia s predmetnou železničnou traťou. Vo výhľade je
potrebné riešiť možnosť pripojenia priemyselného parku Jabloňové vlečkou do železničnej
stanice v Jabloňovom.
Riešiť pripojenie priemyselného parku
komunikácie na cestu III. triedy v obci.
14.4.2.2.

Vištuk

-Polanka

prostredníctvom

miestnej

Systém prímestskej a mestskej hromadnej dopravy

Prímestská doprava využíva všetky dostupné trasy, ktoré sú v kraji. Aby bolo možné obslúžiť
maximum územia kraja, je žiadúce zlepšenie prístupu na výkonné a rýchle komunikácie
najmä nadregionálneho charakteru. Obdobné je to v prípade železničných prímestských
spojení.
Odporúčame riešiť prímestskú dopravu osôb ako integrovaný systém, zohľadňujúci všetky
hlavné faktory majúce vplyv na rýchlosť, kapacitu a jednotnosť prímestskej osobnej
(hromadnej) dopravy. V cieľovom riešení sa navrhuje aj koordinácia cestovných poriadkov,
trás, tarifných pásiem, ale aj možnosť vzájomného a jednotného tarifného systému na celom
území kraja včítane MHD v Bratislave s väzbami na regióny Viedeň a Györ.
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Integrovaný systém prímestskej a mestskej hromadnej dopravy postupne bude musieť
prevádzkovo zlučovať hromadnú dopravu osôb na železnici, medzimestských autobusoch a
tiež aj MHD v Bratislave.
Územie prioritného záujmu pre rozvoj integrovanej prímestskej hromadnej dopravy sleduje
súčasné trasy železníc, kde sa počíta s vytvorením prepravných podmienok pre
zabezpečenie kvalitnej, kapacitnej a najmä rýchlej prímestskej železnice, na ktorú by v
jednotlivých staniciach bola naviazaná lokálna autobusová sieť. Je nutné skvalitnením
podmienok pre železničnú premávku vytvoriť predmestskú železničnú sieť v takom rozsahu,
že bude dominantnou svojou ponukou (rýchlosť a kapacita) oproti autobusovej sieti.
V Bratislave sa predpokladá s realizáciou nového nosného kapacitného koľajového systému
MHD so 4 radiálami na koncoch ktorých môžu byť vhodné miesta pre prestupové uzly z
prímestských vlakov na vnútromestskú MHD.
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 251/2003 sa nosný
systém MHD v Bratislave zakladá ako otvorený, perspektívny, spoľahlivý koľajový
segregovaný systém, ktorý umožní maximálnu kompatibilitu mestského a regionálneho
systému na báze koľajového rozchodu 1435 mm. Pre cieľový stav je navrhnutá sieť so
štyrmi radiálami, ktoré v centre vytvárajú okruh. Vedenie radiál umožní budúce zapojenie
mestského koľajového systému do regiónu (duálny systém). Technická kompatibilita
nosného systému MHD na železničnú prevádzku umožní v pravidelných taktoch napojiť
parciálne centrá regiónu v domácich i zahraničných súvislostiach na jadrové centrum
Bratislavu.
Nadregionálnu magistrálnu železničnú kostru dopĺňajú základné a doplnkové trate ŽSR aj vo
väzbe na Rakúsko (ÖBB) a Maďarsko (MÁV):
• Z-111 : Bratislava - Marchegg - Viedeň,
• Z-131 : Bratislava - Dunajská Streda - Komárno,
• Z-132 : Bratislava - Petržalka - Rajka - Györ,
• Z-121 : Petržalka - Kittsee - Parndorf - Viedeň,
• O-122 : Petržalka - Hainburg - Viedeň,
• O-112 : Zohor - Plavecký Mikuláš - Jablonica,
• O-113 : Zohor - Záhorská Ves,
Aj regionálna železničná sieť sa postupne úplne elektrifikuje, čím sa vytvoria podmienky pre
ekologizovanie regionálnej hromadnej a mestskej hromadnej osobnej dopravy zvýraznením
podielu železnice s elektrickou trakciou.
Zvláštny regionálny systém hromadnej dopravy predpokladá inú kvalitu nového parku na
regionálnych tratiach s pravidelnou, taktovou dopravou podobnou systému S-Bahn na
radiálach:
• Malacky - Bratislava Lamač - Bratislava Nové Mesto,
• Trnava - Pezinok - Bratislava Filiálka,
• Galanta - Senec - Predmestie - Bratislava Filiálka,
• Dunajská Streda - Šamorín - Podunajské Biskupice - Bratislava Nové Mesto.
Výhľadové radiály regionálnej železnice :
• Trnava - Šenkvice - Modra - Svätý Jur - Bratislava Filiálka,
• Györ - Rajka - Petržalka - Bratislava Nové Mesto,
• Viedeň - Hainburg - Berg - Kittsee - Petržalka - Bratislava Filiálka (Nové Mesto).
Cieľom koncepcie je prepojenie subsystémov v kraji, intenzifikácia územného rozvoja s
ťažiskom staníc a priama obsluha Bratislavy najmä regionálnou železnicou. Kvalitné musia
byť aj väzby v prestupových uzloch prímestskej hromadnej dopravy (PHD) a MHD
regionálnych miest. Koncepcia atraktivity železničnej dopravy je založená na dosiahnutí
slobodnej voľby v jednotnom systéme taríf a služieb autobusovej a železničnej siete tratí a
vybavenosti staníc.
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Prepojenie segregovaného nosného systému hromadnej dopravy v Bratislave na regionálne
a nadregionálne systémy je podľa Generelu rozvoja dopravy mesta Bratislava definované v
priestoroch.
• železničná stanica Bratislava Hlavná stanica,
• železničná stanica Petržalka Bratislava Centrum,
• železničná stanica Bratislava Filiálka,
• železničná stanica Bratislava Predmestie,
• železničná zastávka Bratislava Vinohrady,
• autobusová prímestská stanica Bratislava Gaštanový hájik,
• autobusový terminál Bratislava Mlynské Nivy.
Regionálne železničné stanice sa na riešenom území navrhujú ako prechodové:
• Malacky: (3.trieda) tranzitná rýchliková pre medzinárodné vlaky na trati M110, s
nákladným obvodom,
• Pezinok: (3.trieda) tranzitná pre diaľkové a regionálne vlaky na trati M120 s väzbou na
priemyselnú základňu a navrhované KP v areáli SAD,
• Senec: (3.trieda) tranzitná rýchliková pre medzinárodné a regionálne vlaky na trati M130 s
priamou väzbou na areál SAD, ako základ pre regionálne KP,
• Zohor: (2.trieda) uzlová, prevažne nákladná regionálna pre východzie vlaky tratí O-112 a
O-113.
Autobusová prímestská hromadná doprava sa vo výhľade orientuje na obsluhu území, kde
priamo nesmerujú železničné trate:
• sektor Modra - Častá,
• sektor Čierna voda - Slovenský Grob - Viničné,
• sektor Most - Zlaté Klasy - Jelka,
• sektor Rovinka - Hamuliakovo - Báč - Gabčíkovo,
• sektor Záhorská Bystrica - Stupava.
Prímestská autobusová doprava bude dopravne zásobovať ťažobno-rekreačnú zónu
Podunajské Biskupice Tretí diel zokruhovaním liniek po komunikáciách – št. cesta I/63
(Biskupická radiála), št. cesta III/0632 a št. cesta II/572.
Predpokladá sa napojenie zóny i na MHD Bratislavy hlavne v letnom období a v dňoch
pracovného pokoja. Uvažuje sa s predĺžením liniek autobusov z Podunajských Biskupíc s
obratiskom priamo v areáli zóny.
V oblasti ekologizácie dopravy sa predpokladá jednak orientácia výroby a nasadenia menej
škodlivých vozidiel, ale aj atraktivizácia železničnej dopravy systémami zvozných obvodov do
regionálnych staníc a zastávok, najmä v priestoroch:
• Gajary - Malacky - Záhorská Ves,
• Senec - Slovenský Grob - Pezinok.
14.4.2.3. Systém regionálnej nákladnej dopravy
Systém využije potenciál cestnej a železničnej siete nižšieho významu, ktorým sú cesty II. a
III. triedy a železnice základné, doplnkové vo väzbe na nosné vlečky BŽU, ktorého súčinnosť
a zastupiteľnosť bude koordinovaná (rôzne médiá, rôzni dopravci, zvozné obvody) z
regionálnych centier vo väzbe na ponuky záujmového priestoru.
Táto koncepcia ráta s potenciálom nákladných staníc a areálov pre intenzifikáciu
regionálneho a lokálneho priestoru vo väzbe na iné druhy dopráv pri dodržaní ekologickej
únosnosti územia.
Regionálne centrá kombinovanej dopravy sa odporúčajú koncipovať ako záložné zvozné
centrá nakládok atrakčného obvodu CPT Bratislava - Pálenisko (cesta-železnica) na úrovni
kontajnerovej dopravy a zbernej služby SAD v staniciach Rusovce, Vajnory, Malacky,
Pezinok, Senec.
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Regionálny priemyselný prístav Devínska Nová Ves vo väzbe na nosné závody zóny
(Volkswagen) a nákladnú železničnú stanicu je uvažovaný Aktualizáciou ÚPN SÚ Bratislavy
a Aktualizáciou Generálneho dopravného plánu hl. M. SR Bratislavy. Výrazne podporí
dopravnú vybavenosť, prekládky na ekologicky a ekonomicky vhodnejšie dopravy,
alternatíva cestnej nákladnej doprave s využitím kapacít areálu veľkej stanice s colným
obvodom.
14.4.2.4. Systém rekreačnej lodnej a leteckej dopravy
Komerčná a rekreačná atraktivita osobných prístavov na oboch brehoch Dunaja, ako aj
malých letísk v území regiónu spočíva v alternatívnej doprave z veľkých aj malých
vzdialeností, je spojená s aktívnym využitím voľného času a neštandardným poznávacím
uhlom vnímania regionálneho priestoru.
Osobné prístaviská sa navrhujú v lokalitách :
Ľavý breh Dunaja:
• Devín, Lafranconi / lodenica, Hamuliakovo, Čilistov (už v Trnavskom kraji),
Pravý breh Dunaja :
• Incheba - Aušpic, rameno Zuzana , Jarovecké rameno (Veslári II.), Čunovo.
Malé letiská:
• Zohor, Vajnory, Pezinok, Horná Potôň s civilnou záujmovou, komerčnou a agrotechnickou
prevádzkou v kraji a jeho blízkosti.
14.4.2.5. Cyklistické trasy a systém zelených druhov dopráv
Základnou cyklotrasou v Bratislavskom kraji je medzinárodná cykloturistická trasa z
Nemecka - Passau - Viedeň - Hainburg - Bratislava s jej predĺžením pozdĺž Dunaja cez
Gabčíkovo až do Komárna - Štúrova - Budapešti.
V riešenom území využíva táto trasa z časti dunajské protipovodňové hrádze. Na naše
územie prichádza cez colnicu Petržalka - Berg. Po Prístavnom moste prechádza na druhú
stranu Dunaja a potom vedie po hrádzi až do Gabčíkova.
Na túto základnú trasu sú pripojené ostatné cykloturistické trasy ako sú:
• Moravská cesta - od medzinárodnej podunajskej cyklotrasy sa odpojí pri moste
Lafranconi a ním prechádza na druhú stranu Dunaja. Od Botanickej záhrady vedie
smerom Devín - Devínska Nová Ves - Záhorská Ves - Gajary. Tato cesta pre cyklistov
využíva pôvodné vojenské cesty, ktoré boli vybudované v hraničnom pásme v dotyku s
riekou Morava.
• Podkarpatská cesta - vedie sídlami na úpätí Malých Karpát a je ju možno stotožňovať s
pripravovanou turisticky atraktívnou tzv. "vínnou cestou".
• Malodunajská cesta sleduje pásmo veľmi turisticky atraktívneho prostredia od Dunaja cez
Dunajskú Lužnú, Malinovo, Ivánka, Šúr, Svätý Jur až do Malých Karpát a je vhodná
najmä pre prímestskú turistiku.
• oblasť Malých Karpát so svojimi už realizovanými bezprašnými, asfaltovými lesnými
cestami je veľmi vhodným terénom najmä pre cykloturistov s horskými bicyklami.
Regionálne poznávacie trasy pozdĺž úpätí Malých Karpát v súbehu s cestami II/501 na
Záhorskej a II/502 na Pezinskej strane. Prepojenie na medzinárodné cyklistické trasy je:
• na Záhorí zo Záhorskej Bystrice samostatným chodníkom (jazdecký klub Karpatia) k št.
hr. pri Devínskom jazere,
• na Podkarpatí z Rače na Ahoj, Podkolibskú cestu, Patrónku, Mlynskou dolinou na
nábrežie Dunaja.
Cyklocrossové - turistické náročné trasy naprieč masívom Malých Karpát sú navrhnuté v
dolinách a priesmykoch:
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• Rača - Kačín - Marianka - Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves,
• Svätý Jur - Medené hámre - Stupava - Vysoká - Záhorská Ves,
• Dürnkrüt - Gajary - Malacky - Rohožník - Zochova chata - Modra.
Atraktivity zelených trás kraja sú navrhnuté podporiť väzbami pripojenia na regionálnu
komunikačnú sieť (cesty III. triedy) a na železničné stanice a zastávky, zdôraznením
domácich atraktivít, transformačných uzlov a lokálnej vybavenosti vnútorného územia.
Prepojenie atraktívnych rekreačných a športových peších ťahov na trasy podunajské a
horské s väzbami na iné ekologické druhy (bicykel, loď, lanovka, jazda) bude v nadväzných
špecifických dokumentáciách podporené zásadami pešej a bicyklovej dostupnosti cieľov
vybavenosti od staníc hromadných dopráv, zvýšením atraktivity zelených ťahov, cieľov a
servisom týmto druhom dopráv.
Navrhované cyklistické trasy budú paralelne prebiehať po komunikáciách, tzn. po osovej
komunikácií v areáli ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel v pokračovaní
po št. cestách III/0633 do Miloslavova a III/0632 z Dunajskej Lužnej do Tomášova.
14.4.2.6. Dopravné riešenie areálu priemyselného parku Priemyselného
parku pre automobilovú dopravu – región Záhorie
Dopravné riešenie areálu priemyselného parku tvorí:
•

komunikačný prístup zo štátnej cesty I- 2 Bratislava- Stupava- Malacky, kde je
navrhnutá križovatka a využitie súčasnej poľnej cesty cez diaľničný nadjazd priamo
do areálu. Toto komunikačné sprístupnenie je napojené na diaľnicu cez
mimoúrovňovú križovatku vo vzdialenosti cca 250 m. Navrhovaná je šírková úprava
prístupovej komunikácie na 7 m. Túto šírkovú dimenziu navrhujeme prehodnotiť a
upraviť na šírkové usporiadanie kategórie S9,5 s požadovaným doriešením
premostenia cez diaľnicu D 2,, lebo plánovaná kapacitná kamiónová doprava si bude
zrejme vyžadovať širšiu vozovku. V priestore medzi nadjazdom a otočkou pri vstupe
do areálu je navrhnutá rezervná plocha pre vonkajšie parkovisko areálu.

Pre riešenie havarijnej situácie je potrebné uvažovať o využití účelovej komunikácie, vedenej
od riešeného priestoru do obce Lozorno. Využitie tejto komunikácie je možno uvažovať len
krátkodobo počas riešenia havarijnej situácie s potrebnou úpravou organizácie dopravy.
•

Železničný prístup samostatnou vlečkou napojenou z trate ŽSR č. 112 ZohorPlavecký Mikuláš v priestore pri PD, ktorá je vedená do východnej časti areálu. V
rámci vnútorného priestoru je riešené koľajisko s troma zriaďovacími koľajami a
rampou na priame nakladanie a vykladanie materiálu z logistickej haly.

Poznámka: ÚPN VÚC Bratislavský kraj uvažoval v tomto priestore s vedením VRT (Vysoko
Rýchlostná Trať). Nová koncepcia vedenia VRT s týmto koridorom už neuvažuje preto nie je
premietnutý ani do zmien a doplnkov.
•

Peší prístupový chodník od navrhnutej zastávky autobusovej dopravy SAD na štátnej
ceste I- 2.

Vo vnútornej vstupnej časti areálu je riešené parkovisko pre 250 osobných vozidiel a 40
kamiónov. Celkový režim prevádzky priemyselného parku uvažuje zaťaženosť 520
kamiónov/deň, 500 osobných vozidiel/deň, 40 vagónov/deň. Prepojenie medzi areálom
priemyselného parku a Volkswagen-om Slovakia (pri Devínskej Novej Vsi) je prioritne
uvažované cez diaľničnú križovatku na D 2 pri Lozorne a diaľnicou D 2. Toto prepojenie
vzhľadom na celoročné využitie kamiónovej dopravy bude účinné aj pri zaplatení diaľničných
poplatkov. Riešenie napojenia Volkswagen-u z diaľnice D 2 je možné uskutočniť mimo
zastavaného územia z diaľničnej križovatky severne od Lamača. Výhľadové doriešenie tohto
prepojenia vychádza z možnosti využitia novej diaľničnej križovatky podmienenej
vybudovaním nultého okruhu okolo Bratislavy a následným využitím tohto okruhu.
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Vybudovanie nutlého okruhu dopravne nadväzuje na riešenie ÚPN VÚC Bratislavského
kraja. Súčasťou budovania nultého okruhu bude komunikačné napojenie do areálu
Volkswagen Slovakia.
Dopravné prepojenie medzi areálom a obcou navrhujeme riešiť trasou súčasnej poľnej a
lesnej cesty v smere od Dlhej ulice po vstup do areálu priemyselného parku vo forme
upravenej pešej a cyklistickej komunikácie s verejným osvetlením.

14.4.3.

Výhľadové riešenie dopravy v Bratislavskom kraji

Vzdialené možné ciele úplnej kompatibility dopravnej sústavy SR s transeurópskymi
supersystémami vyvolajú potrebu založenia ponukových atraktívnych dopravných koridorov
prechádzajúcich aj cez Bratislavu a Bratislavský kraj :
1. Koridor Európskej Železničnej Magistrály okrem nepriameho, ale blízkeho pripojenia sa
na ťah Paríž - Viedeň - Istanbul ponúkne kraj novým ťahom Berlín - Drážďany - Praha Bratislava - Belehrad - Istanbul (koridor IV.).Druhá trať sa predpokladá v spojení Viedeň Petržalka - letisko M. R. Štefánika, odkiaľ obe trate by mali ísť pozdĺž diaľnice D1 až po
priestor juhovýchodne pod Trnavu, kde sa rozdelia do smeru na Považie a na východ do
Košíc a Ukrajinu.
2. Vodná dopravná cesta plavebným kanálom Morava na európskom prepojení Dunaj-OdraLabe môže aktivizovať územie Záhoria a Moravského poľa, pričom poskytne alternatívu
ekologickej aj energetickej výhodnosti s atraktivitami pre cestovný ruch. Pri uvažovaní s
možnosťou výstavby tohoto kanála v ďalekom výhľade je potrebné v plnej miere
rešpektovať záujmy ochrany prírody a krajiny, najmä na tok Morava, ktorá je zaradená do
Zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Dohovoru o mokradiach majúcich
medzinárodný význam (tzv. Ramsarská konvencia).
3. Tretia vzletová a pristávacia dráha Bratislavského letiska umožní výraznú komercializáciu
regionálneho priestoru vo väzbe na interkontinentálne lety a medzinárodnú deľbu
vzdušného priestoru (Viedeň, Bratislava, Budapešť). Podľa medzinárodných dohôd musí
byť prevádzka podmienená ekonomicky aj ekologicky kvalitnejším strojovým parkom a
letovou disciplínou. Výstavbu tejto dráhy bude potrebné zvažovať aj s ohľadom na záujmy
rozvoja priľahlých území a obcí ležiacich v ňom.
4. V dlhodobom výhľade, pri integrácii všetkých susediacich štátov, by sa dalo uvažovať s
vybudovaním nového letiska kontinentálneho významu v prienikovom priestore Bratislava
- Viedeň - Györ, ktoré bude ešte predmetom štúdií a medzinárodných dohôd.
5. Zapojenie regionálnej železnice do systému MHD Bratislavy je viazané na koncepciu
prepojenia jestvujúcich staníc na území Bratislavy s priamou obsluhou priľahlých
priestorov.
6. Prímestská a regionálna železnica je vo vnútri mesta prepojená traťami, ktoré umožňujú
využitie železničnej dopravy pre obsluhu mesta (zastávky v dotyku so stanicami metra),
čím je možné jeho priame prepojenie so záujmovým územím.

15. Vodné hospodárstvo
Pri riešení územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja boli hlavnými
podkladovými materiálmi pre vodné hospodárstvo:
• Koncepcia vodohospodárskej politiky SR
• Generel ochrany a racionálneho využívania vôd SR
• Vodohospodársky a Hydroekologický plán.
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15.1. Mesto Bratislava
15.1.1.

Charakteristické hydrologické údaje

V riešenom území je najväčším tokom Dunaj, ktorý tvorí sčasti hranicu s Rakúskom. Druhý
významný tok je rieka Morava, ktorá je po celej dĺžke hraničným tokom s Rakúskom. Ďalšími
tokmi, ktoré pretekajú územím sú: Malý Dunaj, Vydrica, Mláka a Račiansky potok. Územím
ďalej pretekajú potoky miestneho významu: Mariansky, Bystrický, Vápenický, Lamačský,
Dúbravský a Vajnorský.

15.1.2.

Úprava odtokových pomerov

15.1.2.1. Úpravy tokov

Súčasný stav
Dunaj
Územím Bratislavy preteká v dĺžke 30,95 km. Z toho s Rakúskou republikou tvorí hranicu na
dĺžke 7,5 km.
Hrádze sa začali systematicky budovať na ľavej strane toku po roku 1850, na pravej strane
až po roku 1890. Ich trasovanie sledovalo obalovú krivku ramennej sústavy, preto sa šírka
inundácie pohybovala od 1,1 do 5,7 km. Pravostranné ochranné hrádze patria medzi
najstaršie zachované ochranné línie na Slovensku. Do roku 1954 sa okrem bežnej údržby
nevykonali žiadne podstatné zásahy do existujúcich protipovodňových línií. Až povodeň v
roku 1954 poukázala na závažné nedostatky v bezpečnosti hrádzí a preto v nasledujúcom
desaťročí boli hrádze a parapetné múry v Bratislave zrekonštruované. Potom v r. 1965 prišla
ďalšia povodeň a nové rekonštrukcie hrádzí, ktoré sa zameriavali už aj na budovanie
protipriesakových opatrení (podzemné steny, tesniace koberce). V Petržalke sa vybudovala
podzemná tesniaca clona v dĺžke 5,5 km a odvodňovací kanál Chorvátske rameno v dĺžke
5,2 km s čerpacou stanicou s kapacitou 6 m3.s-1. V niektorých úsekoch sa hrádze preložili,
zmenila sa ich trasa. Úsek od štátnej hranice s Rakúskom po Nový most zabezpečuje nová
ochranná hrádza Petržalka-Wolfsthal na Q1000. V rámci ochrany Bratislavy sa dobudovala
pravostranná hrádza v úseku od Starého mosta po štátnu hranicu s Maďarskom.
Rekonštrukcia ľavostranných hrádzí pod Bratislavou v rokoch 1974-1977 bola poslednou
rekonštrukciou - v tom čase už boli jasné zámery v súvislosti s výstavbou SVD GabčíkovoNagymaros a bolo zrejmé, že časť starých hrádzí nahradia hrádze zdrže VD Gabčíkovo a
časť bude opustená.
V roku 1992 bolo uvedené dočasným riešením do prevádzky VH Gabčíkovo. Časť jeho
objektov sa nachádza aj na území Bratislavy: hať v inundácii, hať na obtoku, odberný objekt
do Mošonského ramena, MVE na odbernom objekte, časť zdrže Hrušov (koniec vzdutia
zasahuje po rkm 1956,0-1862,5) a horné úseky pravostranného a ľavostranného
priesakového kanála.
Účelom vodného diela v prvej fáze prevádzky je:
• zabezpečenie ochrany priľahlého územia pred povodňami
• zabezpečenie predpísaných odberov vody
• zabezpečenie medzinárodnej plavby po Dunaji
• využívanie VE Gabčíkovo vo vynútenej prevádzke
• manipulácia pri zimnom režime.

AUREX, s.r.o.
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Sumárne hydrologické údaje

Tok - profil
Mariánsky potok - ústie
Mláka - ústie
Morava - Devínska Nová Ves
Morava - ústie
Vydrica - Spariská
Vydrica - Červený most
Vydrica - ústie
Dunaj - Bratislava
rkm 1868,75

Tab.č. 1
Plocha
povodia
2
F [km ]
20,31
63,82
26 339,300
26 579,690
7,25
22,6
32,06

Dĺžka
povodia
L [km]
9
11,3
320,6
328,9
5,8
14,4
17,7

131 338,200

988

Súčiniteľ
2

F [L ]
0,25
0,5
0,26
0,25
0,22
0,11
0,1
0,13

Qa
118,1
0,08
0,16
0,18
*

2 045

Priemerné prietoky
[m3.s-1]
Q355d
Q364d
22,3
14,58
0,01
0
0,02
0,01
0,02
0,01
*

838

*

670

Q100
1 340
10
24
*

11 000

Nadmorská výška Priemerná
v povodí [m n.m.] lesnatosť
max
min
[%]
445
150
50
445
139
30
30
1 491
136
30
90
70
589
140
70
-

131

-

Údaje za Malý Dunaj nie sú uvedené, nakoľko hydrologický režim toku je plne závislý na regulácii napúšťania koryta cez regulačný objekt v
Pálenisku.
Charakteristika vývoja vodnosti
Tok - profil
Morava - Devínska Nová Ves
Vydrica - Devínska Nová Ves
Dunaj - Bratislava, rkm 1868,75
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Tab.č. 2
Plocha povodia
2
F [km ]
26 339,30
32,06
131 338,200

Q100
3 -1
[m .s ]
1 340
24
11 000

Špecifický odtok qa
-1
-2
[l.s .km ]
4,48
5,74
15,57

AUREX, s.r.o.

Qa
3 -1
[m .s ]
118,1
0,18
2 045

Q355d
3 -1
[m .s ]
22,3
0,02
838

Koeficient
k=Q355/Qa
0,19
0,03
0,41
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3

Uznesením vlády požadovaná ochrana Bratislavy na úroveň prietoku Q1000=13 000 m .s
(podľa VÚVH 1991) nie je zabezpečená.

-1

Kritickými miestami ochranných línií sú úseky:
• v mestskej časti Devín, kde je ohrozovaná časť Slovanského nábrežia
• Nový most - Starý most
• v mestskej časti Staré Mesto úsek od Mostu SNP po Košickú ulicu, kde je potrebné
zvýšenie ľavostrannej ochrannej línie
• na pravej strane v mestskej časti Petržalka ochranná hrádza v úseku Starý most - Most
SNP (Viedenská cesta) má korunu len na úrovni Q100, čo z hľadiska ochrany Bratislavy
nevyhovuje a bude potrebné zvýšiť jej niveletu.
Súčasťou ochrany teritória mesta je aj polder (nie najvýstižnejší termín - prevzatý je z
manipulačného poriadku VDG) na pravej strane zdrže VD Gabčíkovo. Jeho účelom je
ochrana lesov v úseku 7,5 km dlhom (km 4,5-12,0 hrádze zdrže). Polder sa nachádza na
území medzi pravostrannou hrádzou zdrže a brehom Dunaja na hornom konci vzdutia medzi
rkm Dunaja 1856,0-1862,5 a chráni toto územie do prietoku v Dunaji Q=4000 m3.s-1.
Manipulačné objekty sú umiestnené na dolnom konci poldra v rkm 1856,0.

Morava
Územím Bratislavy preteká v dĺžke 10,7 km a tvorí hranicu s Rakúskou republikou. V úseku
rkm 0,00-10,70 rieka Morava nie je na záujmovom území ohrádzovaná. Úpravou rieky v
tomto úseku sa dosiahol profil koryta so šírkou v dne 60 m a projektovanou hĺbkou strednej
vody 25 dm. Vhodná konfigurácia terénu v uvedenom úseku nevyžaduje opatrenia na
ochranu pred povodňami. Výnimku tvorí iba západná časť intravilánu Devínskej Novej Vsi,
kde bude potrebné zvýšiť úroveň ochrany na Q100 Dunaja, ktorý ovplyvňuje hladinu v Morave
a v jej prítokoch (napr. potok Mláka).

Malý Dunaj
Tok je ramenom Dunaja, ktorý sa rozvetvuje v rkm 1865,430 ako pozostatok jeho pôvodnej
vnútrozemskej delty. Pôvodne meandrujúci tok bol v rokoch 1958-1966 upravený. Prietoky
Malého Dunaja sú ovládané vtokovým objektom, doplneným v roku 1975 ďalším vtokovým
(resp. zátvorným) objektom vybudovaným v línii novej ochrannej hrádze okolo prístavného
bazénu. V súčasnosti oba objekty vzájomne zabezpečujú protipovodňovú ochranu pred
veľkými vodami v Dunaji. Na vtokových objektoch sú vybudované malé vodné elektrárne.
Koryto Malého Dunaja je v záujmovom území upravené a ohrádzované.

Vydrica
Ako tok regionálneho významu odvodňuje územie južného výbežku Malých Karpát a ústi v
profile nad mostom Lafranconi do Dunaja (rkm 1871,400). V hornom, zalesnenom úseku v
CHKO Malé Karpaty (rkm 3,316-16,400) tečie potok v prirodzenom koryte. Plocha povodia je
32,06 km2.
V intraviláne Bratislavy, v Mlynskej doline (rkm 0,000-3,316), je tok Vydrice upravený. Trasa
toku je napriamená a paralelná s dopravnou komunikáciou. V troch úsekoch tok tečie v
krytom profile (križovanie s Lamačskou cestou - 350 m, úsek pod MVE Staré Grunty - 250 m
a výustný úsek pri Botanickej záhrade - 330 m).
V lokalite Staré Grunty je vybudovaná MVE, ktorú ako výukový prostriedok prevádzkuje
Slovenská technická univerzita Bratislava.

Mláka
Potok odvodňuje západné svahy Malých Karpát a časť Bratislavy nad masívom Devínskej
Kobyly. Tok dĺžky 11,850 km začína rozvetvením na rozdeľovacom objekte Stupavského
potoka v Stupave a končí zaústením do Moravy nad Devínskom Novou Vsou (rkm 4,400

AUREX, s.r.o.
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Moravy), pričom v záujmovom území leží úsek rkm 0,000-7,100. Tok je upravený od rkm
0,678 po 8,200.
3

-1

Kapacita koryta je 13,0 m .s , čo zodpovedá prietoku Q100. V súčasnej dobe je koryto
potoka zanesené v dôsledku nedostatočnej kapacity priepustu v rkm 0,247, ktorý nie je
3 -1
schopný previesť ani Q1=3,0 m .s . Dochádza k vzdutiu hladín a k vybrežovaniu vôd na
okolité pozemky.

Račiansky potok
Odvodňuje východné svahy Malých Karpát a severovýchodnú časť Bratislavy a na hranici
záujmového územia ústi do Šúrskeho kanála. Dĺžka toku je 9,100 km. V CHKO Malé Karpaty
v úseku po hranicu pásma lesov je horný tok bez väčších zásahov do prirodzeného stavu. V
pásme vinohradov a na poľnohospodársky využívaných plochách je tok upravený s
opevnením dna a svahov, v intraviláne vo viacerých úsekoch preteká v krytom profile. V
dolnej časti (rkm 0,000-1,600) je koryto ohrádzované.
Hlavné parametre súčasného stavu vybudovaných úprav tokov sú uvedené v tabuľke č. 3.

Návrhový stav
V okrese je potrebné na tokoch vykonať tieto úpravy:

Dunaj
Kritické úseky vyžadujúce úpravu:
• Nový most - Starý most
• Starý most - Košická ul.
V týchto miestach je ochranná línia najviac zdevastovaná a zároveň sú kóty na najnižšej
úrovni. Navrhovaná výška ochrannej línie je na úrovni cca 139,0 m n. m.
• MČ Petržalka
• medzi Novým a Starým mostom na pravej strane. Navrhovaná výška línie je v úrovni
139,10-139,50 m n. m. Ďalším opatrením bude ochrana Petržalky pred podzemnými
vodami hydraulickou clonou za Sadom Janka Kráľa
• medzi Mostom SNP a Košickou ulicou na ľavom brehu Dunaja. Navrhuje sa zvýšenie a
rekonštrukcia existujúceho parapetného múra a celková rekonštrukcia nábrežia
• Slovanské nábrežie v mestskej časti Devín. Potrebné je tu vybudovať nové hrádzové
teleso s korunou na kóte 143,70 m n. m.
• inundácia od Starého mosta po rkm 1865,500, kde je inundačné územie značne členité,
zarastené stromami a nízkou vegetáciou. V koryte sa medzi výhonmi vytvorila rozsiahla
štrková lavica (rkm 1868,3-1867,8). V dôsledku týchto nerovností je pri povodňových
prietokoch prúdenie veľmi nepravidelné a prietokový profil vykazuje nedostatočnú
prietočnosť. Navrhuje sa vyrovnať terén inundácie a vyspádovať ho smerom ku korytu,
pravidelne čistiť inundáciu od nízkeho porastu, stromy preriediť do sponu 10 až 15 m.
Toto sa týka najmä okolia Ovsištského ramena.

Morava
Prietokové pomery vo výustnom úseku rieky Moravy sú závislé hlavne od vodných stavov na
Dunaji. Z toho dôvodu je pre protipovodňové opatrenia na tomto úseku Moravy smerodajná
úroveň hladín veľkých vôd v Dunaji. V MČ Devínska Nová Ves navrhujeme výstavbu hrádze
na ochranu nižšie položených západných častí sídla pri zaústení potoka Mláka do Moravy.
Ochranu územia navrhujeme na Q100 Dunaja, t.j. na kótu 142,80 m n. m.
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Súčasný stav úprav tokov

Tab.č. 3

Čiastkové
povodie

Staničenie
od - do

Tok

[km]

dĺžka
[km]

kapacita
[m/s]

zodp.Qn
[m/s]

Ľ.B.

P.B.

ĽS

0,000-10,700

10,7

1 340

Q100

-

-

SÚ

-

1850,0-1880,1

30,1

13 000

Q100

17,0-25,0
VDG 0,0-3,5
28,5

0,0-15,0
VDG
15,0-18,5
18,5-21,8
hrádza P-W
21,8

SÚ

SÚ

4-17
Morava
4-20
Dunaj

4-21
119,10-126,64
Malý Dunaj
4-20
0,000-3,316
Vydrica
4-17
0,678-7,100
Mláka
4-21
0,000-4,500
Račiansky potok

Druh úpravy:
Účel úpravy:

AUREX, s.r.o.

Vybudovaná úprava

7,5

90

3,316

24

umelý
režim
Q100

6,42

13,0

Q100

4,500

12,0

Q100

SÚ - sústavné úpravy
SP - sporadická úprava
O- ochrana
P- stabilizácia

Vybudovaná úprava
hrádze

119,10126,64
-

0,000-1,600

Druh
úpravy

119,10126,64
-

0,000-1,600

Stabilizačné objekty

Účel
úpraPS
vy

Regulačné objekty

Stničenie

Druh a
počet

Stničenie

Druh a
počet

O,S

-

-

-

-

O,S

1861,6451861,841
1862,2581862,490
1863,3511863,718
1864,2701864,441
1866,6271866,959
1867,7551867,900
1869,2781871,012
1872,4981873,270
1875,0401875,185
1875,9951876,380
1876,4001877,853
1978,6931879,367

VP-2

1851,75

pohyb.
hať
v inundácii
-1
pohyb.
hať na
obtoku
-1
odberný
objekt do
Mošonského
ramena
-1

SÚ

SÚ

O,S

SÚ

SÚ

S,O

SÚ

SÚ

S,O

SÚ

SÚ

S,O

Stabilizačné objekty:
Regulačné objekty:

185

VL-2
1851,75
VL-3
VP-2

1851,75

VP-4
VP-2
VL-11
VP-6

uvedené
regulačné objekty
sú súčasťou VD
Gabčíkovo - hať
Čunovo

VL-2
VL-4
VP-10
VL-6
126,64
126,13

0,67-0,99
1,23-3,47

Poznámka

pohyb. vtokové objekty
hať - 2 z Dunaja

S-1
S-2
0,000-4,500

s - stupeň
sk - sklz
hať poh. - pohyblivá hať
zh. - zhybka

stup-7
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Malý Dunaj
Tok Malého Dunaja je až po hať v Novej Dedinke (rkm 107,410) obojstranne ohrádzovaný a
navyše sú jeho prietoky aj pri povodňových situáciách regulovateľné vtokovými objektmi v
Pálenisku - preto ďalšie protipovodňové opatrenia nie sú potrebné.
Z dôvodu kolmatácie však bude potrebné odstrániť kontaminované sedimenty.

Mláka
Potok Mláka navrhujeme ohrádzovať obojstranne v rkm 0,912-1,220 a na ľavom brehu v
úsekoch rkm 0,680-0,906 a 1,952-1,465.

Račiansky potok
V dôsledku nadmerného zanášania vplyvom konštrukčných závad pri realizácii križovania
inžinierskych sietí a čiastočne aj nedôslednosťou údržby nedosahuje projektovanú kapacitu.
Navrhujeme prečistenie zanesených úsekov toku, čím sa zväčší kapacita koryta. Riešiť
ochranu intravilánu mesta Bratislavy proti prívalovým vodám z Malých Karpát.
15.1.2.2. Odvádzanie vnútorných vôd
Z hľadiska odvádzania vnútorných vôd možno územie Bratislavy rozdeliť na dve oblasti:
• prvá oblasť zahŕňa mestskú časť Petržalka, kde bol vybudovaný odvodňovací kanál
Chorvátske rameno s ČS Petržalka
• druhou oblasťou je južná časť teritória Bratislavy ležiaca pri zdrži VD Gabčíkovo, kde sa
nachádza Rusovský kanál a ľavostranný a pravostranný priesakový kanál Hrušovskej
zdrže. Pri odvádzaní vnútorných vôd z tejto oblasti nedochádza k väčším ťažkostiam.

Chorvátske rameno
Odvodňovací kanál bol vybudovaný približne v trase bývalého rovnomenného ramena. Jeho
dĺžka je 5,138 km a tromi segmentovými haťami (t.č. nefunkčnými!) v rkm 1,739; 3,600 a
4,570 je rozdelený na štyri zdrže. Hladiny v týchto zdržiach majú byť kaskádovite udržované
v závislosti od hladín v Dunaji. Zachytené vody sa odvádzajú čerpacou stanicou Petržalka
situovanou v rkm 0,000 kanála do koryta Dunaja v rkm 1862,7.

ČS Petržalka
Odvodňuje plochu s rozlohou 9,03 km2. V ČS sú inštalované tri elektrické čerpacie agregáty
s kapacitou 3x2,0 m3.s-1. Od minimálnej hladiny v dolnej zdrži (130,30 m n. m.) po hladinu na
kóte 130,50 m n. m. sa prietok odvádza do Dunaja násoskou. Čerpadlá sa aktivizujú po
stúpnutí hladiny pred ČS nad kótu 130,50 m n. m. Maximálna hladina v tejto zdrži je 131,50
m nám. Tieto hladiny sa doteraz nepodarilo dosiahnuť, čo je hlavným dôvodom prečo ČS
ešte nebola v prevádzke. Zdvihnutím hladiny podzemných vôd v oblasti Bratislavy o 1,0-1,5
m po uvedení VD Gabčíkovo do prevádzky sa problém zavodnenia bazéna čiastočne
vyriešil.

Priesakové kanály
Vybudované sú pozdĺž hrádzových línií Hrušovskej zdrže s cieľom udržiavať hladinu
podzemnej vody na požadovanej úrovni.
• Ľavostranný priesakový kanál je dlhý 22,609 km, z toho na územie Bratislavy zasahuje
jeho horný úsek v dĺžke 5,606 km (rkm 17,00-22,606). Z celkového počtu osem
vzdúvacích objektov je na tomto úseku kanála vybudovaný jeden v rkm 19,780. Úlohou
vzdúvacích objektov je regulácia hladín v koryte kanála. V období nízkych prietokov sa
nad vzdúvacím objektom v km 6,238 nevyskytuje voda, v období stredných prietokov sa
kanál napĺňa v celej dĺžke.
• Pravostranný priesakový kanál zdrže je dlhý 11,410 km a v rkm 0,000 prechádza sledujúc
pôvodnú ochrannú líniu zdrže na územie Maďarskej republiky. Vzdúvacie objekty v rkm
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2,352; 4,600 a 7,988 musia byť počas povodní uzavreté, aby sa znížilo množstvo vody
transportované na maďarské územie a aby sa zvýšením hladiny v kanáli vytvoril protitlak
k vonkajšej hladine.
15.1.2.3. Regulačné objekty na tokoch
Hate a prevody vody

Dunaj
Všetky regulačné objekty a zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území sú súčasťou
VD Gabčíkovo:
• odberný objekt do Mošonského ramena - rkm 1851,750
• hať v inundácii - rkm 1851,750
• polder - rkm 1856,0-1862,5.
Odberný objekt do Mošonského ramena je vybudovaný na pravej strane Dunaja v
inundovanom území v línii hate Čunovo. Je riešený ako malá vodná elektráreň s jalovým
obtokom. Obtok tvoria dve potrubia DN 1 400 mm na kóte 122,40 m B.p.v. Kapacita
hradeného jalového obtoku je nasledovná:
• hladina v zdrži [m B.p.v.] 131,10 129,00
• prietok [m3.s-1]
25,6 21,8
3 -1
MVE je vybavená dvomi priamo prietočnými turbínami s celkovou hltnosťou 2x10m .s . Vo
vegetačnom období sa cez objekt zavodňuje Mošonské rameno prietokom
20,0 m3.s-1, mimo vegetačného obdobia 10,0 m3.s-1.

Hať v inundácii
Vybudovaná je na pravej strane Dunaja v blízkosti obce Čunovo . Jej účelom je odvádzať
vodu počas povodňových prietokov spolu s prívodným kanálom a haťou na obtoku. Hať má
celkom 20 polí, každé šírky 24,0 m, ktoré sú hradené segmantmi s rozmermi 24,0x3,6 m.
Prepadová hrana hate má kótu 128,0 m B.p.v. Vývarom sú vybavené len prvé štyri haťové
polia, ostatných 16 má iba spevnené podhatie. Kapacita hate je nasledovná:
• hladina v zdrži [m B.p.v.] 130,0 131,10 131,50
• prietok [m3.s-1]
2 400,0
4 800,0
5 830,0
Hať sa aktivuje v závislosti od hladiny v zdrži, počtu strojov VE v prevádzke a prietoku na
riadiacom vodočte v profile Bratislava-Devín.

Polder
Na pravej strane zdrže rieši ochranu okolitých lesných spoločenstiev do prietoku v Dunaji
4 000 m3.s-1. Manipuláciu zabezpečujú dva objekty umiestnené na spodnom konci poldra v
blízkosti rkm 1856,0:
• hrádzový výpust je vybudovaný v km 4,6 pravostrannej hrádze zdrže Hrušov. Je to krytý
objekt s tromi otvormi rozmerov 2,1x2,5 m, hradenými stavidlami;
• nápustný objekt je vybudovaný v hrádzi poldra v jej dolnej časti v rkm 1856,0 v blízkosti
predchádzajúceho objektu. Nápustným objektom sa voda dostáva do poldra a po
opadnutí povodňovej vlny sa ním vypúšťa do zdrže Hrušov. Objekt má dve polia rozmerov
2,0x7,2 m, ktoré sú hradené dvojstavidlovými uzávermi.

Prevody vody
Dunaj - Váh
Prietoky v koryte Malého Dunaja sú ovládané štyrmi regulačnými objektmi (starý vtokový
objekt, nový vtokový objekt, hať Nová Dedinka a hať Čierna Voda), z toho prvé dva sa
nachádzajú v záujmovom území.
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Starý vtokový objekt je umiestnený v rkm 126,639 Malého Dunaja vo vzdialenosti 274 m od
brehu Dunaja vo vjazde do Nového bazénu prístavu Bratislava. Je zaviazaný do bývalej
ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja (rkm 1865,430 Dunaja), ktorá je v súčasnosti
prerušená spomínaným vjazdom do bazénu. V železobetónovej stene je nad dnom vtokový
otvor s rozmermi 12,5x3,0 m hradený segmentovým uzáverom. Kóta prahu je 125,44 m
B.p.v. Kóta koruny premostenia objektu je 138,10 m B.p.v. Prietočná kapacita objektu závisí
od úrovne hladín nad a pod objektom.

Nový vtokový objekt
Umiestnený je v koryte Malého Dunaja vo vzdialenosti 912 m od brehu Dunaja v rkm
126,127 v línii novej ochrannej hrádze Dunaja. V hradiacej stene železobetónového
monobloku sú nad dnom tri vtokové otvory široké 5,0 m a vysoké 3,5 m. Kóta prahu je
125,00 m nám. B.p.v. Vtokové otvory sú hradené segmentmi. Prietočná kapacita objektu je
uvažovaná s vylúčením vplyvu starého vtokového objektu.
Prietoky v Malom Dunaji vo veľkej miere závisia od úrovne hladiny v Dunaji. Po uvedení VD
Gabčíkovo do dočasnej prevádzky sa možnosti odberu vody z Dunaja výrazne zlepšili. Pri
vzdutí hladiny na hatí v Čunove na kótu napr. 130,00 m nám. B.p.v. bude hladina pred
starým vtokovým objektom na kóte 130,25 m nám., čo umožní odber do Malého Dunaja
približne 70,0 m3.s-1. V prípade, že táto hladina bude dosiahnutá pred novým vtokovým
objektom, prietok cez objekt bude cca 85,0 m3.s-1. Režimy regulácie sú rozdielne vo
vegetačnom (11.3.-31.10.) a mimo vegetačnom období. V mimo vegetačnom období je do
Malého Dunaja odoberané cca 20-35 m3.s-1 z ohľadom na nevyhnutnosť riedenia
odpadových vôd vypúšťaných do tohoto recipientu bratislavskou aglomeráciou. Absolútne
3 -1
minimálne množstvo odoberanej vody nesmie klesnúť pod 10,0 m .s .
Hlavné parametre prevody vody sú uvedené v tab.č. 4.
Nádrže

Súčasný stav
V záujmovom území sa nachádza jedna veľká vodná nádrž (nad 1,0 mil.m3) zdrž Hrušov.

Zdrž Hrušov
Zdrž, z ktorej veľká časť rozlohy leží na území Bratislavy, vznikla ohrádzovaním a
prehradením koryta Dunaja pri Čunove v rkm 1851,750. Tvorí významnú súčasť VD
Gabčíkovo, ktorého účelom je:
• zabezpečenie protipovodňovej ochrany
• zabezpečenie predpísaných odberov vody
• zabezpečenie medzinárodnej plavby po Dunaji
• využívanie vodnej elektrárne Gabčíkovo vo vynútenej prevádzke
• manipulácia pri zimnom režime.
Objem nádrže pri maximálnej vzdutej hladine (131,10 m B.p.v.) je 111,0 mil.m3, celkový
objem vrátane prívodného kanála je 196,0 mil.m3. Objem zdrže pri minimálnej vzdutej
hladine (130,10 m B.p.v.) je 84,0 mil.m3 a celkový vrátane prívodného kanála 161,0 mil.m3.
Hať pri Čunove spolu s objektmi na vodnom stupni Gabčíkovo zabezpečujú reguláciu
prietokov v Dunaji.
Hlavné parametre nádrže sú v tab.č. 5.
V záujmovom území je vybudovaná jedna malá vodná nádrž Vajspeter.
Táto malá vodná nádrž vznikla v roku 1974 prehradením Vajspeterského potoka na hranici
lesa nad vinohradmi v katastrálnom území MČ Rača. Plocha povodia nad nádržou je 1,08
km2. Prakticky celý prítok do nádrže sa využíva na závlahu viníc RD Rača. Do toku pod
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priehradným profilom sa nevypúšťa žiadny prietok, pretekajú ním iba vody presiaknuté cez
priehradné teleso.
Údaje o malej vodnej nádrži sú uvedené v tab.č. 6.
3

Vybudované malé vodné nádrže (do 1 mil.m )
Hydrologické
číslo
4-21-15-010

Názov
nádrže
VN Vajspeter

Tok

Tab.č. 6

Hlavné Hydrologické

Vajspeterský p.

účely charakteristiky
2
Z
F=1,08 km
ostatné údaje
nie sú známe

Objem nádrže
3

[mil.m ]
stály - 0
zásobný - 0,01734
retenč.ovlád. -0,00281
celk.ovlád. - 0,02015
retenč.neovlád. -0,00685
celk.neovlád. -0,027

Kóty hladiny
[m nám]
nie sú
známe

Poznámka: Nádrž je značne zanesená.
Účel nádrže: Z - závlahy

Návrhový stav
V riešenom území sa navrhuje jedna veľká vodná nádrž Wolfsthal na Dunaji, ktorá je
zaradená do kategórie „B" územnej ochrany.
Navrhované a uvažované významné vodné nádrže Tab.č. 7
Navrhované a uvažované významné vodné nádrže

Tab.č. 7

Hydrologické
charakteristiky
Hydrologické
číslo

Názov
nádrže

Hlavné
Tok

účely

2

F [ km ]
3

Objem nádrže

-1

Qa [m .s ]
3

-1

3

-1

3

-1

3

Kóty hladiny

[mil.m ]

[m n.m]

67,0

pracovná
kóta vzdutia
138,40

Q355 [m .s ]
Q364 [m .s ]
Q100 [m .s ]
4-20-01-001

AUREX, s.r.o.

VD Bratislava Wolfsthal

Dunaj

E, O, N

131 338,2
2 045
838
670
11 000
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Vybudované významné prevody vody
Názov
prevodu

Hlavné
účely

vody

Dunaj Malý Dunaj

Z, E*

Rok
uvedenia

Tab.č. 4

Miesto odberu vody
2

F [km ]
3

Miesto zaústenia prevodu
2

Hydrologické č.
-1

F [km ]
3

Charakteristika prevodu

Hydrologické č.

Druh
prevodu

-1

do

Q355 [m .s ]

Tok

Q355 [m .s ]

Tok

prevádzky

Qa [m3.s-1]

Profil

Qa [m3.s-1]

Profil

1993

131338,2

4-20-01-007

umelý

4-21-15-001

[1964]

838,0

Dunaj

prietokový

Malý Dunaj

2045,0

rkm 1865,430

režim

rkm 126,0639

Prevádzkové

Kapacita

množstvo
[m3.s-1]

[m3.s-1]

min.

priem.

max.

vtokové

starý vtokový objekt 90,0

10

35

60

objekty

nový vtokový objekt 125,0

* prepravuje sa energetické využitie prevodu vody v MVE

Vybudované veľké vodné nádrže (nad 1,0 mil.m3)

Hydrologické
číslo

Názov

Tab.č. 5

Hlavné

nádrže

Tok

účely

Rok uvedenia
do prevádzky

Hydrologické

Objemy

charakteristiky

max. vzdutá

2

F [ km ]
3

hladina

-1

Qa [m .s ]
3

-1

3

-1

3

-1

Q355 [m .s ]

Kóty hladín

min. vzdutá
hladina

Poznámka
[m B.p.v.]

Q364 [m .s ]
4-20-01-008

Zdrž Hrušov

Dunaj

E, O, N

1982

Q100 [m .s ]
131 338,2
2 045
838
670
11 000

Účel nádrže: E - energetika, O - ochrana, N - plavba
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[mil.m ]
111,0
84,0

131,10
130,10
min. prev.
hladina
128,00

Zdrž je súčasťou
VDG a len svojou
časťou zasahuje do
teritória VHP
Bratislavy
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15.1.3.

Hraničné toky

Hraničnými tokmi s Rakúskou republikou sú Dunaj a rieka Morava. Charakteristické údaje v
hraničnom úseku Dunaja a Moravy sú uvedené v tab.č. 8 a 9.
Rieka Morava od ústia Dyje po ústie do Dunaja je v celej dĺžke hraničným tokom. V tomto
úseku je významným zdrojom vody najmä na závlahy. Výhľadovo sa na Morave plánuje
výstavba vodohospodársko dopravnej sústavy Dunaj-Odra-Labe. S ohľadom na stále
vzácnejší výskyt nedotknutej riečnej krajiny ako prírodného potenciálu, je záujem v priestore
rieky Moravy zriadiť národný park, ktorý by bol súčasťou trilaterálneho parku Podunajsko. V
riešenom území Bratislavy sa z Moravy nachádza len krátky výustný úsek (rkm 0,00010,700). Spoločné problémy na hraničnom toku Moravy sa sústreďujú na údržbu koryta a
čistotu vody v toku.
Dĺžka hraničného úseku Moravy a veľkosť povodia v hraničných profiloch
Štát

Hraničný
tok

Rád
toku

Rakúska republika

Morava

II

Začiatok úseku
rkm
F [km2]
0,000

Koniec úseku
rkm
F [km2]

26 580

10,700

Charakteristické hydrologické údaje rieky Moravy

Dĺžka
úseku

25 568

10,700

Tab.č. 9

Tok

Profil

F
[km2]

Qa

Q355d

Qmin
[m3.s-1]

Q100

Q1

Morava

ústie

26 580

118,7

22,41

-

1 320

420

Vodočetné stanice na toku Morava

Tab.č. 10

Vodočet na území SR
Názov
km
F [km2]

Tok

Vodočet na území susedného štátu
Názov
km
F [km2]

Slovenská republika
Morava Vysoká pri Morave
Devínska Nová Ves

20,7
8,3

Rakúska republika
25 569
26 577

Angern
Marchegg

31,9
15,0

25 624*
26 136*

* Údaje prevzaté z SVP SSR (2. vydanie)

Dunaj je hraničným tokom s Rakúskom v úseku rkm 1880,2 (Devín) až rkm 1872,7
(Bratislava). Vzhľadom na to, že ide o medzinárodný tok európskeho významu vyskytujú sa
tu všetky druhy problematiky hraničných vôd.
Dĺžka hraničného úseku Dunaja a veľkosť povodia v hraničných profiloch
Štát
Rakúska republika

AUREX, s.r.o.

Hraničný Rád
tok
toku
Dunaj

I

Začiatok úseku
rkm
F [km2]
1 880,2

131 244,0

Koniec úseku
rkm
F [km2]
1 872,7

131 259,2

Dĺžka
úseku
7,500

191

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

Charakteristické hydrologické údaje Dunaja
Tok

Profil

Dunaj

F
2
[km ]

Bratislava 131 329,1

Tab.č. 12

Qa

Q355d

Qmin
3 -1
[m .s ]

Q100

Q1

2 045

850

884

11 000

3 077

Vodočetné stanice na toku Dunaj

Tab.č. 13

Vodočet na území SR
2
Názov
km
F [km ]

Tok

Vodočet na území susedného štátu
2
Názov
km
F [km ]

Slovenská republika
Dunaj

Devín

1 879,8

131 259,2

Rakúska republika
-

-

-

Charakteristika a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce
Súvisiace dohody a zmluvy o medzinárodnej spolupráci na hraničných vodách a vykonávacie
predpisy s Rakúskom.
1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o
úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách. Zmluva bola podpísaná dňa 7.
decembra 1967 vo Viedni. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. februára 1970.
Zmluva nadobudla platnosť 18. marca 1970. Zmluva medzi Československou
socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach.
Zmluva bola podpísaná 21. decembra 1973 vo Viedni. Ratifikačné listiny boli vymenené v
Prahe 25. apríla 1975. Zmluva nadobudla platnosť 24. júna 1975.
2. Na základe čl. 14 Zmluvy o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
bola vytvorená Česko-slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody.
3. V rámci spoločného orgánu (komisia - zmocnenci) bola vytvorená finančná skupina na
úrovni odborníkov oboch strán.
4. Charakteristika predmetu medzinárodnej spolupráce:
• úprava vodných tokov
• stabilizácia štátnych hraníc
• ochrana pred povodňami a nebezpečným ľadochodom
• budovanie hydrotechnických zariadení
• využívanie hraničných vôd
• využívanie vôd na plavbu
• využívanie hydroenergetického potenciálu
• rekreácia a šport
• ekologizácia vodného hospodárstva
a) kontrola kvality vôd
b) opatrenia na ochranu vôd pred havarijným znečistením vôd.

15.1.4.

Zásobovanie pitnou vodou

Bratislava ako hlavné mesto SR je vysoko rozvinuté sídlo, v ktorom sa koncentruje
administratíva, priemysel i vybavenosť celoštátneho významu. Patrí tiež medzi sídla s
najlepším vybavením zdravotno vodohospodárskymi zariadeniami. Podiel obyvateľov
zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu dosiahol v roku 1996 99 %. Celé územie
mesta s výnimkou lokalít Briežky, Pálenisko a časť Kramárov je pokryté vodovodným
sieťami. V niektorých lokalitách je zásobovanie z verejných vodovodov technicky
nevyhovujúce napr. Bôrik-Kráľovské údolie chýbajúce II. tlakové pásmo, taktiež IV. tlakové
pásmo na Machnáči, časť Kramárov a Koliby.
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Bratislavský vodárenský systém tvorí 18 samostatných zásobovacích oblastí, ktoré sú
výškovo členené do 6 tlakových pásiem.
Na účely zásobovania pitnou vodou celého osídleného územia Bratislavy sa voda dopravuje
z kóty 129,00 m nám. až na kótu 430,50 m nám., to znamená, že musí prekonávať výšku až
301,50 m.
3

Na akumuláciu vody je dispozícii 32 vodojemov s celkovým objemom 230 tis.m , z nich
najväčší je vodojem Bôrik s objemom 48 tis.m3.
Spotreba vody po roku 1990 v Bratislavskom vodárenskom systéme každoročne klesala, v
poslednom období je situácia stabilizovaná. Tento pokles bol spôsobený predovšetkým
značným poklesom odberov pre priemysel, špecifická spotreba vody v domácnostiach je
podstatne vyrovnanejšia.
V roku 1996 bolo dodanej 66,2 mil.m3 pitnej vody pri priemernej špecifickej spotrebe
-1
-1
(vrátane strát vôd) 405,0 l.ob. .d . Špecifická spotreba vody pre domácnosti bola priemerne
-1
-1
191,0 l.ob. .d .
Potreby pitnej vody sú kryté predovšetkým z vlastných zdrojov podzemnej vody
predovšetkým z vodných zdrojov Sihoť, Pečniansky les a Ostrovné lúčky-Mokraď.
Doplňujúcim vodným zdrojom je VZ Kalinkovo, ktorý prevádzkuje ZsVaK.
Z vodárenského systému je zásobovaná aj Marianka v okrese Malacky.
Pre potreby zásobovania areálu ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel
vodou bude využitý existujúci prívod vody DN 1200 z vodného zdroja Šamorín do čerpacej
stanice Podunajské Biskupice. Kapacita zdroja 980 l/s je v súčasnosti využívaná iba
čiastočne (cca 15 % t.j. 120- 150 l/s). Prepojovacie potrubie bude s ohľadom na potrebu
vody profilu DN 300, rozvod zokruhovaného vodovodu bude profilov DN 80 – 300.
Podmienky odberu budú stanovené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..
Vodovodné potrubia DN 1200 a DN 1000 prebiehajúce pozdĺž riešeného územia budú
rešpektované v zmysle STN 73 6005.
15.1.4.1. Zásobovanie pitnou vodou Priemyselného parku pre
automobilovú výrobu – región Záhorie
Zásobovanie pitnou vodou je do času realizácie prepojenia skupinového vodovodu Lamač Malacky dočasne riešené podľa prijatej alternatívy z lokality Pernek.
Definitívne riešenie bude zabezpečené výstavbou prepojenia Lamač – Malacky.
Vodovodné potrubie DN 200 sa predpokladá napojiť v areáli na vežový vodojem s kapacitou
2000 m3 vo výške 25 m, ktorého vybudovanie však ešte nie je definitívne. Alternatívne sa má
realizovať aj prívod vody pozdĺž diaľnice cez DN 500 s prepojením na Plvecký Štvrtok. Ide o
alternatívu dočasného charakteru, do doby realizácie definitívneho prepojenia bratislavského
skupinového vodovodu Lamač- Malacky s vodnými zdrojmi Pernecká panva.
Navrhnutá maximálna spotreba vody 12 l/s, resp. 60 l/s tzv. požiarna voda.
3

Navrhnutá ročná spotreba vody 80 000 m /rok.
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Základné údaje o Bratislavskom vodárenskom systéme v roku 1996 Tab.č. 14
Počet obyvateľov

Vodovod

Bratislava

celkom

452 053

Voda dodaná

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

447 810

99,1

pre

celkom

domác-

Špecifická dodávka
pre

celkom

domác-

nosť
3

-1

[tis.m .rok ]
66 162

31 154

nosť
-1

[l.ob. .d
404,8

-1

]

190,6

15.1.4.2. Zdroje podzemnej vody
Hlavné mesto SR Bratislava má z hľadiska hydrogeologického a hydrologického veľmi dobré
podmienky Fluviálne sedimenty pliocénu a kvartéru - tzv. dunajské štrky, sú zásobárňou
podzemných vôd, do východnej časti územia mesta zasahuje CHVO Žitný ostrov, ktorý
predstavuje najväčšiu akumuláciu kvalitnej pitnej vody na Slovensku. Hlavným zdrojom
infiltrovaných podzemných vôd je Dunaj, v ktorého príbrežnej zóne sú situované všetky
veľkokapacitné zdroje pitnej vody. Ich kapacity v súčasnosti v plnej miere pokrývajú nároky
na potreby pitnej vody.
Najstarším vodným zdrojom na území mesta je vodný zdroj na ostrove Sihoť ležiacom v
koryte Dunaja. Vplyvom vodného diela Gabčíkovo sa jeho maximálna doporučená výdatnosť
zvýšila na 1200,0 l.s-1, pričom skutočný odber sa pohybuje od 270,0 l.s-1 až po max. 1200,0
l.s-1.
Na pravom brehu rieky Dunaj sa nachádza vodný zdroj Pečniansky les so súčasnou
kapacitou 620,0 l.s-1,ktorý sa využíva na vykrytie odberových špičiek. Jeho hladina priamo
korešponduje s hladinou vody v Dunaji a jeho minimá klesajú až k nule.
Na pravej strane Dunaja, medzi obcami Rusovce a Čunovo je situovaný tiež vodný zdroj
Rusovce-Ostrovné lúčky-Mokraď. Je najnovším vodným zdrojom Bratislavy, do prevádzky
bol uvedený v 90-tych rokoch. V súčasnosti je v prevádzke 13 studní s kapacitou 1200,0 l.s1. Celková kapacita vodného zdroja, ktorý využíva dynamické zásoby podzemných vôd
vytvorených infiltráciou povrchovej vody Dunaja bude 2 580,0 l.s-1.
Okrem týchto veľkozdrojov sa na území mesta nachádzajú ďalšie menšie zdroje využívané
pre lokálne zásobovanie pitnou vodou. Z nich najväčší je Sedláčkov ostrov v mestskej časti
Devín. Maximálny doporučený odber je 100,0 l.s-1, priemerný odber sa pohybuje okolo
17,0 l.s-1. Vodný zdroj Rusovce je v severozápadnej časti intravilánu obce, jeho kapacita je
50,0 l.s-1, priemerný odber 14,0 l.s-1. Pre zásobovanie obce Čunovo sa využíva miestny
zdroj s doporučenou výdatnosťou 43,0 l.s-1, priemerne sa odoberajú 4,0 l.s-1.
Kapacitu bratislavských zdrojov pitnej vody je doplňovaná z dvoch zdrojov mimo územie
mesta, a to z VZ Kalinkovo (okres Senec) s doporučenou výdatnosťou 720,0 l.s-1 a z VZ
Šamorín (900,0 l.s-1) v okrese Dunajská Streda.
Možnosti zvýšenia potenciálu podzemných vôd na území Bratislavy sú veľmi obmedzené.
Naopak je predpoklad zníženia súčasnej kapacity vodných zdrojov. Výstavbou plánovanej
výstavby Vodného diela Wolfsthal (zaradená v kategórii B, t.j. doba začatia do 25 rokov)
zanikne vodný zdroj Sedláčkov ostrov a bude obmedzený odber z vodného zdroja Sihoť a
Pečniansky les.
Jediným vodným zdrojom, pri ktorom možno rátať so zvyšovaním jeho kapacity je vodný
zdroj Rusovce-Ostrovné lúčky-Mokraď. Vybudovanie a prevádzkovanie zdrže Hrušov
prinieslo významné nadlepšenie zásob podzemnej vody a podstatne zlepšilo podmienky pre
odber vody z tohoto zdroja v projektovanom množstve. Taktiež sa podstatne zmenšilo
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ohrozenie kvality podzemnej vody prítokom podpovrchovej znečisťujúcej vody z
vnútrozemia. Výsledky monitorovania podzemných vôd v tejto oblasti svedčia o vytvorení
veľmi vhodných podmienok na odber podzemnej vody z územia pod Čunovskou hrádzou.
Preto sa doporučuje toto územie chrániť ako veľmi perspektívne a nepovoliť tu aktivity, ktoré
by mohli nepriaznivo vplývať na kvalitu podzemných vôd.
15.1.4.3. Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov
Bratislava už v súčasnosti dosahuje vysokú úroveň rozvoja verejných vodovodov. Podiel
obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov sa blíži k hranici nasýtenia. Potreby vody
sú kryté z vlastných zdrojov, ktoré sú doplňované zdrojmi vody Žitného ostrova. Po
dobudovaní vodného zdroja Rusovce-Ostrovné lúčky a rozšírení vodného zdroja Šamorín na
plnú kapacitu, budú tieto zdroje pokrývať výhľadové potreby vody v meste Bratislava, ba
predpokladá sa tiež dodávka vody do okresu Malacky - do Záhorského skupinového
vodovodu, mesta Stupavy, prípadne ďalších spotrebísk po trase prívodu.
Na skvalitnenie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov treba dobudovať
vodovodné siete, tam kde doteraz chýbajú - časť Kramárov, Pálenisko, Briežky, dobudovať
vodárenské kapacity na sídliskách Lamač, Dlhé Diely, Devínska Nová Ves, Kramáre, ukončiť
výstavbu IV. tlakového pásma na Machnáči, dobudovať vodárenský dispečing. V lokalite
Bôrik-Kráľovské údolie treba vybudovať II. tlakové pásmo.
Pre bezporuchovú prevádzku je treba postupne rekonštruovať existujúce vodovodné siete,
predovšetkým v Starom Meste, ale aj ďalšie podľa potreby.
Treba vybudovať prívod vody do Stupavy a Malaciek.
Využívané zdroje podzemných vôd
Lokalita, názov zdroja

Tab.č. 15
Q doporučená

Q využívané
-1

[l.s ]
Karlova Ves-ostrov Sihoť
Petržalka-Pečniansky les
Rusovce-Ostrovné lúčky-Mokraď
Devín-Sedláčkov ostrov
Rusovce - miestny vodný zdroj
Čunovo - miestny vodný zdroj
VZ na území mesta spolu
Kalinkovo
Šamorín

15.1.5.

1 200
620
2 580
100
50
43
4 593
720
900

270 - 1200
0 - 330
1 200
17
14
4
1 505 - 2 765

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Bratislava dosahuje vysokú úroveň odkanalizovania, s 96,4 % podielom obyvateľov
bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu značne prevyšuje celoslovenský
priemer, ba jednoznačne možno povedať, že ho značne zlepšuje. Napriek tomu rozvoj
kanalizácií mierne zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. Verejná kanalizácia v
Bratislave sa systematicky začala budovať v roku 1900. Kanalizačná sieť bola vyústená
priamo do Dunaja bez čistenia odpadových vôd. Prvá čistiareň odpadových vôd v Bratislave
bola uvedená do prevádzky v roku 1961 v Rači. Ústredná čistiareň odpadových vôd vo
Vrakuni bola uvedená do prevádzky v roku 1988. V tejto ČOV sú čistené všetky mestské
odpadové vody s výnimkou Petržalky a Devínskej Novej Vsi. Do ÚČOV vo Vrakuni sú
privádzané aj splaškové odpadové vody z Ivanky pri Dunaji (okres Senec). Odpadové vody z
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Petržalky sú čistené v ČOV Petržalka, pre Devínsku Novú Ves bola vybudovaná miestna
ČOV.
V súčasnosti verejná kanalizácia nie je vybudovaná v mestských častiach Vajnory, Rusovce,
Jarovce Čunovo. V mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Prievoz, Rača a
Devínska Nová Ves je čiastočná kanalizácia, ktorá odvádza odpadové vody z vybudovanej
komplexnej bytovej výstavby.
Verejná kanalizácia je rozostavaná v sídlach Rusovce, Devín a Záhorská Bystrica.
Do ČOV Petržalka sú privádzané aj odpadové vody z rakúskych obcí Kitsee, Berg,
Wolfsthal, Pama a Edelstal.
Odkanalizovanie areálu Priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
priemyselného automobilového parku je riešené v rámci jeho vnútornej prevádzky oddelenou
splaškovou a dažďovou kanalizáciou s následným zaústením do biologickej ČOV, resp. do
vyrovnávacej nádrže na dažďovú vodu so spoločným odvedením do recipienta – Suchého
potoka. Toto riešenie je akceptovateľné v prípade vypracovania overovacej štúdie, na
maximálne N- ročné prietoky a M- denné prietoky záujmového toku, ktorá by stanovila
maximálne prípustné hodnoty znečistenia vo všetkých sledovaných parametroch v zmysle
Nariadenia vlády SR č. 242/1993 z 12. októbra 1993. V prípade negatívneho zistenia
navrhujeme zaústenie odpadových vôd do ČOV Lozorno po jej rozšírení a rekonštrukcii.
Uvažované množstvo odpadových vôd za rok 182 960 m3/rok.
V areáli ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel sa predpokladá vznik
troch typov odpadových vôd.
Prvá skupina - odpadové splaškové vody - budú prečistené v ČOV vybudovanej pre areál
ťažobno-rekreačnej zóny a následne zaústené do recipienta Malého Dunaja. Ďalšou
alternatívou je prečistenie odpadových vôd v existujúcich ČOV Slovnaft resp. ÚČOV
Vrakuňa, čo by si vyžiadalo vybudovanie výtlačného potrubia.
Druhá skupina – zrážkové vody zo striech, plôch pozemkov a peších komunikácií – budú
vsakovať priamo do terénu.
Tretia skupina – zrážkové vody z veľkoplošných parkovísk – budú zachytávané dažďovou
kanalizáciou, privádzané do odlučovačov ropných látok a prečistené na prípustné hodnoty
na zaústenie do recipienta. Predpokladá sa vybudovanie retenčných nádrží pri jednotlivých
parkoviskách.
15.1.5.1. Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií
Vzhľadom na zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov je
treba sa orientovať na znižovanie rozdielu medzi podielom zásobovaných obyvateľov z
verejných vodovodov a podielom obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú
kanalizáciu.
To znamená dobudovať verejné kanalizácie v lokalitách, kde tieto chýbajú: Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Prievoz, Rača, Devínska Nová Ves, Vajnory, Čunovo, Jarovce. V
Čunove a Jarovciach sa pripravuje výstavba verejnej kanalizácie ako súčasť výstavby
Vodného diela Gabčíkovo, v najbližšom období sa má začať s jej realizáciou. Odpadové
vody z týchto sídiel ako aj z Rusoviec, kde je verejná kanalizácia vo výstavbe budú čistené v
ČOV Petržalka.
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Základné údaje o verejných kanalizáciách
Počet obyvateľov
bývajúcich v

Tab.č. 16

Podiel

Množstvo odpadových vôd

odkanalizo-

vypúšťaných

vaných
Sídlo

bývajúcich

domoch

celkom

napojených
na VK

Bratislava

452 053

435 740

obyvateľov

celkom

čistených

z toho:

celkom

splaškových
3

[%]
96,4

-1

[tis.m .rok ]
85 434

42 896

80 858

V stanovenom termíne treba dokončiť rozostavané stavby kanalizácií v častiach Devín,
Rusovce a Záhorská Bystrica.
Treba dobudovať stokovú sieť na Kolibe a Kramároch.
V ČOV Petržalka teba dobudovať kalové hospodárstvo. Pre bezporuchovú prevádzku,
prípadne zvýšenie kapacity stokovej siete treba vykonávať rekonštrukcie existujúcej stokovej
siete - dokončiť rekonštrukciu kanalizácie v centrálnej mestskej oblasti, kmeňového zberača
„C", „D" a postupne rekonštruovať ďalšie časti kanalizačného systému.
Na bratislavský kanalizačný systém sa predpokladá pripojiť aj verejnú kanalizáciu v
Marianke.
Kapacita ČOV Devínska Nová Ves bude pre výhľadové potreby nedostatočná a bude
potrebná jej intenzifikácia rozšírenie.
Pre zvýšenie úrovne odkanalizovania, automatické sledovanie a riadenie prevádzky treba
vybudovať centrálny kanalizačný dispečing.

15.2. Okres Malacky
15.2.1.

Charakteristické hydrologické údaje

V riešenom okrese najväčším tokom je Morava. Ďalšími významnými tokmi sú Rudava,
Malina, Lakšársky potok, Porec a Stupavský potok.
Charakteristické hydrologické údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

15.2.2.

Úpravy odtokových pomerov

15.2.2.1. Úpravy tokov

Súčasný stav
Morava
Tok je v celom úseku okresu hraničným tokom s Rakúskou republikou. Okresom preteká v
dĺžke 47,5 km, t.j. od rkm 10,7 po rkm 58,200. V celom úseku je vybudovaná úprava koryta
a tok je ohrádzovaný.

Rudava
Tok preteká okresom od ústia do Moravy po rkm 31,5. Ďalší úsek je od rkm 37,75 po rkm
44,5. Sústavne je upravený od zaústenia po rkm 9,9 a spätne ohrádzovaný na dĺžke 6,0 km.
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Sumárne hydrologické údaje

Tok - profil
Rudava - ústie
Malina - ústie
Morava - ústie

Tab.č. 1

Plocha
povodia
F [km2]

Dĺžka
povodia
L [km]

418
7 517
26 580

45
47,2
329

F [L2]

Priemerné prietoky
[m3.s-1]
Qa
Q355d

Q364d

0,21
0,23
0,25

1,86
1,8
118,7

0,27
0,288
14,65

Súčiniteľ

0,395
0,464
22,41

Q100

Nadmorská výška
v povodí [m n.m.]
max
min

Priemerná
lesnatosť
[%]

37
40
1 320

768
752
1 491

60
50
30

Charakteristika vývoja vodnosti

147
138
136

Tab.č. 2

Tok - profil

Plocha povodia
F [km2]

Q100
[m3.s-1]

Špecifický odtok qa
[l.s-1.km-2]

Qa
[m3.s-1]

Q355d

Koeficient
k=Q355/Qa

Morava - Moravský Ján
Rudava - Veľké Leváre
Rudava - ústie
Malina - ústie
Morava - ústie

24 129,30
303,80
417,74
516,60
26 579,69

1 500
32
37
40
1 320

4,63
5,35
4,45
3,48
4,47

111,80
1,63
1,86
1,80
118,70

20,700
0,375
0,395
0,464
22,910

0,1852
0,23000
0,2124
0,2578
0,1888
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Lakšársky potok
Tok preteká okresom od ústia do Rudavy po rkm 5,7. V celom úseku je upravený a
ohrádzovaný.

Porec
Je prítok Lakšárskeho potoka a v celej dĺžke sa nachádza v riešenom okrese. Upravený je v
dĺžke 7,0 km, spätne ohrádzovaný je v dĺžke 0,62 km.

Malina
Tok v celej dĺžke preteká okresom, upravený je od zaústenia do Moravy (od rkm 0,94) po
rkm 30,0, t.j. v dĺžke 29,7 km. Ohrádzovaná je po rkm 22,4.

Stupavský potok
V celej dĺžke preteká okresom. Upravený je od zaústenia do Maliny po rkm 1,05 a v úseku
cez Stupavu. Vo výustnej trati je ohrádzovaný.
Hlavné parametre súčasného stavu vybudovaných úprav sú uvedené v tab.č. 3.

Návrhový stav
Kapacita riečnej siete v záujmovom území je postačujúca a upravené úseky tokov vyhovujú.
Je však potrebné na upravených úsekoch tokov vykonávať systematicky údržbu korýt, najmä
udržiavaním prietokových kapacít v dolných rovinných úsekoch tokov. Väčšie zásahy do
tokov z hľadiska úprav sa nenavrhujú.
15.2.2.2. Odvádzanie vnútorných vôd
Hlavný recipient záujmovej oblasti, rieka Morava má charakter rovinnej rieky s malým
spádom a rýchlosťou. Jej tok je zregulovaný a ohrádzovaný od ústia Maliny v celom úseku
okresu. Väčšie ľavostranné prítoky pretekajúce údolnou nivou Moravy sú spätne
ohrádzované, čo umožňuje gravitačný odtok z vyššieho územia a Malých Karpát.
Ostatné menšie toky ústia do údolnej nivy a spolu s priesakovými vodami a zrážkami
spôsobujú vznik vnútorných vôd.
Pri vyšších vodných stavoch Moravy nie je možné vnútorné vody gravitačne odvádzať do jej
toku. Ich prečerpávanie zabezpečujú štyri odvodňovacie sústavy (OS) s čerpacími stanicami
(ČS):
• odvodňovacia sústava Zohor-Rudava (ČS Zohor)
• odvodňovacia sústava Rudava-Myjava (ČS Malé Leváre)
• odvodňovacia sústava Brodské (ČS Brodské)
• odvodňovacia sústava Holíč-Skalica (ČS Kopčany).
Celková odvodňovacia plocha je 353 km2 a kapacita čerpacích staníc 22,6 m3.s-1. Jednotlivé
odvodňovacie sústavy sú navzájom pospájané.
V riešenom okrese sa nachádzajú tieto čerpacie stanice s odvodňovacími sústavami:
• ČS Zohor má z uvedených ČS najväčšiu kapacitu - 10,0 m3.s-1 (4x2,5 m3.s-1). Primárny
recipient je potok Malina, ktorý zaúsťuje do Moravy. Zberné územie má plochu cca 152
km2. Dĺžka prívodného kanála (Zohorský kanál) je 31,260 km. Kapacita kanála bola
navrhnutá od 1,5 do 10,0 m3.s-1, avšak pre nevhodne zvolený hydraulický parameter
drsnosti koryta je reálna kapacita kanála znížená o 30 %, a to najmä vo vegetačnom
období vplyvom zarastania prietočného profilu. Cez odberný objekt v km 0,670
Malolevárskeho kanála sú z OS Rudava-Myjava odľahčované veľké prietoky do
Zohorského kanála.

AUREX, s.r.o.

199

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

Súčasný stav úprav tokov

Tab.č. 3

Čiastkové

Staničenie

Vybudovaná úprava

povodie

od - do
dĺžka

kapacita zodp.Qn

Tok

[km]

[km]

[m .s ]

[m .s ]

Morava

10,7-58,2

47,5

440

Q1

4-17-02

0,0-5,571

5,571

66,0

Rudava

5,571-9,953

4,382

66,0

24,670-31,55

6,88

32-42

Qn›Q100=28,0

9,414

16,0

Qn=Q100=16,0

3

-1

Vybudovaná úprava

Druh

hrádze

úpravy

Druh a

Stniče-

Druh a

nie

počet

nie

počet

SÚ

S,O

-

-

-

-

SÚ

SÚ

S,O

11,296

S-1

10,798

rozdeľov.

SÚ

SÚ

S,O

31,85-35,1 S-3

10,7-58,2

-

SÚ

Qn›Q100=37,0

0,780-5,571

0,780-5,571

Qn›Q100=32,0

5,571-6,825

5,571-6,825

Ľ.B.

objekty

vy

ĽS

-1

Účel

Regulačné objekty

úpra- Stniče-

P.B.

3

Stabilizačné

PS

objekt hať
pohyb.

4-17-02
Lakšársky potok 0,0-9,414

SÚ

SU

S,O

4-17-02
Porec

0,0-0,620

0,620

11,8

4-17,02

0,93-5,0

4,07

80-89

Qn›Q100=40,0

Malina

5,0-10,2

5,20

56-59

Qn›Q100=30,0

10,2-19,7

9,50

36

Qn›Q100=25,0

19,7-24,6

4,90

36

24,6-30,0

5,40

21

0,0-1,055

1,055

4-17-02

Stupavský potok 4,081-6,400

2,319

0,0-0,620

0,0-0,620

SP

SP

O

1,7-22,4

0,93-22,4

SÚ

SÚ

S,O

25,5-28,2 S-4

24,620

pohyblivá
hať pevná

0,0-0,63

SP

SP

S,O

28,670

hať

6,0

pevná hať

0,0-0,63

Legenda:
Druh úpravy:
Účel úpravy:
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SÚ - sústavné úpravy
SP - sporadická úprava
O - ochrana
S - stabilizácia

Stabilizačné objekty:
Regulačné objekty:
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s - stupeň
sk - sklz
hať poh. - pohyblivá hať
zh. - zhybka
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• ČS Malé Leváre bola vybudovaná v roku 1944 pôvodne pre zbernú oblasť s rozlohou 19,3
km2. Kapacita ČS je 3,0 m3.s-1(2x1,5 m3.s-1). Recipientom je rieka Morava. Súčasná
odvodňovacia sústava je v dôsledku integrácie kanálovej siete podstatne väčšia - má
2
rozlohu 100,1 km . Je zrejmé, že kapacitne nemôže čerpacia stanica vyhovovať. Tento
nepriaznivý stav sa rieši spoluprácou s nižšie položenou ČS Zohor. Prívodný kanál
(Malolevársky) dĺžky 15,161 km má kapacitu od 6,0 do 7,6 m3.s-1, ktorá vo vegetačnom
3 -1
období klesá na 6,0 m .s . Okresom preteká v dĺžke 3,75 km jeho dolnou časťou.
3 -1
Malolevársky kanál je pripojený zhybkou o kapacite 8,0 m .s na kanál Brodské-Kúty s
dĺžkou 7,220 km a ústí do neho cez prepojenie aj Jánsky kanál (Dlhý odpad) s kapacitou
3 -1
4,6 m .s .
Súčasný stav odvodňovacích sústav
Názov
odvodňovacej
sústavy

Odvodňovaná
plocha
2

[km ]
RudavaMyjava
100,1
S ČS
Malé
Leváre
Zohor-Rudava
S ČS Zohor
152,0
Spolu

Tab.č. 4

Kanálová sieť
dĺžka
dĺžka vedľaj- kapahlavného
šieho kanála cita
kanála
3 -1
[km]
[m .s ]
Malolevársky kanál
15,161
Zohorský
kanál
31,260

Kanál
BrodskéKúty
7,229
-

252,1

7,6

1,510,00

Čerpacia stanica
druh kapa- docita
pravná
výška
3 [m .s [m]
1
]
elek- 3,0
trická (2x2,5 1,7
)

[km]

elektrická

Malina
2,800

10,0
(4x2,5 4,5
)
13,0

Recipient

Morava
56,300

Zhodnotenie súčasného stavu
Odvodňovacia sústava Zohor-Myjava
Kanálová sieť odvodňovacej sústavy vyhovuje požiadavkám odvodnenia. Čerpacia stanica
Malé Leváre je zastaralá a kapacitne nevyhovuje. V prvej etape bola sanovaná jej stavebná
časť, v súčasnosti sa uvažuje s rekonštrukciou jej čerpacích agregátov, ktoré sú v takmer
havarijnom stave. Kapacita ČS - 3,0 m3.s-1 by i po rekonštrukcii podľa pripravovaného
zámeru mala zostať zachovaná.

Odvodňovacia sústava Zohor-Rudava
Reálna kapacita Zohorského kanála je v porovnaní s projektovanou miestami nižšia až o 30
%. V dôsledku toho kapacita ČS Zohor (10 m3.s-1) presahuje možnosti Zohorského kanála a
nie je možné plne ju využívať. ČS spolupracuje s vyššie položenými odvodňovacími
sústavami.

Návrhový stav
Pre urýchlenie odvedenia vnútorných vôd z údolnej nivy Moravy a pre lepšiu stabilizáciu
hladín podzemných vôd sa podľa pôvodného zámeru 2. vydania SVP navrhuje vbudovať na
území okresu dve čerpacie stanice:
• čerpacia stanica Gajary o kapacite Q=10,0 m3.s-1
• čerpacia stanica Záhorská Ves o kapacite Q=10,0 m3.s-1
V súvislosti s uvažovanou výstavbou VD existuje zámer ohrádzovania ľavého brehu Moravy
v úseku od Devína až po Devínske Jazero a vybudovanie novej ochrannej hrádze od
Devínskeho Jazera po Vysokú na Morave. V úseku Devínske Jazero a Záhorská Ves sa
vytvoria medzi brehovými hrádzami dimenzovanými na vzdutú hladinu pri Q=320 m3.s-1 a
ochrannými hrádzami tri poldre, ktoré sa pri prechode veľkých vôd zaplnia vodou. Vodu z
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poldrov, ako aj vnútorné vody bude treba prečerpávať. Kvôli tomu sa navrhuje vybudovať
päť čerpacích staníc, vrátane Záhorskej čerpacej stanice, ktorú bude treba prispôsobiť:
• Devínska Nová Ves I.
• Devínska Nová Ves II.
• Vysoká pri Morave
• Záhorská Ves
• Zohor.
Výstavba týchto čerpacích staníc plne závisí od realizácie Vodného diela BratislavaWolfsthal.
15.2.2.3. Regulačné objekty na tokoch
Hate a prevody vody

Súčasný stav
Rudava
• km 32,820 - odberný objekt
Objekt bol vybudovaný v rámci úpravy Rudavy v úseku Plavecký Peter-Studienka. Účelom
bolo umožniť odber vody z upravenej Rudavy na oživenie starého koryta Rudavy. V
súvislosti s týmto odberom bol vybudovaný spojovací kanál dĺžky 530 m. Počas nízkych
prietokov je možné vzdúvať vodu dočasným hradením na stupni v km 32,800 do výšky 0,8
m. Odber do pôvodného koryta Rudavy cez spojovací kanál umožňuje potrubie DN 800 mm.
Kapacita odberného objektu pri plnom plnení potrubia je 0,433 m3.s-1. Veľkosť odberu je
regulovaná zasúvadlovým uzáverom.
• km 10,798 - rozdeľovací objekt
Účelom objektu je zabezpečovať odber vody z Rudavy do Veľkolevárskeho náhonu v
3 -1
3 -1
maximálnom množstve Qmax=3,0 m .s . Stály odber je Q=1,3 m .s .

Malina
• km 28,670 - hať
Hať kombinovaná so stupňom výšky H=1,10 m zabezpečuje odber vody pre priemysel a
3 -1
kúpalisko. Kapacita priepadu je 21 m .s .
• km 24,621 - pohyblivá hať
Pohyblivá hať Jakubov slúži na zásobovanie Jakubovských rybníkov vodou s kapacitou
Q=26 m3.s-1. Objekt je vybavený dvoma tabuľovými stavidlami so šírkou 3,0 m.

Stupavský potok
V rkm 6,0 je na potoku vybudovaná pevná hať.

Návrhový stav
V okrese sa nenavrhujú na tokoch žiadne ďalšie regulačné objekty.
Nádrže

Súčasný stav
Veľké vodné nádrže (nad 1,0 mil.m3)
V okrese sa nachádza jedna veľká vodná nádrž nad 1,0 mil.m3 - nádrž Lozorno II, ktorej
údaje sú uvedené v tab.5.
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Vybudované vodné nádrže (nad 1,0 mil.m3)
HydrologickéNázov
číslo
4-17-02090

Tok

nádrže
Lozorno
(II)

Hlavné
účely

Rok
uvedenia
do
prevádzky

Suchý závlahy 1985
potok

Tab.č. 5
Objem nádrže

Hydrologické

3

charakteristiky

zásobný [tis.m ]

Kóta hladiny
[m n.m]

2

F=19,26 km
1 810,0
3 Qa=0,210 m .s

218,5

1

Q355=0,012
m3.s-1
Q364=
3 Q100=19,0 m .s

1
3

Malé vodné nádrže (do 1,0 mil.m )
V okrese sú vybudované tri malé vodné nádrže: Vývrať, Kuchyňa, Lozorno I (Lipníky).
Vybudované vodné nádrže (do 1,0 mil.m3)
HydrologickéNázov
číslo
nádrže

Tok

Tab.č. 6

Hlavné Rok
Hydrologické
uvedenia
účely
charakteristiky
do
prevádzky

4-17-02012

Vývrať

Vývrať Z, R, C 1967

4-17-02070

Kuchyňa Malina Z, R, C 1986
Javorina

Objem nádrže Kóta
celkový
3

[mil.m ]

F=
0,344
Qa=
Q355=
Q364=
Q100=8,4 m3.s-1
0,486
F=14,39 km2
3 -1
Qa=2,0 m .s
Q355d=0,014
m3.s-1
Q364=
Q100=14,0 m3.s-

hladiny
max.
[m n.m]

262,00

1

4-17-02090

Lipníky Suchý
(Lozorno potok
I)

Z

1967

F=6,0 km2
0,0426
Qa=0,4 m3.s-1
Q355d=0,003
m3.s-1
Q364=
3 -1
Q100=5,0 m .s

Návrhový stav
Navrhuje sa jedna veľká vodná nádrž Studienka na Rudave. Nádrž je zaradená do kategórie
„E", t.j. evidovaných nádrží.
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Evidované významné vodné nádrže
HydrologickéNázov

Tok

Rok
uvedenia
do
prevádzky

číslo

nádrže

4-17-02033

Studienka Rudav 1985
a

15.2.3.

Tab.č. 7
Objemy

Hydrologické

nádrže

charakteristiky

3

[mil.m ]

F=266,38 km2
Qa=1,550
3 -1
m .s
Qn=0,710
m3.s-1

zásobný
7,30
celk.ovl.
7,50

Kóta max.
ovl.hladiny
[m n.m]
183,70

Zátopová
plocha pri
Vct [km2]
2,200

Hraničné toky

Rieka Morava od ústia Dyje po ústie do Dunaja je v celej dĺžke hraničným tokom. V tomto
úseku je významným zdrojom vody najmä na závlahy. Výhľadovo sa na Morave plánuje
výstavba vodohospodársko dopravnej sústavy Dunaj-Odra-Labe. S ohľadom na stále
vzácnejší výskyt nedotknutej riečnej krajiny ako prírodného potenciálu, je záujem v priestore
rieky Moravy zriadiť národný park, ktorý by bol súčasťou trilaterálneho parku Podunajsko.
Riešeným územím okresu Malacky Morava preteká v dĺžke 47,5 km (rkm 10,700-58,200).
Spoločné problémy na hraničnom toku Moravy sa sústreďujú na údržbu koryta a čistotu vody
v toku.
Charakteristické hydrologické údaje Moravy
Tok

Morava

Tab.č. 8

Profil

Plocha povodia Qa
[km2]
[m3.s-1]

Q355d

Qmin.

Q100

Q1

pod Dyjou
Moravský
Ján
ústie

24 110
24 129

108*
111,8

19*
20,7

7,7

1 500*
1 500

440*
440

26 580

118,7

22,41

-

1 320

420

Vodočetné stanice na toku Morava

Tab.č. 9

Vodočet na území SR
Tok

Názov

km

Plocha
povodia
[km2]

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Moravský Ján
Záhorská Ves
Morava Vysoká pri
Morave
Devínska Nová
Ves

Vodočet na území susedného štátu
Plocha
Názov
km
povodia
[km2]
RAKÚSKA REPUBLIKA

67,6
32,5
20,7

24 129
25 521
25 569

Hohenau
Durnkrut
Angern

66,9
44,3
31,9

24 138*
25 405*
25 624*

8,3

26 577

Marchegg

15,

26 136*

* Údaje prevzaté z SVP SSR (2. vydanie)
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Charakteristika a zabezpečenie medzinárodnej spolupráce
Súvisiace dohody a zmluvy o medzinárodnej spolupráci na hraničných vodách a vykonávacie
predpisy s Rakúskom.
1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o
úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách. Zmluva bola podpísaná dňa 7.
decembra 1967 vo Viedni. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. februára 1970.
Zmluva nadobudla platnosť 18. marca 1970. Zmluva medzi Československou
socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach.
Zmluva bola podpísaná 21. decembra 1973 vo Viedni. Ratifikačné listiny boli vymenené v
Prahe 25. apríla 1975. Zmluva nadobudla platnosť 24. júna 1975.
2. Na základe čl. 14 Zmluvy o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
bola vytvorená Česko-slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody.
3. V rámci spoločného orgánu (komisia - zmocnenci) bola vytvorená finančná skupina na
úrovni odborníkov oboch strán.
4. Charakteristika predmetu medzinárodnej spolupráce:
• úprava vodných tokov
• stabilizácia štátnych hraníc
• ochrana pred povodňami a nebezpečným ľadochodom
• budovanie hydrotechnických zariadení
• využívanie hraničných vôd
• využívanie vôd na plavbu
• využívanie hydroenergetického potenciálu
• rekreácia a šport
• ekologizácia vodného hospodárstva
a) kontrola kvality vôd
b) opatrenia na ochranu vôd pred havarijným znečistením vôd.

15.2.4.

Zásobovanie pitnou vodou

V okrese Malacky bolo v roku 1996 zo 62,8 tis. obyvateľov 45,5 tis. zásobovaných pitnou
vodou z verejného vodovodu, t.j. 72,5 % obyvateľov. Z vodovodu v správe ZsVaK bolo
zásobovaných 42,6 tis. obyvateľov, teda až 93,4 %, zvyšok 2,8 tis. bolo zásobovaných z
vodovodov v správe obecného úradu (OÚ).
Z 26 sídiel okresu má verejný vodovod vybudovaných 19 sídiel, z toho v dvoch (Lozorno a
Studienka) je vodovod v správe OÚ. Bez verejného vodovodu je 6 sídiel - Gajary, Jablonové,
Jakubov, Pernek, Závod a Malé Leváre. Obyvatelia z týchto sídiel berú vodu z domových
studní, do Gajár, Jablonového a Malých Levár sa pitná voda dováža v cisternách. Vojenský
obvod Záhorie je sčasti napojený na verejný vodovod, ako i na vlastné zdroje.
Na území okresu sú vybudované štyri menšie skupinové vodovody, ktoré zásobujú vodou 23 sídla, ostatné sídla majú samostatné vodovody. Ide o vodovody Láb-Plavecký Štvrtok,
Suchohrad-Záhorská Ves, Zohor-Vysoká pri Morave a Záhorský skupinový vodovod, ktorý
zásobuje sídla Malacky, Rohožník a Sološnica.
ZÁHORSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD je najväčší vodovodný systém v okrese Malacky. V
rokoch 2001/2002 prebehlo jeho rozšírenie podľa štúdie „Zásobovanie oblasti Záhoria pitnou
vodou (Hydroteam 4/2001)“. Zatiaľ bolo vybudované vodovodné potrubie DN 500 pozdĺž
východnej strany štátnej cesty I/2 južným smerom na Zohor. Spomínané potrubie DN 500 je
v úseku medzi diaľnicou D2 a štátnou cestou I/2 napojené na zásobné potrubie DN 400,
ktoré dodáva pitnú vodu do mesta Malacky. Na vodovod DN 500 je napojený aj VZ Plavecký
Štvrtok a je z neho zásobovaný aj areál Plastik Omnium.
Vodné zdroje tohto vodovodu tvoria pramene z úpätia Malých Karpát (Rohožník, Sološnica)
a studne VZ Vampil a VZ Pernek. Záhorský skupinový vodovod má nedostatočné
akumulačné priestory.
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VODOVOD PLAVECKÝ ŠTVRTOK-LÁB zásobuje pitnou vodou obyvateľov týchto dvoch
obcí a je naň napojených takmer 100 % obyvateľov. Na zásobovanie využíva vodu z
prameňa Rybník a vrtu HPŠ-1, ktorá je upravovaná v úpravni vody s kapacitou 14,0 l.s-1.
Pre pokrytie výhľadových potrieb pitnej vody sa pripravuje rozšírenie vodných zdrojov. V
areáli jestvujúcich zdrojov sú vybudované ďalšie dve studne HPŠ 2 a 3, ktorých
zdokumentovaná výdatnosť umožní v budúcnosti aj zásobovanie vodovodu Zohor-Vysoká pri
Morave.
VODOVOD ZOHOR-VYSOKÁ PRI MORAVE. Podiel zásobovaných obyvateľov dosahuje 90
%. Vodný zdroj je situovaný v lokalite Zohor (studňa Z-1A), jeho výdatnosť nebude pokrývať
výhľadové potreby, predpokladá sa dotácia vodovodu z VZ Plavecký Štvrtok. Hlavným
nedostatkom vodovodu je nedostatočná akumulácia, treba vybudovať zemný vodojem s AT
stanicou.
VODOVOD ZÁHORSKÁ VES-SUCHOHRAD. Podiel zásobovaných obyvateľov je pomerne
nízky, len 71,6 %. Pre zásobovanie sa využíva vodný zdroj v Suchohrade (vrt HS-1), ktorý
vykazuje zvýšený obsah metánu. Možnosti jeho odbúrania rieši VÚVH ako výskumnú úlohu.
V ďalších 7 sídlach - Borinka, Kuchyňa, Stupava, Kostolište, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš
a Plavecké Podhradie je samostatný vodovod v správe ZsVaK. Podiel zásobovaných
obyvateľov v týchto sídlach dosahuje od 92 % do 100 %, výnimkou je mesto Stupava, kde
podiel zásobovaných obyvateľov dosahuje len 66 %. Tento stav je spôsobený predovšetkým
nedostatočnou kapacitou využívaných zdrojov. Nepriaznivú situáciu vyrieši výstavba prívodu
vody z Bratislavského vodárenského systému a dobudovanie akumulačných priestorov na
potrebnú kapacitu.
V Kostolišti je samostatný vodovod, je však dotovaný zo Záhoského skupinového vodovodu.
Plavecký Mikuláš a Plavecké Podhradie majú vodovod zásobovaný zo zdrojov v lokalite
Plavecký Peter (okres Senica).
V sídlach Lozorno a Studienka je verejný vodovod v správe obecného úradu, podiel
zásobovaných obyvateľov je pomerne nízky 61-73 %, treba dobudovať vodovodné siete.
V Marianke je verejný vodovod rozostavaný, doteraz je z neho zásobovaných cca 50 %
obyvateľov. Tento vodovod je napojený na Bratislavský vodárenský systém.
Základné údaje o skupinových vodovodoch v správe ZsVaK
Počet obyvateľov

Vodovod

Záhorský SKV
SKV Láb-Plavecký
Štvrtok
SKV Záhorská
Ves-Suchohrad
SKV Zohor-Vysoká
pri Morave
SKV spolu
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Voda dodaná

Tab.č. 10
Špecifická dodávka

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

[tis.m .rok ]

[l.ob. .d

22 751

21 170

93,1

2 264,1

1 361,3

293,0

176,2

3 290

3 265

99,2

174,7

145,1

146,6

121,8

1 994

1 427

71,6

78,5

62,0

150,7

119,0

4 791

4 296

90,0

216,6

170,9

138,1

109,0

32 826

30 158

91,9

2 733,3

1 739,3

248,3

158,0

celkom

pre
celkom

domác-

pre
celkom

domác-

nosť
3

-1

nosť
-1

-1

]
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Základné údaje o samostatných vodovodoch v správe ZsVaK
Počet obyvateľov

Vodovod

celkom

Voda dodaná

Tab.č.11
Špecifická dodávka

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

[tis.m .rok ]

[l.ob. .d

celkom

pre
domác-

pre

celkom

domác-

nosť
3

-1

nosť
-1

-1

]

Borinka

418

397

95,0

17,8

15,8

122,8

109,0

Kuchyňa

1 570

1 459

92,9

55,5

51,7

104,2

97,1

Stupava

7 844

5 200

66,3

332,6

286,4

175,2

150,9

Kostolište

866

792

91,5

127,6

31,7

44,14

109,7

Veľké Leváre

3 217

3 217

100

165,4

140,8

140,5

119,6

Plavecké

696

696

100

59,1

17,0

235,3

64,7

718

718

100

99,3

43,2

374,7

163,0

15 329

12 479

81,4

857,3

586,6

188,2

128,8

Podhradie
Plavecký Mikuláš
Samostatné
vodovody spolu

15.2.4.1. Zdroje podzemnej vody
Geologické pomery na území okresu Malacky sú veľmi rôznorodé, čo má za následok i veľmi
premenlivé pomery v režime podzemných vôd. Tým je dané i nerovnomerné rozdelenie
zásob podzemných vôd.
Neogénne sedimenty Záhorskej nížiny a priľahlých podhorských oblastí ako celok sú
hydrogeologicky nepriaznivé, relatívne najpriaznivejšie sú sedimenty Zohorsko-plaveckej
depresie, kde v oblasti Plaveckého Mikuláša bolo zdokumentovaných 119,0 l.s-1 vody.
Najvýznamnejším kolektorom podzemných vôd sú kvartérne sedimenty, predovšetkým v
oblasti Sološnickej depresie. Z týchto zdrojov sú zásobované predovšetkým vodovody v
okrese Senica.
Podzemné vody v neogénnych i kvartérnych sedimentoch v prirodzenom stave často
nezodpovedajú požiadavkám STN pre pitnú vodu a je potrebné ich upravovať.
V časti vodných zdrojov, predovšetkým prameňov sa v minulých rokoch prejavili dôsledky
dlhotrvajúcich nepriaznivých klimatických pomerov, ktoré zapríčinili pokles výdatností
prameňov až na minimálne hodnoty.
Možno konštatovať, že na území okresu sú dostatočné zásoby podzemnej vody, ktorú však
pre zásobovanie pitnou vodou často treba najprv upraviť. Možnosť získať kvalitnú pitnú vodu
sa javí vo vojenskom obvode Záhorie. Pri pozitívnych výsledkoch hydrogeologického
prieskumu by bolo zabezpečené bezproblémové zásobovanie okresu Malacky pitnou vodou.
Zdokumentované, doteraz nevyužívané vodné zdroje väčšinou nevyhovujú STN pre pitnú
vodu a ich využívanie bude možné len po náročnej úprave. Ide najmä o vodné zdroje Láb so
zdokumentovanou výdatnosťou 120,0 l.s-1 a Plavecký Štvrtok s doporučenou výdatnosťou
50,0 l.s-1.
15.2.4.2. Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov
V súčasnosti je úroveň rozvoja verejných vodovodov v okrese Malacky pomerne nízka,
zaostáva za celoslovenským priemerom. Z rozboru situácie v jestvujúcich vodovodoch
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vyplýva, že treba zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov v sídlach s vodovodom
(predovšetkým mesto Stupava, ale aj ďalšie, najmä tam, kde je vodovod v správe OÚ). K
tomu treba dobudovať vodovodné siete, zdroje pitnej vody, ako aj akumulačné priestory.
V okrese je tiež pomerne veľa sídiel bez verejného vodovodu, pritom ide o dosť veľké sídla Závod, Gajary - 2,5 tis. obyvateľov, Jablonové nad tisíc obyvateľov. Práve v týchto sídlach je
aj kvalita vody v miestnych studniach nevyhovujúca a pitná voda sa dováža. Preto je
nevyhnutné urýchlene zabezpečiť vyhovujúce zdroje pitnej vody a výstavbu verejných
vodovodov v týchto sídlach.
Rozšírenie vodovodnej siete v Stupave umožní napojenie tohoto vodovodu na Bratislavský
vodárenský systém. Využívanie väčšej kapacity z vodného zdroja Vyvieračka neumožňuje
-1
kapacita provizórnej úpravne vody (10 l.s ), s výstavbou novej sa neuvažuje. Alternatívnym
riešením je rekonštrukcia existujúcej úpravne vody a rozšírenie jej kapacity.
Zvýšenie podielu zásobovaných obyvateľov v sídlach Suchohrad, Záhorská Ves a Lozorno
umožní úprava vody z existujúcich zdrojov v horninovom prostredí.
Využívané zdroje podzemných vôd

Lokalita
názov zdroja
Malacky-Vampil HGM 1-4
Suchohrad HS - 1, 2
Kuchyňa - pr. Modrá skala
Plavecký Štvrtok - pr. Rybník, vrt HGM 8
Zohor - Z-1A
Stupava - HGS 8a, pr. Pod hradom
Borinka - pr. Volavec, Medené Hámre,
Pajštúnska vyvieračka
Plavecké Podhradie - *st. HGP-1, HV 304,
305, 308
pr. Rajtárka, Kráľova studňa
Plavecký Mikuláš - *pr. Kamenistý, Libuša,
Mokrá dolina, pri Bukov. I, II
Sološnica - pr. Holbarg 1, 4, 5, 7, Polčiná,
Tmavá
Rohožník - pr. Vajar, Hajzoch I-III
Veľké Leváre - pr. Teplička
Studienka - st. HVS 1
Pernek - st. HL 1, 5
Zdroje podzemných vôd spolu

Tab.č. 12
Výdatnosť
doporučená
Qmax
Qmin
-1
[l.s ]
53,4
8,0
4,0
18,0
12,0
16,0
25,0
11,7
19,8
65,0
752,0

Odoberané
množstvo

36,0
7,0
4,0
15,0
25,0
9,2
17,0

85,9

214,2

83,0

24,4

196,0

24,4

18,5

123,0

31,3

31,3
6,0

103,3
8,6
12,0
50,0

31,3
6,0
12,0

407,2

292,4
1476,3

*

VZ sa využívajú pre zásobovanie sídiel okresu Senica

V Malých Levároch sú zdokumentované zdroje HML 4 a 5 s doporučenou kapacitou
15,0 l.s-1, ktoré však vykazujú mierne zvýšený obsah mangánu. Zdroj HV-3 s doporučenou
-1
výdatnosťou 6,0 l.s je bakteriologicky nevyhovujúci, je potrebná dezinfekcia vody. Z týchto
zdrojov by sa mali zásobovať aj Závod a Veľké Leváre.
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Taktiež sa pripravuje úprava vody v horninovom prostredí pre obec Gajary.
Obec Jakubov sa predpokladá napojiť na Záhorský skupinový vodovod, v prípade
nepriaznivých výsledkov úpravy vody v Gajaroch aj táto obec.
Zo Záhorského skupinového vodovodu bude dotované aj Kostolište. Je vypracovaná
dokumentácia „Združený vodovod pre obce Jakubov, Kostolište, Gajary“ z vodného zdroja
Malacky - Vampil. Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom
Malacky, odbor ŽP.“
V sídlach Jablonové a Pernek sa predpokladá vybudovať samostatné vodovody na báze
miestnych zdrojov pitnej vody (ktoré však vyžadujú úpravu), eventuálne ich napojenie na
Záhorský skupinový vodovod.
V súčasnosti sa pripravuje výstavba prívodu vody z Bratislavského vodárenského systému,
ktorý by dotoval Záhorský skupinový vodovod. V súvislosti s budovaním priemyselných
3
parkov na Záhorí sa pripravuje vybudovanie vodojemu Dúbrava o objeme 2 x 5000 m . Tým
by sa umožnilo rozšírenie Záhorského skupinového vodovodu aj do sídiel bez vodovodu,
ktorých zdokumentované zdroje vyžadujú úpravu vody.
Pri náraste potrieb vody a vyčerpaní miestnych zdrojov vody sa po roku 2015 uvažuje s
výstavbou prívodu vody zo Žitného ostrova.

15.2.5.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

V okrese Malacky býva v domoch napojených na verejnú kanalizáciu 16,2 tis. obyvateľov, čo
je len 25,9 % z celkového počtu obyvateľov okresu. Dosiahnutý podiel radí okres Malacky z
hľadiska odkanalizovania medzi najzaostalejšie okresy Slovenska. Svedčí tiež o veľkom
zaostávaní kanalizácie za rozvojom verejných vodovodov v samotnom okrese. Na verejnú
kanalizáciu v správe ZsVaK je napojených 12,6 tis. obyvateľov, t.j. 77,8 % zo všetkých
odkanalizovaných obyvateľov, ostatní - 3,6 tis. obyvateľov, bývajú v domoch napojených na
verejnú kanalizáciu v správe obecných úradov.
Verejná kanalizácia je vybudovaná (alebo čiastočne vybudovaná) v 7 sídlach, pritom v
jednom z nich (Veľké Leváre) je čiastočná kanalizácia bez čistiarne odpadových vôd. ZsVaK
prevádzkujú kanalizáciu v Malackách, Plaveckom Štvrtku a Rohožníku; v Borinke, Lozorne,
Stupave a Veľkých Levároch je verejná kanalizácia v správe OÚ.
Vo Vysokej pri Morave a Zohore je verejná kanalizácia rozostavaná, v Gajaroch je
rozostavaná čistiareň odpadových vôd.
Pri podrobnejšej analýze vidno, že aj v sídlach s vybudovanou kanalizáciou je na ňu
napojený len veľmi nízky počet obyvateľov - ich podiel sa pohybuje od 9,5 % (Veľké Leváre)
po 63,0 % v Malackách.
Čistiarne odpadových vôd v Malackách a Plaveckom Štvrtku sú hydraulicky preťažené,
účinnosť čistiaceho procesu je nízka. Je nevyhnutná ich rekonštrukcia a rozšírenie.
V okrese bolo v roku 1996 z verejnej kanalizácie v správe ZsVaK do tokov vypúšťaných 3
198 tis. m3.rok-1 odpadových vôd, z toho 1 188 tis.m3.rok-1 bolo splaškových odpadových
vôd. Všetky vypúšťané odpadové vody boli čistené. Dĺžka kanalizačnej siete dosiahla 32 km.
Kapacita čistiarní odpadových vôd bola 5 478 m3.rok-1.
15.2.5.1. Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií
Súčasná situácia v rozvoji verejných kanalizácií v okrese Malacky je veľmi nepriaznivá. Je
zrejmé veľké zaostávanie kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov v samostatnom
okrese, ale tiež zaostávanie za celoslovenským priemerom v podiele odkanalizovaných

AUREX, s.r.o.

209

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

obyvateľov. Pre zlepšenie tohoto stavu budú nevyhnutné vysoké investície do rozvoja
verejných kanalizácií.
Predovšetkým treba dobudovať stokové siete v sídlach s kanalizáciou a zvýšiť v nich počet
odkanalizovaných obyvateľov. Urýchlene treba dokončiť rozostavané stavby verejných
kanalizácií v Zohore, Vysokej pri Morave a Gajaroch. Tieto sídla podobne ako Stupava sú
rozvinuté sídla s vybudovaným verejným vodovodom okrem Gajar, nachádzajú sa v
pohraničnom území s Rakúskom a produkované nečistené odpadové vody negatívne
vplývajú na kvalitu podzemných a povrchových vôd a celé životné prostredie v tejto oblasti.
To však platí aj pre ďalšie sídla v okrese. Taktiež treba zlepšiť účinnosť existujúcich ČOV,
predovšetkým v Malackách a Plaveckom Štvrtku, ktoré sú hydraulicky preťažené. V
Malackách treba rozšíriť a intenzifikovať ČOV, v Plaveckom Štvrtku treba rekonštruovať
stokovú sieť, aby sa obmedzil prítok balastných vôd do ČOV. Vo Veľkých Levároch je
vybudovaná čiastočná kanalizácia bez čistenia odpadových vôd. Preto treba vybudovať ČOV
a rozšíriť kanalizáciu do celej obce.
V Plaveckom Mikuláši, Plaveckom Podhradí a Sološnici treba vybudovať verejnú kanalizáciu
a ČOV z dôvodov ochrany zdrojov podzemných vôd. V tejto etape sa pripravuje výstavba
verejnej kanalizácie v Marianke.
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Základné údaje o kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd v správe ZsVaK
Počet obyvateľov
Sídlo

Podiel

Množstvo odpadových vôd

bývajúcich v

odkanalizo-

vypúšťaných

bývajúcich

domoch

vaných

celkom

celkom

napojených

obyvateľov

na VK
Malacky

Tab.č. 13

čistených
z toho:

celkom

splaškových
3

[%]

Kapacita
čistiarní
z toho:

odpadových

splaškových

vôd
3

-1

-1

[m .d ]

[tis.m .rok ]

17 984

11 320

63,0

2 787,0

1 020,0

2 787,0

1 020,0

2 298,0

Plavecký Štvrtok

1 937

756

39,0

156,0

56,0

156,0

56,0

233,0

Rohožník

3 315

553

16,7

255,0

112,0

255,0

112,0

1 000,0

23 236

12 629

54,4

3 198,0

1 188,0

3 198,0

1 188,0

3 531,0

Spolu v správe ZsVaK

Základné údaje o kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd v správe OÚ
Počet obyvateľov
Sídlo

Podiel

Kapacita

bývajúcich v

odkanalizo-

čistiarní

bývajúcich

domoch

vaných

odpadových

celkom

napojených

obyvateľov

vôd

na VK

[%]

[tis.m .rok ]

3

-1

Borinka

418

200

47,8

500,0

Lozorno

2 548

368

14,4

187,0

7 844

2745

35,0

1 260,0

3 217

305

9,5

-

14 027

3 618

25,8

1 947

Stupava
Veľké Leváre

*)

Spolu v správe OÚ
Poznámka:

*)
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Tab.č. 14

verejná kanalizácia bez čistiarne odpadových vôd
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V ďalšej etape sa predpokladá vybudovať verejnú kanalizáciu a ČOV v sídlach Jakubov,
Kuchyňa, Pernek, Jablonové, Závod, Malé Leváre a Láb.
Postupne sa budú stokové siete budovať aj v ďalších sídlach. Cieľom je vybudovať vo
všetkých sídlach okresu verejnú kanalizáciu, zabezpečiť čistenie odvádzaných odpadových
vôd v čistiarňach odpadových vôd s vysokou účinnosťou, dosiahnuť stav, keď všetky
produkované odpadové vody budú aj čistené.

15.3. Okres Pezinok
15.3.1.

Charakteristické hydrologické údaje

V riešenom okrese najväčším tokom je Šúrsky kanál a Čierna voda. Ďalšími významnými
tokmi sú Blatina, Stoličný potok, Vištucký potok a Gidra.
Charakteristické hydrologické údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

15.3.2.

Úprava odtokových pomerov

15.3.2.1. Úpravy tokov

Súčasný stav
Šúrsky kanál
Okresom preteká v dĺžke 9,08 km, t.j. od km 6,75 po km 15,830. V celom úseku je upravený.

Čierna voda
Preteká okresom v dĺžke 2,2 km, t.j. od km 53,0 po km 55,2. Tok je v celom úseku upravený.

Blatina
V celej dĺžke preteká okresom. Tok je upravený v dĺžke 10,5 km.

Stoličný potok
Okresom preteká v dĺžke 18,4 km, t.j. od km 22,0 po km 40,4, z toho je upravený v dĺžke
11,07 km.

Vištucký potok
Okresom preteká v dĺžke 12,7 km, t.j. od km 8,5 po km 21,2. Upravený je na dĺžke 1,2 km, a
to cez Báhoň a nad nádržou Vištuk v dĺžke 4,0 km.

Gidra
Okresom preteká v dĺžke 19,2 km, t.j. od km 19,3 po km 38,5. Tok je upravený v týchto
úsekoch: cez Budmerice a od nádrže Budmerice km 28,0 po km 31,0.
Hlavné parametre súčasného stavu vybudovaných úprav tokov sú uvedené v tabuľke č. 3.

Návrhový stav
V okrese je potrebné na tokoch vykonať tieto úpravy:
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Sumárne hydrologické údaje
Plocha
Tok - profil
povodia
F [km2]
Vištucký potok - ústie
54,6
Blatina - Pezinok
19,2
Stoličný (Kamenný) potok 9,3
Modra

Tab.č. 1
Dĺžka
povodia
L [km]
27,4
6,2
6,1

Súčiniteľ
F [L2]
0,07
0,5
0,25

Priemerné prietoky
[m3.s-1]
Qa
Q355d
0,38
0,05
0,26
0,02
0,13
0,01

Q364d
0,03
0,01
0,01

Q100
24
16
12

Charakteristika vývoja vodnosti

Tok - profil
Blatina - Pezinok
Šúrsky kanál - Sv. Jur
Čierna voda - Bernolákovo
Stoličný (Kamenný) potok - Modra
Vištucký potok - ústie

AUREX, s.r.o.

Nadmorská výška
v povodí [m n.m.]
max
min
709
139
752
275
709
260

Priemerná
lesnatosť
[%]
15
95
90

Tab.č. 2
Plocha
povodia
F [km2]
19,22
95,4
77,6
9,34
54,6

Q100

Špecifický odtok qa

Qa

Q355d

Koeficient

[m3.s-1]
16
12
24

[l.s-1.km-2]
13,42
9,9
8,57
14,24
6,96

[m3.s-1]
0,26
0,82
0,67
0,13
0,38

[m3.s-1]
0,02
0,01
0,05

k=Q355/Qa
0,08
0,11
0,12
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Stoličný potok
Úpravu cez intravilán Modrej, a to prekrytím potoka v rkm 32,819-33,017 a vybudovanie
obtoku mesta Modra, čím sa rozdelí maximálny prietok v šachte na rkm 33,017.

Vištucký potok
Vybudovať úpravu cez celú obec Báhoň.

Šúrsky kanál
Realizovať rekonštrukcie odberných objektov pri rešpektovaní požiadaviek ekológov a
vykonávať pravidelnú údržbu kanála.
15.3.2.2. Odvádzanie vnútorných vôd
V okrese sa nenachádzajú oblasti, z ktorých je potrebné odvádzať vnútorné vody.
Konfigurácia terénu a kanálová sieť umožňujú odvádzať povrchové vody do recipientov
gravitujúcich do Malého Dunaja, resp. do Čiernej vody.
15.3.2.3. Regulačné objekty na tokoch
Hate a prevody vody
V súčasnosti nie sú vybudované v okrese hate a iné objekty, prípadne prevody vody. Pre
zachytenie splavenín z Malých Karpát, najmä pre ochranu v oblasti Limbachu a Grinavy boli
vybudované na tokoch tieto priečne stavby:

Prehrádzka na limbašskom potoku v rkm 5,350
je vybudovaná nad obcou Limbach. Prehrádzku tvorí betónový múr, ktorý je zo vzdušnej
stany obložený lomovým kameňom. Výška múru je 4,6 m, dĺžka 20,3 m. Na oboch stranách
je naviazaný na zemnú hrádzu. Dĺžka zdržového priestoru je 30,0 m.

Prehrádzka na lúčanke v rkm 1,500
je vybudovaná nad Limbachom na pravostrannom prítoku Limbašského potoka. Ide o zemnú
hlinitú hrádzu výšky 5,8 m so šírkou v korune 3,0 m. Výpustný objekt tvorí betónová šachty.
Dĺžka zdržového priestoru je 75,5 m.

Prehrádzka na limbašskom potoku v rkm 2,371
je vybudovaná nad Grinavou na konci úpravy Limbašského potoka. Ide o betónový múr
výšky 4,8 m a dĺžky 19,4 m. Na oboch stranách je naviazaný na sypanú zemnú hrádzu.
Dĺžka zdržového priestoru je 28,4 m.

Prehrádzka na račom potoku v rkm 1,000
je vybudovaná na pravostrannom prítoku Limbašského potoka pri obci Limbach. Je tvorená
betónovou hrádzou výšky 2,6 m, šírka hrádze je 3,0 m, sklon svahov 1:2. Pred hrádzou je
vývarisko dĺžky 10,0 m. Dĺžka zdržového priestoru je 85,1 m.
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Súčasný stav úprav tokov
Čiastkové

Staničenie

povodie

od - do

Tok

[km]

Tab.č. 3
Vybudovaná úprava
dĺžka

kapacita zodp.Qn

[km]

[m/s]

[m/s]

Čierna voda

52,615-55,200 25,585

10

Q100

Šúrsky kanál

6,750-15,830

45

Q100

9,080

Vybudovaná úprava

Druh

hrádze

úpravy

Ľ.B.
_

P.B.
_

ĽS

Stabilizačné
Účel

Regulačné objekty Poznámka

objekty

PS úpra- Stniče- Druh a Stniče-

SP SP

0,420-15,218 0,420-14,150 SÚ SÚ

vy

nie

počet

O,S

54,415

S-1

O

-

-

nie

počet
hať poh.-1 odber do ŠPR Šúr

15,100 hať poh.-1
10,100

Blatina

Druh a

zh.

0,0-3,991

3,991

30,0

Q50

SÚ SÚ

O,S

6,8-8,6

sk-8

3,991-6,577

2,586

20,0

Q50

SÚ SÚ

O,S

0,0-6,5

s-4

6,577-7,830

1,253

20,0

Q50

SÚ SÚ

O,S

7,830-10,500

2,670

13,3

Q50

SÚ SÚ

O,S

Javorník

0,000-0,252

0,252

SP SP

O,S

0

s-1

hydrológia neznáma

Fanglovský p.

0,000-0,170

0,17

SP SP

O,S

0

s-1

hydrológia neznáma

Jurský potok

0,000-2,300

2,3

SP

SP

O,S

Limbašský p.

0,000-0,352

0,352

13,5

Q20

0,000-1,775 SÚ SÚ

O,S

2,371

preh.-1

0,352-2,380

2,028

20,0

Q100

SÚ SÚ

O,S

5,350

preh.-1

22,00-28,800

6,800

23

Q100

SÚ SÚ

O,S

28,80-31,100

2,300

9,5

Q100

SÚ SÚ

O,S

Stoličný p.

Vištucký p.

0,000-1,775

31,40-32,819

1,419

3,4

Q100

SÚ SÚ

O,S

32,819-33,017

0,198

3,4

Q100

SÚ SÚ

O,S

7,900-9,100

1,2

16,5

Q100

SÚ SÚ

O,S

-

-

úsek krytý0,155-0,73

krytý úsek

14,9

VN

Legenda:
Druh úpravy:
Účel úpravy:

AUREX, s.r.o.

SÚ - sústavné úpravy
SP - sporadická úprava
O - ochrana
S - stabilizácia

Stabilizačné objekty:
Regulačné objekty:
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s - stupeň
sk - sklz
hať poh. - pohyblivá hať
zh. - zhybka
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Nádrže

Súčasný stav
V okrese sa v súčasnosti nachádza jedna veľká vodná nádrž (nad 1,0 mil.m3) Budmerice,
ktorá je bočnou nádržou.
3

Vybudované veľké vodné nádrže (nad 1 mil.m )
Hydrologické
Názov
číslo
nádrže
4-21-16-038 VN
Budmerice
bočná

Tok
Gidra
Baranovský potok

Tab.č. 4
Hlavné
účely
Z, Ry

Objem nádrže
3

celk. Vc [m ]

2 200

Kóty hladiny
max [m n.m]
192,80

Malých vodných nádrží je v okrese vybudovaných celkom dvanásť. Hlavné parametre podľa
dostupnosti údajov sú uvedené v tab.č. 5.

15.3.3.

Zásobovanie pitnou vodou

V okrese Pezinok bývalo v roku 1996 53 280 obyvateľov, z ktorých 47 567 bolo
zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu, čo predstavuje 89,3 %. Väčšina sídiel
okresu je zásobovaná z niektorého z troch skupinových vodovodov vybudovaných na území
okresu:
PEZINSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD zásobuje pitnou vodou sídla Pezinok a jeho miestnu
časť Grinava, Svätý Jur, Vinosady, Viničné, Slovenský Grob, Limbach a obec Chorvátsky
Grob z okresu Senec. Podiel obyvateľov zásobovaných z tohoto vodovodu dosiahol 90,6 %.
MODRANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD zásobuje sídla Modra, Častá, Dubová a Píla. Z 11,4
tis. obyvateľov bývajúcich v týchto sídlach je naň napojených 10,8 tis., t.j. 94,5 % obyvateľov.
Najmenším skupinovým vodovodom je DOĽANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD s 3,2 tis.
zásobovaných obyvateľov (81,2 %). Zásobuje obyvateľov sídiel Budmerice, Doľany,
Štefanová a tiež sídiel Borová a Dlhá z okresu Trnava.
V Šenkviciach je samostatný vodovod, obec Báhoň je napojená na skupinový vodovod Čataj
(okres Senec). Vodovod v Jablonci má v správe obecný úrad (OÚ). Jedinou obcou v okrese,
v ktorej v súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod , je Vištuk. Prívod vody do obce ako
aj miestna sieť sú však rozostavané. Vymenované skupinové vodovody ako aj vodovod
Šenkvice vykazujú deficit vlastných zdrojov pitnej vody, preto sú ich nároky na vodu
doplňované zo zdrojov Žitného ostrova - z lokalít Šamorín a Kalinkovo. Tieto vodovody sú na
báze prívodu vody zo zdrojov Žitného ostrova navzájom prepojené a spolu so Seneckým
skupinovým vodovodom vytvárajú Podhorský skupinový vodovod.
Dodávka pitnej vody z verejných vodovodov činila v roku 1996 3 592 tis.m3.rok-1, z toho 2
492,5 tis.m3.rok-1 predstavovala dodávka vody domácnostiam. Špecifická spotreba vody
dosiahla v priemere 207 l.ob.-1.d -1, špecifická spotreba vody v domácnosti bola 143,6 l.ob.1
.d -1. Dĺžka vodovodnej siete bez prípojok vzrástla na 300 km.
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Vybudované malé vodné nádrže (do 1 mil.m3)
Hydrologické
číslo

Názov
nádrže

Tok

Tab.č. 5
Hlavné
účely

Objem
nádrže celk.

Kóty hladiny
max [m n.m]

3

Vc [m ]

4-21-15-003
4-21-15-004
4-21-15-006
4-21-15-016
4-21-15-018
4-21-15-019
4-21-15-019
4-21-15-019
4-21-15-020
4-21-16-030
4-21-16-036
4-21-16-038

VN Pezinok

umelý prívodný kanál Re, PO,
Z, Ry
VN Viničné Viničniansky kanál
Z, Ry,
PO
VN Limbach Limbašský potok
Re, Rk,
Ry
VN
Stoličný potok
Re, Rk,
Harmónia
(Kamenný)
Ry
VN
Trniansky potok
Z, Re,
Vinosady
Ry, Rk
VN Blatné
Stoličný potok
Z, Ry,
Re, Rk
VN
Hruškový potok
Z, Ry,
Šenkvice
Re
VN
Z, Ry,
Zadný Šúr
Re
VN Vištuk
Vištucký potok
Z, Re,
Ry
VN Doľany
Podhájsky potok
Z, Ry
VN
Gidra
Ry
Biela Skala
Rybník
Bezmenný
Ry
Hájiček

51 460

158,10

410 684

149,80

46 000

362,50

49 000

278,00

398 125

226,50

410 684

142,85

270 000

164,70

430 000

148,50

880 000

179,00

425 000
-

197,60
-

-

-

Legenda: Z - závlahy, Re - retencia, Ry - rybárstvo, Rk - rekreácia, PO - požiarna ochrana

15.3.3.1. Zdroje podzemnej vody
Územie okresu možno z hydrogeologického hľadiska rozdeliť na dve oblasti. Prevažnú časť
okresu tvorí kryštalické paleozoikum Malých Karpát - s výskytom prameňov puklinového,
príp. puklinovo-suťového charakteru. Čiastočne zasahujú do územia okresu Pezinok
kvartérne sedimenty uložené Dunajom a jeho prítokmi so zvodnenými vrstvami štrkov a
pieskov. Voda z prameňov vyhovuje po kvalitatívnej stránke pre zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou. Výdatnosť týchto zdrojov je však značne rozkolísaná v závislosti od ročného
obdobia, množstva zrážok a pod.
Podzemná voda z oblasti Podunajskej nížiny má dobré kvalitatívne vlastnosti, neprimeranou
poľnohospodárskou výrobou sú však niektoré zdroje znehodnotené.

AUREX, s.r.o.
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Základné údaje o vodovodoch v správe ZsVaK

Tab.č. 6

Počet obyvateľov

Vodovod

celkom

Voda dodaná

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

Špecifická dodávka

pre

celkom

pre

celkom

domác-

domác-

nosť
3

nosť

-1

-1

[tis.m .rok ]

[l.ob. .d

-1

]

*)

32 579

29 528

90,6

2 340,0

1 604,2

217,1

148,8

Modranský SKV

11 426

10 799

94,5

956,3

658,8

242,6

167,1

3 942

3 200

81,2

168,1

128,8

143,9

109,8

SKV spolu

47 947

43 527

90,8

3 464,4

2 391,2

218,1

150,5

Samostatný

4 008

3 330

82,3

127,6

101,3

105,1

83,3

51 955

46 857

90,0

3 592,0

2 492,5

206,9

143,6

770

710

92,2

Pezinský SKV
Doľanský SKV

**)

vodovod Šenkvice
Vodovody
v správe ZsVaK
spolu
Vodovod v správe
OÚ Jablonec
Poznámka:

*)

včítane obce Chorvátsky Grob z okresu Senec
**)

včítane obcí Borová a Dlhá z okresu Trnava

Vlastné zdroje lokalizované na území okresu sú nedostatočné a vodovody sú väčšinou
dotované zo zdrojov Žitného ostrova, a to zo Šamorína a Kalinkova. Na báze prívodu vody z
týchto zdrojov vznikol Podhorský skupinový vodovod, ktorý vyrovnáva deficity v zdrojoch
vody v jednotlivých skupinových vodovodoch - Pezinskom, Modranskom, Doľanskom a vo
vodovode Šenkvice. Deficit v týchto vodovodoch vzrástol aj vyradením niektorých, v
minulosti využívaných, zdrojov vody - napr. prameň Kňarove diery (Pezinský SKV).
Využívané zdroje podzemných vôd

Lokalita
názov zdroja

Tab.č. 7
Výdatnosť
doporučená
Qmin
Qmax

Odoberané
množstvo
[l.s-1]

Modra - Harmónia, pr. Koreň I, II, Sklená,
Žliabok, studňa
Pezinok, pr. Rybníček, Vápenka
Šenkvice, st. HŠ-3, RH-1
Doľany, pr. Tri stohy I, II
Doľany - Adamová I, II
Častá, pr. Zakopané
Píla - pr. Maruša
pr. Vyvieračka
Zdroje podzemných vôd spolu
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1,2

43,3

7,2

46,9
6,0

6,1
4,7
0,6
15,9
11,0
52,7

12,0

4,1
25,4
33,0
6,0
95,0
16,5
272,1

5,6
20,0
7,0

AUREX, s.r.o.
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15.3.3.2. Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov
Okres Pezinok je z hľadiska zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov na relatívne
dobrej úrovni, podiel zásobovaných obyvateľov značne prevyšuje celoslovenský priemer, vo
všetkých sídlach s výnimkou jedného je vybudovaný verejný vodovod . Aj v tomto sídle
(Vištuk) je však vodovod rozostavaný rovnako ako prívod vody do obce.
Napriek deficitu miestnych zdrojov vody sú súčasné nároky na pitnú vodu v plnej miere
kryté. Pre krytie výhľadových potrieb pitnej vody bude potrebné doplniť vodné zdroje v
Šamoríne a vybudovať vodárenské zariadenia, ktoré umožnia zvýšiť dodávku vody do
Podhorského skupinového vodovodu. Z hľadiska distribúcie vody v Podhorskom skupinovom
vodovode je treba vybudovať 5. stavbu Podhorského skupinového vodovodu a predĺžiť
prívod Modra-Vištuk až do Budmeríc.
Prvoradým cieľom je zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov tak,
aby sa približoval k nasýteniu. Pre splnenie tohoto cieľa treba rozširovať vodovodnú sieť v
sídlach s verejným vodovodom tak, aby bolo pokryté celé územie sídla.
Pre ďalší výhľad pri predpokladanom rozvoji okresu a náraste potrieb pitnej vody treba
zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody pre všetkých užívateľov. K tomu bude potrebné
zabezpečiť výstavbu čerpacích staníc, nových výtlačných potrubí, priebežnú rekonštrukciu
stávajúcich, rozšíriť akumuláciu vody, dobudovať rozvodné siete a domové prípojky,
vybudovať riadiaci dispečing.

15.3.4.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Rozvoj verejných kanalizácií a čistenia odpadových vôd v okrese Pezinok značne zaostáva
za rozvojom verejných vodovodov. Dosiahnutým podielom obyvateľov bývajúcich v domoch
napojených na verejnú kanalizáciu sa okres radí na úroveň celoslovenského priemeru. V
roku 1996 bolo na verejnú kanalizáciu napojených 28 350 obyvateľov, čo je 53,2 % z
celkového počtu. Kanalizácia, aspoň čiastočná, s čistiarňou odpadových vôd je vybudovaná
v najväčších sídlach okresu: Pezinok, Modra, Svätý Jur, Šenkvice, Častá, Báhoň a tiež v
Limbachu. V Šenkviciach, Báhoni a Limbachu je verejná kanalizácia v správe obecného
úradu, s výnimkou Limbachu je v týchto sídlach veľmi nízky podiel obyvateľov bývajúcich v
domoch napojených na verejnú kanalizáciu - Báhoň 55,2 %, Šenkvice, kde je dokonca len
5,2 %. Ani v sídlach, v ktorých je verejná kanalizácia v správe ZsVaK, nie je podiel
odkanalizovaných obyvateľov vysoký - najvyšší je v Svätom Jure 83,4%-ný, v Modre 77,3 %,
v Pezinku 71,9 % a v Častej len 33,2 %.
Čistiarne odpadových vôd v Pezinku, Modre a Svätom Jure sú hydraulicky preťažené. V
Modre je preťaženie ČOV spôsobené predovšetkým prenikaním veľkého množstva
balastných vôd do kanalizácie. V Pezinku sa situácia podstatne zhoršuje počas
vinohradníckej kampane, kedy do ČOV pritekajú vysoko zaťažené odpadové vody.
Celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do tokov z verejnej kanalizácie v správe
ZsVaK v okrese dosiahlo v roku 1996 4 895 tis.m3.rok-1, z toho 1 562,0 tis.m3.rok-1 (32,0
%) činili splaškové odpadové vody. Celé množstvo vypúšťanej odpadovej vody bolo čistené.
15.3.4.1. Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií
Situácia v odvádzaní a čistení odpadových vôd v okrese Pezinok je lepšia ako v mnohých
iných okresoch a podiel odkanalizovaných obyvateľov je na úrovni celoslovenského
priemeru. Napriek tomu rozvoj verejných kanalizácií v okrese značne zaostáva za rozvojom
verejných vodovodov a je treba vyvinúť značné úsilie na zlepšenie tohto stavu.
Predovšetkým treba dobudovať stokovú sieť v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a
podstatne v nich zvýšiť podiel obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú
Malokarpatský región sa navrhuje odkanalizovať v dvoch hlavných povodiach.

AUREX, s.r.o.
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Povodie A predstavuje oblasť medzi ÚČOV Bratislava – Vrakuňa a Modrou so zaústením
splaškových odpadových vôd do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa.
Povodie B predstavuje oblasť Svätý Jur, pričom splaškové odpadové vody sú zaústené do
zberača E stokovej siete mesta Bratislava.“
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Základné údaje o kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd v správe ZsVaK
Počet obyvateľov
Sídlo

Podiel

bývajúcich v

odkanalizo-

bývajúcich

domoch

vaných

celkom

napojených

obyvateľov

na VK
Modra

Tab.č. 8
Množstvo odpadových vôd

vypúšťaných
celkom

Kapacita

čistených

z toho:

celkom

splaškových
3

[%]

čistiarní
z toho:

odpadových

splaškových

vôd
3

-1

-1

[m .d ]

[tis.m .rok ]

8 426

6 516

77,3

1 033,0

313,0

1 033,0

313,0

4 000,0

21 660

15 566

71,9

3 386,0

1 030,0

3 386,0

1 030,0

5 000,0

Svätý Jur

4 482

3 7636

83,4

406,0

184,0

406,0

184,0

1 280,0

Častá

1 947

646

33,2

70,0

35,0

70,0

35,0

98,0

36 515

26 464

72,5

4 895,0

1 562,0

4 895,0

1 562,0

1 037,0

Pezinok

Spolu v správe ZsVaK

Základné údaje o kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd v správe OÚ
Počet obyvateľov
Sídlo

Báhoň

Podiel

Kapacita

bývajúcich v

odkanalizo-

čistiarní

bývajúcich

domoch

vaných

odpadových

celkom

napojených

obyvateľov

vôd

na VK

[%]

[tis.m .rok ]

3

-1

1 486,0

820,0

55,2

30,0

Limbach

931,0

859,0

92,3

562,0

Šenkvice

4 008,0

207,

5,2

150,0

Spolu v správe OÚ

6 425,0

1 886,0

29,4

742,0

AUREX, s.r.o.

Tab.č. 9

221

ÚPN VÚC Bratislavského kraja
v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005

kanalizáciu. Pretože existujúce čistiarne odpadových vôd sú väčšinou preťažené a
nedosahujú potrebnú účinnosť čistiaceho procesu, je nevyhnutné v blízkej dobe ich
rekonštruovať a rozšíriť na potrebnú kapacitu tak, aby zodpovedali aj výhľadovým potrebám.
V prvej etape treba tiež urýchlene dobudovať rozostavané stavby verejných kanalizácií a
čistiarní odpadových vôd v sídlach Šenkvice, Báhoň, Vištuk, Vinosady a Viničné.
Postupne sa predpokladá budovať verejné kanalizácie s čistiarňami odpadových vôd v
sídlach Budmerice, Slovenský Grob a Doľany, neskôr v zostávajúcich sídlach Dubová,
Jablonec, Štefanová a Píla.
Odpadové vody z Doľan sa predpokladajú čistiť v ČOV Častá, zo Štefanovej v ČOV
Budmerice.

15.4. Okres Senec
15.4.1.

Charakteristické hydrologické údaje

V riešenom okrese najväčším tokom je Dunaj, ktorý tvorí hranicu medzi okresmi a sčasti aj s
Maďarskou republikou. Ďalšími významnými tokmi sú Malý Dunaj, Šúrsky kanál, Čierna
voda, Stoličný potok a Vištucký potok.
Charakteristické hydrologické údaje sú uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
Údaje pre Malý Dunaj nie sú uvedené, nakoľko v tomto úseku hydrologický režim toku je
plne závislý na regulácii napúšťania koryta cez regulačný objekt v Pálenisku.

15.4.2.

Úprava odtokových pomerov

15.4.2.1. Úpravy tokov

Súčasný stav
Dunaj
Okresom preteká v dĺžke 16,9 km, t.j. od rkm 1849,25 po rkm 1866,150. V celom úseku je
súčasťou Vodného diela Gabčíkovo, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 1992. Časť
jeho objektov sa nachádza aj na území okresu. Hať v inundácii, hať na obtoku, časť zdrže
Hrušov, horný úsek ľavostranného priesakového kanála.
Účelom vodného diela je:
• zabezpečenie ochrany priľahlého územia pred povodňami
• zabezpečenie predpísaných odberov vody
• zabezpečenie medzinárodnej plavby po Dunaji
• využívanie VE Gabčíkovo vo vynútenej prevádzke
• manipulácia pri zimnom režime.

Malý Dunaj
Preteká okresom v dĺžke 20,4 km, t.j. od rkm 98,75 po rkm 119,15 (staničenie podľa VHM).
Úsek Malého Dunaja od hranice okresu po obec Most na Ostrove je upravený s kapacitou
90 m3.s-1. Prietočný profil koryta má zložený lichobežníkový tvar so šírkou v dne 7,0 m, resp.
20,0 m a sklonom svahov 1:2 alebo v sklone 1:1,5, resp. 1:1,75. Pozdĺžny sklon nivelety dna
je 0,4 ‰, resp. 0,09 ‰.
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Sumárne hydrologické údaje

Tab.č. 1
Plocha
povodia
F [km2]

Tok - profil
Dunaj - Bratislava
Čierna voda - Bernolákovo
Vištucký potok - ústie
Stoličný (Kamenný) potok Modra

Dĺžka Súčiniteľ
povodia
L [km]
F [L2]
988
0,13
131 338,200
77,6
54,6
27,4
0,07
9,3
6,1
0,25

Qa
2 045
0,67
0,38
0,13

Priemerné prietoky
[m3.s-1]
Q355d
Q364d
Q100
838
670
11 000
0,05
0,03
24
0,01
0,01
12

Nadmorská výška
v povodí [m n.m.]
max
min
131
709
139
709
260

Charakteristika vývoja vodnosti
Tok - profil

Dunaj - Bratislava
Šúrsky kanál - Sv. Jur
Čierna voda - Bernolákovo
Stoličný (Kamenný) potok - Modra
Vištucký potok - ústie

AUREX, s.r.o.

Priemerná
lesnatosť
[%]
15
90

Tab.č. 2
Plocha
povodia
F [km2]
131 338,200
95,4
77,6
9,34
54,6

Q100

Špecifický odtok qa

Qa

Q355d

Koeficient

[m3.s-1]
11 000
12
24

[l.s-1.km-2]
15,57
9,9
8,57
14,24
6,96

[m3.s-1]
2 045
0,82
0,67
0,13
0,38

[m3.s-1]
838
0,01
0,05

k=Q355/Qa
0,41
0,11
0,12
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Ďalší upravený úsek Malého Dunaja sa nachádza pri hati Nová Dedinka. Upravený a
ohrádzovaný úsek nad haťou v dĺžke 1,004 km vytvára zdrž hate s priemernou šírkou 150 m.
Krátky upravený úsek koryta je pod haťou dĺžky 192 m.

Šúrsky kanál
Okresom preteká v dĺžke 6,75 km, z toho je upravený na dĺžke 6,33 km a vyúsťuje cez
rameno Malého Dunaja v dĺžke 0,42 km do Malého Dunaja.

Čierna voda
Preteká okresom v dĺžke 29,5 km, t.j. od km 22,5 po km 52,0. Úprava je realizovaná na
dĺžke 16,012 km.

Stoličný potok
Preteká okresom v dĺžke 7,4 km, t.j. od rkm 14,6 po rkm 22,0. Upravený je na dĺžke 5,68
km.

Vištucký potok
Preteká okresom v dĺžke 5,5 km, t.j. od rkm 3,0 po rkm 8,5. V celom úseku je tok
neupravený.
Hlavné parametre súčasného stavu vybudovaných úprav tokov sú uvedené v tabuľke č. 3.

Návrhový stav
V okrese sa navrhujú tieto úpravy tokov:

Malý Dunaj
V úseku cez okres Senec sa v koryte Malého Dunaja prejavila kolmatácia sedimentmi, ktoré
predstavujú sekundárny zdroj kontaminácie pririečnej zóny vplyvom znečistenia odpadovými
vodami. Tieto bude potrebné z koryta odstrániť.

Šúrsky kanál
Je potrebné vykonať údržbu kanála pozostávajúcu z odstránenia sedimentov v koryte.

Čierna voda
V rámci údržby je potrebné vykonať menšie úpravy, najmä zosuvy svahov, vyčistiť koryto od
vegetácie nad Bernolákovom a Chorvátskym Grobom.

Stoličný potok
Realizovať úpravu od obce Blatné po VN Blatné, t.j. na dĺžke 1,72 km. Pod obcou Blatné
odstrániť vegetáciu z koryta, čím sa tok sprietoční.

Vištucký potok
Navrhuje sa upraviť v intravilánoch obcí Kaplná, Igram a Čataj.
15.4.2.2. Odvádzanie vnútorných vôd
V okrese sa nenachádzajú oblasti, z ktorých je potrebné odvádzať vnútorné vody.
Konfigurácia terénu a kanálová sieť umožňujú odvádzať povrchové vody do recipientov.
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Súčasný stav úprav tokov

Tab.č. 3

Čiastkové

Staničenie

Vybudovaná úprava

Vybudovaná úprava Druh úpravy

povodie

od - do
dĺžka

kapacita

Tok

[km]

[km]

[m .s ]

[m .s ]

Dunaj

1849,25-1866,15

16,9

13 000

Q1000

Malý Dunaj

108,76-109,904

1,15

90

116,7-119,15

2,45

90

Šúrsky potok

0,42

6,33

45

Čierna voda

22,5-38,512

16,12

24

Stoličný potok

16,6-20,28

5,68

23

hrádze
3

-1

zodp.Qn

Stabilizačné

Regulačné

objekty

objekty

Účel

16,9

16,9

SÚ

SÚ

O,S 1861,6

-

1,004

1,004

SÚ

SÚ

O, Z

-

-

-

-

-

SÚ

SÚ

O, S

-

-

-

-

6,33

6,33

SÚ

SÚ

O,S

-

-

-

-

-

16,12

16,12

SÚ

SÚ

O,S

-

-

-

-

-

-

-

SÚ

SÚ

O,S

-

-

-

-

-

Q100
Q100
Q100

Ľ.B.

vy

nie

počet
VP-2

nie

Účel úpravy:

AUREX, s.r.o.

SÚ - sústavné úpravy
SP - sporadická úprava
O - ochrana
S - stabilizácia

Stabilizačné objekty:
Regulačné objekty:

225

počet

1851,7 hať poh. SVD Gabčíkovo
5
108,9 hať poh.

Legenda:
Druh úpravy:

Poznámka

ĽS

-1

PS

úpra- Stniče- Druh a Stniče- Druh a

P.B.

3

s - stupeň
sk - sklz
hať poh. - pohyblivá hať
zh. - zhybka

-
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15.4.2.3. Regulačné objekty na tokoch
Hate a prevody vody
DUNAJ - všetky regulačné objekty a zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území sú
súčasťou Vodného diela Gabčíkovo a sú na hranici okresov Senec a Bratislava.
Hať v inundácii je vybudovaná na pravej strane Dunaja v blízkosti obce Čunovo. Jej účelom
je odvádzať vodu počas povodňových prietokov spolu s prívodným kanálom a haťou na
obtoku. Hať má celkom dvadsať polí, každé šírky 24,0 m, ktoré sú hradené segmentmi s
rozmermi 24,0x3,6 m. Prepadová hrana hate má kótu 128,0 m B.p.v. Vývarom sú vybavené
len prvé štyri haťové polia, ostatných šestnásť má iba spevnené podhatie. Kapacita hate je
nasledovná:
hladina v zdrži (m B.p.v.)
prietok (m3.s-1)

130,0

131,10

131,50

2 400,0

4 800,0

5 830,0

Hať sa aktivuje v závislosti od hladiny v zdrži, počtu strojov VE v prevádzke a prietoku na
riadiacom vodočte v profile Bratislava-Devín.
MALÝ DUNAJ
Hať Nová Dedinka - objekt hate je zaviazaný do čelnej zemnej hrádze, ktorej dĺžka vrátane
objektov je 155,5 m. Haťový otvor šírky 15,0 m je hradený segmentom konštruovaným tak,
že umožňuje prepúšťať prietoky výtokom pod segmentom alebo prepadom cez segment.
Segment je ovládaný jednostranne.
Nápustný objekt do spojovacieho (Šábskeho) kanála - prevod vody Malý Dunaj-Čierna voda
je pomocný objekt hate Nová Dedinka. Nachádza sa v čelnej zemnej hrádzi hate vľavo od
hlavného objektu. Železobetónový objekt má dva otvory široké 4,0 m a vysoké 2,2 m. Otvory
sú hradené tabuľovými stavidlami. Nad otvormi je po korunu železobetónová hradiaca stena.
Maximálny prietok Q=15,0 m3.s-1.
Odberný objekt do Malinovského ramena je vybudovaný na Malom Dunaji na jeho pravom
brehu vo vtokovej časti ramena. Obojstranne je zaviazaný do krátkej zemnej hrádze. Dva
prietokové otvory široké 4,0, a vysoké 2,20 m sú hradené tabuľovými stavidlami.
Prietočná kapacita objektu je ovplyvňovaná vzdutím na rozdeľovacom objekte závlahového
kanála Malinovo-Blahová pri Tomášove. Pri predpoklade vyrovnaných hladín na hati Nová
Dedinka a na rozdeľovacom objekte pri Tomášove na kóte 126,60 m nám. je prietoková
kapacita objektu 10 m3.s-1.
Nádrže

Súčasný stav
V okrese je jedna veľká vodná nádrž nad 1,0 mil.m3.
ZDRŽ HRUŠOV
Zdrž, z ktorej veľká časť rozlohy leží na území Bratislavy, vznikla ohrádzovaním a
prehradením koryta Dunaja pri Čunove v rkm 1851,750. Tvorí významnú súčasť VD
Gabčíkovo, ktorého účelom je podľa dočasného riešenia na území SR:
• zabezpečenie protipovodňovej ochrany
• zabezpečenie predpísaných odberov vody
• zabezpečenie medzinárodnej plavby po Dunaji
• využívanie vodnej elektrárne Gabčíkovo vo vynútenej prevádzke
• manipulácia pri zimnom režime.
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3

Objem nádrže pri maximálnej vzdutej hladine (131,10 m B.p.v.) je 111,0 mil.m , celkový
3
objem vrátane prívodného kanála je 196,0 mil.m . Objem zdrže pri minimálnej vzdutej
3
hladine (130,10 m B.p.v.) je 84,0 mil.m a celkový vrátane prívodného kanála 161,0 mil.m3.
Hať pri Čunove spolu s objektmi na vodnom stupni Gabčíkovo zabezpečujú reguláciu
prietokov v Dunaji.
V okrese na tokoch neboli vybudované žiadne malé vodné nádrže. Nachádzajú sa tu však
jazerá, ktoré vznikli ťažbou štrkov a v súčasnosti slúžia pre rekreačné účely a odber vody pre
závlahy, rybochov, prípadne v nich pokračuje ťažba štrkov. Sú to jazerá:
• Senecké:
• Slnečné
• Čiernovodské
• Zelené
• Bielské
• Ivánka
• Nové Košariská I. a II.
Okrem týchto jazier je pri osade Martin rybník.

15.4.3.

Hraničné toky

Pri hraničných tokoch vzniká a stále sa bude rozširovať vodohospodárska problematika.
Vodohospodárske otázky a opatrenia v hraničnom území sa riešia z hľadiska technického a
ekonomického podobne ako vo vnútrozemí.
Spoločný maďarsko-slovenský úsek Dunaja mal byť podľa Zmluvy z r. 1977 energeticky
využitý spoločnou sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zároveň by toto dielo bolo
prínosom pre protipovodňovú ochranu priľahlého územia a v nie poslednom rade aj pre
plavbu, keďže realizáciou dvoch zdrží (Hrušov a Nagymaros) by sa definitívne odstránila
posledná významná plavebná prekážka na celom toku Dunaja. Tieto skutočnosti si uvedomili
obaja partneri a rozhodli sa realizovať SVD Gabčíkovo-Nagymaros dobrovoľne so znalosťou
jej prínosov i sprievodných vplyvov.
Po roku 1988 s meniacou sa politickou klímou nastáva expanzia rôznych teórií proti
dostavbe SVD. Tento proces postupne graduje cez jednostranné zastavenie prác na stupni v
Nagymarosi až po 31.1.1989, keď maďarský parlament politickým rozhodnutím splnomocnil
svoju vládu rokovať len o zmene zmluvy z roku 1977. V apríli 1991 už má maďarská vláda
mandát len na rokovanie o zrušení zmluvy a navrátení územia do pôvodného stavu. V tom
istom roku slovenská vláda rozhodne o realizácii variantu "C" - dočasnom riešení vodného
stupňa Gabčíkovo na území Slovenska. Následne na to, 25. mája 1992 Maďarská republika
jednostranne ruší platnosť zmluvy z r. 1977 spolu so všetkými dokumentmi s ňou spojenými.
Dňa 24. októbra 1992 Slovensko začalo pri Čunove s prehrádzovaním koryta Dunaja (v
súlade s variantom C), čo umožnilo uviesť komplex vodného diela Gabčíkovo do prevádzky
náhradným spôsobom, bez účasti maďarskej strany a tak zhodnotiť všetky dovtedy
vynaložené prostriedky na výstavbu.
O dva mesiace neskôr, 1.1.1993 sa federálny česko-slovenský štát rozpadá na dva
nezávislé štáty a Slovenská republika preberá záväzky spojené so zmluvou z r. 1977 o
sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

AUREX, s.r.o.
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Vybudované veľké vodné nádrže (nad 1,0 mil.m3)

Hydrologické
číslo

Názov

Tab.č.4

Hlavné

nádrže

Tok

účely

Rok uvedenia
do prevádzky

Hydrologické

Objemy

charakteristiky

max. vzdutá

2

F [ km ]
3

hladina

-1

Qa [m .s ]
3

-1

3

-1

3

-1

Q355 [m .s ]

Kóty hladín

min. vzdutá
hladina

Poznámka
[m B.p.v.]

Q364 [m .s ]
4-20-01-008

Zdrž Hrušov

Dunaj

E, O, N

1982

Q100 [m .s ]
131 338,2
2 045
838
670
11 000

Účel nádrže: E - energetika, O - ochrana, N - plavba
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[mil.m ]
111,0
84,0

131,10
130,10
min. prev.
hladina
128,00

Zdrž je súčasťou
VDG a len svojou
časťou zasahuje do
teritória VHP
Bratislavy
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Dňa 7. apríla 1993 podpísali Maďarsko a Slovensko v Bruseli dohodu o spoločnom texte
žiadosti pre Medzinárodný súdny dvor v Haagu v kauze SVD Gabčíkovo-Nagymaros, kde sa
žiada súd o zodpovedanie 4 otázok:
1. či maďarská strana bola oprávnená zastaviť práce na plnení Zmluvy
2. či slovenská strana bola oprávnená realizovať uvedenie Gabčíkova do prevádzky
dočasným náhradným riešením
3. či jednostranné deklarovanie neplatnosti Zmluvy pre maďarskú stranu má právnu
účinnosť
4. aké ekonomické nároky vyplývajú z odpovedí na predchádzajúce tri otázky.
Ďalšie dohody:
1. Dohoda o hraničných vodách s Maďarskom
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej
republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.
Dohoda bola podpísaná v Budapešti 31.mája 1976. Dohoda sa vzťahuje na hraničné vody,
ktorými sú úseky riek a iných prírodných vodných tokov, ako i kanálov, ktorými prebiehajú
štátne hranice. Týka sa aj povrchových a podzemných vôd v profiloch, kde ich pretínajú
štátnej hranice. Vecná pôsobnosť Dohody sa vzťahuje na všetky vodohospodárske
opatrenia vykonávané na hraničných vodách, ktoré môžu spôsobiť zmenu prirodzených
vodných pomerov, zvlášť úpravy vodných tokov, stavby nádrží a protipovodňových hrádzí,
vodohospodárske meliorácie, opatrenia na využitie zdrojov vody, ochranu povrchových a
podzemných vôd pre znečistením, využitie vodnej energie, udržovanie a značkovanie vodnej
cesty a vytyčovanie plavebnej dráhy, ochranu proti vnútorným vodám, povodniam a odchodu
ľadov, ako i všetky vodohospodárske opatrenia, ktoré vo vstupnom a výstupnom profile
hraničných tokov a v profiloch hraničných vôd môžu spôsobiť zmeny spoločne dohodnutých
vodných pomerov.
Dohoda ďalej upravuje zabezpečenie priebehu, charakteru a vyznačenia štátnych hraníc.
2. Zmluva medzi Československom a Maďarskom o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných
diel Gabčíkovo-Nagymaros
Zmluva bola podpísaná dňa 16. septembra 1977 v Budapešti. Zmluva je uverejnená v
Zbierke zákonov č. 109/1978.
Zmluva podrobne vymedzuje spoločné a národné investície a upravuje:
• prípravu a realizáciu spoločných investícií
• znášanie nákladov spoločnej investície (v rovnakom pomere), rozdelenie prác a dodávok
• organizáciu realizácie spoločnej investície
• vyrovnanie nákladov navyše spoločnej investície
• vlastníctvo objektov realizovaných ako spoločná investícia.
Ďalej zmluva stanovuje spôsob prevádzky objektov SVD, organizáciu a znášanie nákladov
na prevádzku a ich vyúčtovanie.
Zmluvy a doplnky o medzinárodnej spolupráci na hraničnom toku sú uložené na Ministerstve
pôdohospodárstva SR a u správcu toku Povodie Dunaja.

15.4.4.

Zásobovanie pitnou vodou

Rozvoj verejných vodovodov v okrese Senec zaostáva za celoslovenským priemerom. V
roku 1996 bolo z verejného vodovodu zásobovaných cca 35 tis. obyvateľov okresu, čo
predstavuje 70 % z celkového počtu obyvateľov. Z 28 sídiel okresu bol verejný vodovod
vybudovaný v 25, z toho v piatich sídlach je vodovod v správe obecného úradu. Tieto majú
samostatné vodovody, rovnako ďalšie tri sídla, v ktorých je vodovod v správe ZsVaK.
Ostatné sídla sú napojené na niektorý zo skupinových vodovod.

AUREX, s.r.o.
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SKUPINOVÝ VODOVOD SENEC-KRÁĽOVÁ PRI SENCI zásobuje pitnou vodou okresné
mesto Senec, Kráľovú pri Senci, Boldog, Veľký Biel, Novú Dedinku a Tureň. Podiel
obyvateľov zásobovaných z tohoto vodovodu je pomerne nízky - len 75,4 %. Vodovod
využíva miestne zdroje z lokality Senec-Boldog. Po ich čiastočnom znehodnotení
poľnohospodárskou výrobou sa ich výdatnosť znížila. Vodovod je dotovaný z VZ Šamorín a
ako taký je súčasťou Podhorského skupinového vodovodu. Nedostatkom systému je
nevyhovujúca akumulácia.
SKUPINOVÝ VODOVOD HAMULIAKOVO-KALINKOVO zásobuje pitnou vodou tieto dve
sídla. Podiel zásobovaných obyvateľov v roku 1996 činil 90 %. Zdrojom pitnej vody je studňa
v lokalite Hamuliakovo.
SKUPINOVÝ VODOVOD MOST PRI BRATISLAVE-MALINOVO zásobuje pitnou vodou
obyvateľov sídiel Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov a Zálesie. Tento vodovod má v
súčasnosti veľmi nízky podiel zásobovaných obyvateľov - len 57,6 %, najmä v Tomášove a
Zálesí je počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu veľmi nízky.
Vodovod je napojený na diaľkový prívod vody Šamorín-Podunajské Biskupice, vlastné zdroje
nevyužíva.
SKUPINOVÝ VODOVOD ČATAJ zásobuje sídla Čataj, Igram, Kaplná a z okresu Pezinok
obec Báhoň. Podiel obyvateľov zásobovaných z tohoto vodovodu činí cca 91 %. Pre
zásobovanie využíva vlastný zdroj podzemnej vody - studne v lokalite Čataj.
Vodovod v Chorvátskom Grobe je napojený na Pezinský skupinový vodovod.
Samostatné vodovody v správe ZsVaK sú v sídlach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo a
Rovinka. Podiel zásobovaných obyvateľov sa pohybuje od 74 % v Ivanke pri Dunaji po 94,3
% v Bernolákove. Vodovody Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji sú napojené na Podhorský
3
skupinový vodovod-Bernolákovo priamo na distribučný VDJ Bernolákovo 2x2500 m a
Ivanka pri Dunaji na VDJ Myslenice. Rovinka je pripojená na prívod vody KalinkovoPodunajské Biskupice.
V sídlach Dunajská Lužná, Blatné, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr a Hurbanova Ves je
verejný vodovod v správe OÚ. V Dunajskej Lužnej je veľmi nízky podiel zásobovaných
obyvateľov (29,2 %), v Blatnom je to 74 %, v ostatných sídlach sú všetci obyvatelia
zásobovaní z verejného vodovodu.
Sídla Reca, Hrubá Borša a Vlky sú bez verejného vodovodu, zásobovanie ich obyvateľov
pitnou vodou je individuálne, predovšetkým z domových studní.
15.4.4.1. Zdroje podzemnej vody
Územie okresu Senec leží v Podunajskej rovine, veľkou časťou zasahuje do chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Z toho vyplýva, že územie okresu je bohaté na výskyt
kvalitných zdrojov podzemnej vody, z ktorých však niektoré boli už natoľko znehodnotené
intenzívnou poľnohospodárskou výrobou, že ich nemožno využívať pre hromadné
zásobovanie pitnou vodou a museli byť vyradené.
Najvýznamnejšie zdroje podzemnej vody využívané pre zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou na území okresu Senec sú situované v lokalite Kalinkovo-Hamuliakovo. Vrt RH-1 v
Hamuliakove sa využíva pre zásobovanie obyvateľov Hamuliakova a Kalinkova. Voda zo
studní v Kalinkove s celkovou kapacitou 720,0 l.s-1 je dopravovaná do distribučného
vodojemu v Podunajských Biskupiciach, odkiaľ sa časť dodáva do zásobného systému
mesta Bratislava a zvyšok sa využíva pre Podhorský skupinový vodovod. Do tohto vodojemu
sa privádza aj pitná voda z veľkozdroja v Šamoríne (okres Dunajská Streda), ktorá je
distribuovaná tiež do vodovodov Podhorského skupinového vodovodu.
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Základné údaje o vodovodoch v správe ZsVaK
Počet obyvateľov

Vodovod

Kalinkovo
SKV SenecKráľová pri Senci
SKV Čataj

*)

SKV Most pri
Bratislave-Malinovo
SKV spolu
*)

Voda dodaná

Špecifická dodávka

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

1 636

1 471

89,9

60,0

50,9

111,7

94,8

19 896

15 006

75,4

1 212,6

959,9

221,4

175,3

3 734

3 384

90,6

205,1

152,2

166,1

123,2

6 241

3 592

57,6

202,4

167,5

154,3

127,7

31 507

23 454

74,4

1 680,1

1 330,5

196,3

155,4

celkom

SKV Hamuliakovo-

Tab.č. 5

pre

celkom

domác-

pre

celkom

domác-

nosť
3

-1

[tis.m .rok ]

nosť
-1

-1

[l.ob. .d

]

včítane obce Báhoň z okresu Pezinok

Základné údaje o samostatných vodovodoch v správe ZsVaK
Počet obyvateľov

Vodovod

celkom

Tab.č. 6

Voda dodaná

zásobo-

Podiel

vaných

zásobova-

z verejné-

ných oby-

ho

vateľov

vodovodu

[%]

pre

celkom

domác-

Špecifická dodávka
pre

celkom

domác-

nosť
3

-1

[tis.m .rok ]

nosť
-1

-1

[l.ob. .d

]

Rovinka

1 207

956

79,2

5,3

3,7

15,2

10,6

Bernolákovo

4 423

4 171

94,3

207,6

189,5

136,4

124,

Ivanka pri Dunaji

4 573

3 385

74,0

133,0

92,2

107,6

133,1

10 203

8 512

83,4

345,9

285,4

111,3

91,9

Samostatné
vodovody spolu

Základné údaje o samostatných vodovodoch v správe OÚ
Počet obyvateľov
Vodovod

celkom

Dunajská Lužná

2 807

Blatné

Tab.č. 7
Voda dodaná

zásobovaných

Podiel zásobovaných

z verejného

obyvateľov

vodovodu

[%]

820

29,2

1 298

956

73,7

Kostolná pri Dunaji

452

452

100

Hrubý Šúr

592

592

100

Hurbanova Ves

206

206

100

5 355

3 026

56,5

Samostatné vodovody spolu

Skupinový vodovod Senec využíva zdroje pitnej vody z lokality Boldog, pôvodná kapacita
studní sa však vplyvom poľnohospodárskej výroby znížila na 39,0 l.s-1 (časť studní je
odstavená). Zostávajúce potreby sú kryté z Podhorského skupinového vodovodu.
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Skupinový vodovod Čataj využíva vlastné zdroje s výdatnosťou 28,0 l.s , zvyšok odoberá z
Podhorského skupinového vodovodu. Dunajská Lužná má vlastný zdroj vody s kapacitou
20,0 l.s-1.
Vlastné vodné zdroje využívajú aj ďalšie vodovody v správe obecného úradu. V Hurbanovej
Vsi je to studňa s výdatnosťou 38,0 l.s-1, ktorá vyhovuje aj po kvalitatívnej stránke, Kostolná
pri Dunaji využíva studňu s výdatnosťou 10,0 l.s-1, ktorá však pre výhľadové zásobovanie
bude neperspektívna. Vlastnú studňu má tiež vodovod v Hrubom Šúre. Jej kapacita je 8,0
l.s-1 a vyhovuje bilančne aj kvalitatívne. Aj vodovod Blatné má vlastný zdroj vody.
Využívané zdroje pitnej vody
Lokalita
názov zdroja
Čataj, vrt HVČ-1, 2
Senec, vrt HS-1, 2
Hamuliakovo, vrt RH-1
skupinový vodovod
Hamuliakovo-Kalinkovo
Dunajská Lužná, vrt HDL-3
Kalinkovo
Hurbanova Ves, st.
Kostolná pri Dunaji, st.
Hrubý Šúr, st.
Využívané zdroje spolu

Tab.č. 8
min.

Výdatnosť
dop.
max

Skutočný odber
-1

[l.s ]
28,0
29,0

10,0
38,0

31,0
20,0
720,0
38,0
10,0
8,0
894,0

15.4.4.2. Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov
Rozvoj verejných vodovodov v okrese Senec je na nízkej úrovni a zaostáva za
celoslovenským priemerom. Aj v sídlach s verejným vodovodom je podiel obyvateľov
zásobovaných z verejného vodovodu nízky, či už v sídlach napojených na skupinový
vodovod alebo so samostatným vodovodom. Prvým predpokladom zvýšenia podielu
zásobovaných obyvateľov v okrese je dobudovať v týchto sídlach vodovodné siete a
vodovodné prípojky. Územím okresu vedú diaľkové prívody vody zo zdrojov pitnej vody v
Šamoríne a z lokality Hamuliakovo-Kalinkovo, ako aj prívod vody Podhorského skupinového
vodovodu. To umožňuje postupne na ne napájať deficitné vodovody, prípadne vodovody,
ktorých miestne zdroje vykazujú zhoršujúcu sa kvalitu.
V prvej etape treba dobudovať rozostavané vodovody v Dunajskej Lužnej, Rovinke,
Miloslavove a Blatnom. Vodovod v Miloslavove bude napojený na prívod vody ŠamorínPodunajské Biskupice. Dobudovať vodovodnú sieť treba tiež v sídlach Tomášov a Zálesie, v
ktorých je veľmi nízky počet zásobovaných obyvateľov.
Začala sa výstavba verejného vodovodu v Reci, ktorý bude napojený na skupinový vodovod
Senec. Na tento skupinový vodovod sa predpokladá napojiť aj obecný vodovod v Blatnom,
ktorého zdroj je nevhodný pre výhľadové zásobovanie. V tomto SKV je nedostatočná
akumulácia, situácia sa zlepší po vybudovaní vodojemu s kapacitou 10 000 m3.
Prívod vody z Tomášova a vybudovanie vodovodnej siete sa predpokladá v obci Vlky, ktorá
bude zásobovaná zo skupinového vodovodu Malinovo-Most pri Bratislave. Hrubá Borša
bude podľa pripravovanej projektovej dokumentácie zásobovaná z diaľkovodu JelkaGalanta-Nitra, ako súčasť navrhovaného skupinového vodovodu Veľké Úľany-JanovceHrubá Borša.
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Po vybudovaní týchto vodovod budú mať všetky sídla okresu Senec verejný vodovod a
postupným dobudovaním miestnych sietí a prípojok sa bude zvyšovať podiel obyvateľov
zásobovaných z verejného vodovodu.

15.4.5.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Rozvoj verejných kanalizácií v okrese Senec je na veľmi nízkej úrovni a podstatne zaostáva
aj za celoslovenským priemerom. Z 50 220 obyvateľov okresu bývalo v domoch napojených
na verejnú kanalizáciu v roku 1996 len 11 820 obyvateľov, teda len 23,5 %.
Verejná kanalizácia je vybudovaná v siedmych sídlach, z toho v piatich je v správe ZsVaK a
dvoch v správe obecných úradov.
V ďalších sídlach je verejná kanalizácia rozostavaná, prípadne pred ukončením.
V správe ZsVaK sú kanalizácie v Senci, Bernolákove, Rovinke, Hamuliakove a Kalinkove.
V Dunajskej Lužnej a v Moste pri Bratislave je verejná kanalizácia v správe obecných
úradov.
Rozostavané kanalizácie sú v Tomášove, Ivanke pri Dunaji, Miloslavove a v Chorvátskom
Grobe.
Aj v sídlach, kde je verejná kanalizácia v prevádzke býva len veľmi malý počet obyvateľov v
domoch napojených na verejnú kanalizáciu. V okresnom meste je to len 57 % obyvateľov, v
Bernolákove 25 % a v Rovinke len 15,5 %. Najlepšie sú na tom sídla Hamuliakovo a
Kalinkovo, na verejnú kanalizáciu je napojených až 79 % obyvateľov týchto obcí.
Aj napriek nízkemu podielu odkanalizovaných obyvateľov sú existujúce čistiarne odpadových
vôd dlhodobo preťažované hydraulicky aj látkovo. To znamená, že napriek tomu, že
vypúšťané odpadové vody sú čistené, čistenie je nedostatočné a vypúšťaná vyčistená voda
nedosahuje požadované parametre.
3 -1
Napr. kapacita ČOV v Bernolákove je len 50,0 m .d , je nevyhnutná výstavba novej ČOV.

Najlepšia situácia je v ČOV Hamuliakovo, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1995.
Táto ČOV slúži na čistenie odpadových vôd zo sídiel Hamuliakovo, Kalinkovo, ale aj Rovinka
a Dunajská Lužná. V tejto ČOV budú čistené aj odpadové vody z verejnej kanalizácie v
Miloslavove.
Rozostavané je rozšírenie ČOV v Senci.
V roku 1996 bolo z verejnej kanalizácie vypúšťaných 2 571 tis.m3 odpadových vôd, z toho
989 tis.m3 predstavovali splaškové odpadové vody. Tieto odpadové vody boli aj čistené, hoci
s nedostatočnou účinnosťou.
15.4.5.1. Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií
V súčasnosti je v okrese Senec veľmi nízky podiel obyvateľov bývajúcich v domoch
napojených na verejnú kanalizáciu a existujúce ČOV sú málo efektívne, pretože ich kapacity
nepostačujú ani hydraulicky, ani látkovo.
Na zlepšenie tohoto stavu treba dobudovať stokovú sieť v sídlach s verejnou kanalizáciou,
realizovať rekonštrukciu a rozšírenie preťažených ČOV.
Pre odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v samotnom meste Senec a v priľahlom
regióne sa predpokladajú dve varianty riešenia.
Podľa alternatívneho návrhu č. 1 budú odpadové vody produkované v regióne čistené na
troch čistiarňach odpadových vôd, a to ČOV Senec (existujúca, potrebná rekonštrukcia),
ČOV Veľký Biel (existujúca, výhľadovo potrebná rekonštrukcia) a ČOV Veľký Grob
(výhľadovo uvažovaná).
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Alternatívny návrh č.2 predpokladá, že všetky odpadové vody z regiónu Senec budú z
jednotlivých obcí regiónu odvádzané a systémom čerpacích staníc a výtlačných potrubí
dopravované až do ÚČOV Bratislava vo Vrakuni, kde budú čistené. Navrhované výtlačné
potrubie zo Senca začína v jestvujúcom areáli ČOV. V areáli ČOV bude vybudovaná
čerpacia stanica.
V areáli ČOV Veľký Biel sa vybuduje čerpacia stanica, ktorá umožní, že na navrhované
výtlačné potrubie zo Senca do ÚČOV bude možné napojiť splaškové odpadové vody zo
skupiny obcí Veľký Biel, Nová Dedinka a Tureň. Z čerpacej stanice VČS 1.1 – Ivanka pri
Dunaji budú splaškové vody zo Senca dopravované do ÚČOV spoločným výtlačným
potrubím, ktorým budú dopravované aj splaškové odpadové vody privádzané zo smeru
Modra – Pezinok.“
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Základné údaje o kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd v správe ZsVaK
Počet obyvateľov
Sídlo

Podiel

bývajúcich v

odkanalizo-

bývajúcich

domoch

vaných

celkom

napojených

obyvateľov

na VK
Senec

Tab.č. 9
Množstvo odpadových vôd

vypúšťaných
celkom

čistených

z toho:

celkom

splaškových

čistiarní
z toho:

splaškových
3

[%]

Kapacita
odpadových
vôd
3

-1

-1

[m .d ]

[tis.m .rok ]

14 850

8 430

56,8

2 202

830

2 202

830

5 700

4 423

1 113

25,2

106,0

45,0

106,0

45,0

50,0

Hamuliakovo-Kalinkovo

1 606

1 270

79,1

251,0

109,0

251,0

109,0

1 366,0

Rovinka

1 207

187

15,5

12,0

5,0

12,0

5,0

-

22 086

11 000

49,8

2 571,0

989,0

2 571,0

989,0

8 105,0

Bernolákovo

Spolu v správe ZsVaK
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Do časti územia okresu Senec zasahuje chránená vodohospodárska oblasť Žitný
ostrov s významnými zásobami kvalitnej podzemnej vody. Z využívaných veľkozdrojov
pitnej vody je na území okresu lokalizovaný VZ Kalinkovo-Hamuliakovo. Z dôvodu
ochrany týchto podzemných vôd treba v sídlach prednostne budovať kanalizácie a
ČOV s vysokým stupňom čistenia zabezpečujúcim aj odbúranie organických látok.
V prvej etape treba urýchlene dokončiť rozšírenie ČOV v Senci, výstavbu ČOV v
Bernolákove a Tomášove, dobudovať v týchto sídlach stokovú sieť.
Treba dokončiť tiež rozostavané stavby verejnej kanalizácie v Ivanke pri Dunaji
(odpadové vody budú čistené v Ústrednej čistiarni odpadových vôd v Bratislave) a
Miloslavove. Ďalej treba dobudovať verejnú kanalizáciu a ČOV v Moste pri Bratislave, v
ktorej budú čistené aj odpadové vody z verejnej kanalizácie Malinovo.
V ČOV Bernolákovo sa predpokladá čistiť aj odpadové vody zo sídiel Tureň, Veľký Biel
a Nová Dedinka, v ktorých sa výstavba verejnej kanalizácie pripravuje. V tejto etape sa
predpokladá tiež vybudovať verejnú kanalizáciu a ČOV v Hurbanovej Vsi.
V ďalšej etape sa pripravuje výstavba verejnej kanalizácie v Kráľovej pri Senci,
Kostolnej pri Dunaji, Hrubom Šúre a Hrubej Borši, pričom odpadové vody z týchto
sídiel budú čistené v ČOV Senec. Predpokladá sa vybudovať kanalizáciu a ČOV v
obciach Kaplná, Igram, Čataj a Blatné.
Postupne sa budú budovať verejné kanalizácie s následným čistením odpadových vôd
aj v ostatných sídlach okresu. Cieľom je vybudovať verejné kanalizácie vo všetkých
sídlach okresu, znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom
verejných vodovodov a všetku dodanú použitú vodu odviesť verejnou kanalizáciou do
účinných ČOV.

15.5. Geotermálne zdroje a ich využívanie
Do územia Bratislavského kraja zasahuje západná časť Centrálnej depresie
Podunajskej panvy a južná časť Viedenskej panvy, ktoré patria k perspektívnym
oblastiam geotermálnych zdrojov.
Dosiaľ je najlepšie preskúmaná Centrálna depresia, kde v časti patriacej do riešeného
územia bolo dosiaľ realizovaných 6 geotermálnych vrtov. Z nich sa 3 vrty využívali pre
rekreáciu, resp. poľnohospodárstvo (Kráľová pri Senci - 2 vrty a Senec). V súčasnosti
je ich využívanie dočasne zastavené. Geotermálny vrt na lokalite Rusovce pre veľmi
nízku výdatnosť bol likvidovaný.
V oblasti Bratislavy boli realizované dva geotermálne vrty v Chorvátskom Grobe. Z
oboch vrtov je možné povrchovými čerpadlami odoberať cca 13 l.s-1 vody teplej 300C.
Vrty sú vhodné na využitie pomocou tepelných čerpadiel (Franko, J. 1993). Napriek
tomu, že vrty boli realizované pre potreby Bratislavy, nie sú zatiaľ využívané.
Problémom pri využívaní geotermálnych zdrojov z tejto oblasti je vysoká mineralizácia
niektorých vôd spôsobujúca inkrustáciu potrubí a najmä nedoriešené zneškodňovanie
minerálnych vôd po ich využití. Veľká časť termálnych vôd tejto oblasti si bude
vyžadovať pred vypúšťaním do recipientu riedenie čerpanou podzemnou vodou alebo
zlepšenie prietoku vody v recipiente vodohospodárskymi úpravni. Jednou z možností
zneškodnenia minerálnych vôd je ich úprava pred vypustením do recipientu, resp.
zneškodnenie reinjektážou, ktoré sa v súčasnosti overuje.
V časti kraja patriacej do Viedenskej panvy sú tiež prognózy na zabezpečenie
geotermálnych zdrojov. Dosiaľ sa tu geotermálne vrty realizovali mimo riešené územie.
V rámci zhodnotenia územia Veľkej Bratislavy pre výskum geotermálnych zdrojov
(Remšík A. - Bodiš D., GÚDŠ, 1987) boli navrhnuté v najperspektívnejšom území dva
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geotermálne vrty. Jeden z nich bol navrhnutý v oblasti Centrálnej depresie severne od
Dunajskej Lužnej a druhý v oblasti Viedenskej panvy východne od Devínskeho Jazera.
Geotermálne vrty neboli zatiaľ zrealizované.

15.5.1.Zásady a regulatívy v oblasti
využívania geotermálnych zdrojov

zabezpečenia

a

Doriešiť zneškodňovanie využitých geotermálnych vôd z oblasti Centrálnej depresie
Podunajskej panvy patriacej do Bratislavského kraja.
• Vypracovať štúdiu o možnosti využitia geotermálnych zdrojov na území
Bratislavského kraja.
• Realizovať navrhnuté geotermálne vrty pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy
na lokalitách severne od Dunajskej Lúžnej a východne od Devínskeho jazera.
• Využiť zdroje geotermálnych vôd v Chorvátskom Grobe pre potreby Bratislavy.

16.

Energetika

Bratislavský kraj má zdroje ako aj infraštruktúru, ktoré utvárajú vynikajúce podmienky
pre energetické zabezpečenie. Sú to najmä tieto územné javy
• významné uzly prenosu elektrickej energie
• napojenie m uzlov na priľahlé štáty
• blízkosť najdôležitejšieho zdroja elektrickej energie nášho štátu - JEBO
• väzba na veľkú vodnú elektráreň - DVD
• priaznivá poloha k trasám tranzitného a medzištátneho plynovodu
• vysoká úroveň plynofikácie
• strategické zásobníky zemného plynu
• vlastné zdroje zemného plynu
• ropovod a rafinériu
Tieto skutočnosti poskytujú kraju solídne možnosti rozvoja.
V záujme bezpečnosti a spoľahlivosti zásobovania však treba realizovať pre hlavné
zdroje energie zásadu všeobecne platnú v energetike a to zásobovanie aspoň z dvoch
zdrojov. Toto opatrenie sa týka najmä zdroja ropy, ale aj zemného plynu a elektrickej
energie, ako sa na to v ďalšom upozorňuje.
Riešenie uvedených problémov v rámci tohoto kraja do značnej miery znamená
zlepšenie spoľahlivosti zásobovania pre celú našu republiku.
Ide o problémy, ktorými sa zaoberá Energetická koncepcia v SR z roku 1993 (EK) a
ktoré vo svojich východiskách uvádza tiež návrh aktualizácie tohoto dokumentu zo
septembra 1995, ako aj aktualizácia energetickej koncepcie (AEK) z júna 1997.
Energetická koncepcia z roku 1993 ako aj AEK predpokladá zvyšovanie zastúpenia
ušľachtilých palív .
Štruktúra palivovo energetickej základne (PEZ) pre Bratislavský kraj sa v súlade s
touto koncepciou uvažuje nasledovne (v %):
rok
tuhé palivá
kvapalné palivá
plynné palivá
elektrická energia

1992
38
8
25
19

1995
24
20
36
20

2000
21
19
37
23

2005
18
19
40
23

2010
17
21
41
21

Z hľadiska jednotlivých foriem energie zásobovanie je nasledovné:

AUREX, s.r.o.
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16.1. Zásobovanie elektrickou energiou
16.1.1.Elektrická energia - súčasný stav
Zásobovanie Bratislavského kraja elektrickou energiou je odkázané na dovoz.
Významnejšie zdroje elektrickej energie sú na území Bratislavy (TP1, TP2, TP3 a TP
západ). Tie však zabezpečujú spotrebu len cca na 20%. Rozhodujúca časť elektrickej
energie sa dováža prostredníctvom systému 110 kV, ktorý je napojený na 400 kV
sústavu.
ZSE a Slovnaft plánujú výstavbu kogeneračných zdrojov (PPC - parolpynový cyklus),
čím by sa nahradili zastaralé zariadenia v TP2 a zrušila by sa výroba v TP3. Takto
vznikne nový zdroj ZSE s výkonom 200 MWE a Slovnaft by poskytol do siete 140
MWE.

elektroenergetické uzly
Základ systému zásobovania elektrickou energiu tvoria
• uzly 400/ 110 kV:
Podunajské Biskupice a Stupava
• uzly 110/22 kV:
Bratislava Čulenová, Vajnorská, Ostredky, Pionierska, Lamač, Podvornice, Petržalka I,
Petržalka II, BEZ, Karlova Ves, ŽM (Istrochem), ŽSR Vinohrady, BAZ Podunajské
Biskupice a mimo územia hlavného mesta Malacky, Senec, Zohor, Pezinok.
• uzol 220/110 kV
Senica, mimo územia kraja, ale so vzťahom k jeho zásobovaniu patrí medzi
zariadenia, ktoré spadajú podľa doterajších úvah medzi neperspektívne. Počíta sa s
ich postupným vypnutím a prebudovaním vo vzťahu k hladine 110 kV. Tak vznikne
orientácia na stanicu 400 kV Bošáca po realizácii 110 kV rozvodne.
Prehľad staníc VVN Bratislavského kraja
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Okres
BA 2
MA
BA 2
BA 3
BA 2
BA 2
BA 4
BA 5
BA 5
BA 3
BA 4
BA 3
MA
SC
PK
BA 3
BA 2
MA
MA
BA 5
BA 3
BA 4
BA 3

Názov
Podunajské Biskupice
Stupava
Podunajské Biskupice
BEZ Rača
Ostredky
Čulenova
Podvornice
Petržalka I
Petržalka II (Ovsište)
Pionierska
Lamač
Tepláreň II (Vajnorská)-PPC
Malacky
Senec
Pezinok
ŽSR Vinohrady
Slovnaft
ŽSR Zohor
CE Rohožník
Matador
BAZ VW
Karlova Ves
Žabí majer (Istrochem)

kV
400/110
400/110
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/22
110/6,3
110/6.3
110/6,3
110/6,3
100/22
110/22
110/22

Výkon MVA
3x250
250
2x25
2x25
2x25
2x40
2x25
2x40
2x40
1x25+2x40
2x40
2x25
1x40+1x25
1x25"
2x40
2x13,3
9x63
2x13.3
3x25
2x16
2x40
2x40
2x40

správca
ZSE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
uživ.
uživ.
uživ
uživ.
uživ.
uživ.
ZSE
ZSE
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elektroenergetické vedenia
Najdôležitejšie sú vedenia
• nadradené 400 kV
č. 429 Gabčíkovo - Pod. Biskupice
č. 439 Križovany - P. Biskupice
č. 498 Pod. Biskupice - Stupava
č. 497 Stupava - Sokolnice (ČR)
• nadradené vedenie 220 kV
283 Križovany - Senica sa považuje vzhľadom na skutočnosť, že táto sústava sa už
ďalej nerozvíja, za dočasné.
Uvedené vedenia s prislúchajúcimi stanicami patria medzi konštanty - limity územia a
to najmä uzly 400/110 kV, poťažne 110/22 kV. Na základe technicko - ekonomického
rozboru nie sú však podmienky pre vedenia 110 kV na prípadné prekládky tak prísne
ako pre sústavu 400 kV.
Prehľad vedení VVN v Bratislavskom kraji je v nasledovnej tabuľke
Vzdušné vedenia VVN (400, 220, 110 kV)
P.č.
400 kV
1.
2.
3.
4.
110 kV
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.1
18.2
18.3
19.
20.
21.
22.
23.

Názov

č.vedenia

Križovany-P.Biskupice
P.Biskupice-Stupava
Stupava-Sokolnice
P. Bisk.-Gabčíkovo
P. Biskupice - Senec
Senec - Križovany
P. Bisk. -D. Streda
P. Bisk. - Žabí majer
P. Bisk. - Žabí majer
Ž. Majer- ŽSR Vinohrady
Ž. Majer- ŽSR Vinohrady
Ž. Majer- TAZ Trnava
Ž. Majer- BEZ Rača
Ž. Majer- Pezinok
P. Bisk.- Ostredky
P. Bisk. -TP II
P. Bisk. -Čulenova
P. Bisk. -TP II
P. Bisk. -Petržalka II
Petržalka II- Čulenova
Petrž. II- Pod. B. /Slovnaft/
Lamač - Stupava
Lamač- Stupava
Lamač - Stupava
Lamač - Stupava
Lamač - Podvornice

439
498
497
429
8774
8775
8204
8871
8872
8837
8838
8710
8829
8708
8207
8828
8888
8828
8887.1
8887.2
8887.3
8205
8213
8214
8886
8824

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Lamač - Matador
Lamač - Ostredky
Lamač - Pionierska
Pionierska -TP II
Stupava - Podvornice
Stupava - BAZ
Stupava - BAZ
Stupava - Senica
Stupava - Senica
Stupava - Rohožník
Stupava - Malacky
Stupava - ŽSR Zohor
P.Bisk. - Slovnaft
P.Bisk. - Slovnaft
P.Bisk. - Slovnaft
P.Bisk. - K. Ves
P. Bisk. - PetržalkaI
Petržalka I - Matador
P. Bisk. - D. Streda
P. Bisk. - D. Streda
D. Streda - Sládkovičovo
Križovany - Sládkovičovo
Čuňovo - Petržalka

8895
8834
8208
8753
8885
8209
8210
8205
8205
8205
8742
8832
8281
8863
8864
8827
8826
8836
8204
8899
8876
8818
8898

zdroje elektrickej energie BK
Bratislavský kraj je odkázaný na dovoz elektrickej energie. Dôležitejšie zdroje sú v
nasledovnej tabuľke:
Zdroje elektrickej energie Bratislavského kraja
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Okres
BA 2
BA 3
BA 3
BA 4
BA 4

AUREX, s.r.o.

názov
Tepláreň BA 1
Tepláreň BA 2
Tepláreň BA 3
Tepláreň BA-západ
VE Čuňovo

Výkon - MW
14,4
40,0
6,0
25,0
24,0
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16.1.2.

Zásobovanie elektrickou energiou - zámery

Pre zlepšovania spoľahlivosti zásobovania elektrickou energiou sa uvažuje s
výstavbou ďalších uzlov, sietí a zdrojov.

Uvažované uzly
Počíta sa s výstavbou uzlov 110/ 22 kV
• Vajnorská
• Veterná
• Petržalka III
• Wolfsthal
• Šamorín (mimo BK, ale so vzťahom k jeho zásobovaniu)
• Kramáre
• Mýtna
• Čáry
• rozvodňa Malacky – Juh 110/22 kV.
Pre výhľadové zásobovanie Bratislavy elektrickou energiou sa uvažuje s ďalšími
napájacími bodmi 400/110 kV v lokalitách Vajnory BEZ a Petržalka III. (KÚRS 2001).

Uvažované vedenia VVN
Na uvažované uzly nadväzuje výstavba rozvodov VVN 400 a 110 kV, ktoré budú sčasti
kabelizované.
Najvýznamnejšie sú v nasledovnom prehľade:
• 2x110 kV TS Bojnická - Pionierska - Lamač ( z PPC TP II)
• 400 kV Slovnaft - TS 400/110 kV P. Biskupice
• 110 kV vedenie z VE do TS 110/22 kV Wolfstahl
• 110 kV vedenie z VE Čunovo do Petržalky
• 400 kV slučka z linky č. 498 do stanice 400/110 kV BEZ Vajnory
• 110 kV káblové vedenie medzi rozvodňou 400/110 kV Stupava a rozvodňou
Malacky 110/22 kV.
V záujme bezpečnosti zásobovania elektrickou energiou popri existujúcich väzbách s
Českou republikou vedeniami 400 kV (Stupava-Sokolnice) a s Maďarskom (Biskupice Gabčíkovo-Györ) je dôležité ďalšie prepojenie, ktoré sa dosiahne vybudovaním
vedenia Stupava-Wien s.o., ktoré uvažuje AEK z r. 1997.
Vybudovanie tohto vedenia sa stáva aktuálnym aj vzhľadom na to, že systém
CENTREL, ktorý zahŕňa SR, ČR Maďarsko, Poľsko a východné kraje Spolkovej
republiky Nemecko (bývalá NDR), je už dočasne pripojený na UCPTE. AEK ukladá
prechod na definitívnu spoluprácu nášho elektro - energetického systému UCPTE
(Union for the coordination of production and transmission of electricity).
Disponibilnosť distribučnej siete v hlavnom meste a okresoch Senec, Pezinok a
Malacky bude vyvedenie výkonu VE Gabčíkovo do Petržalky I.
Uvažuje sa s rozšírením existujúcich 400 kV vedení Podunajské Biskupice –
Gabčíkovo, Podunajské Biskupice – Križovany (KÚRS 2001), ktoré budú vedené v
koridore existujúcich vedení. Uvažuje sa s vybudovaním 400 kV napájacieho vedenia
pre TS Petržalka III. s pokračovaním do Rakúska.
Realizácia týchto zámerov je závislá aj na ekonomickej situácie energetiky.
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Uvažované zdroje
Z hľadiska zdrojov situáciu regiónu zlepšia aj plánované zdroje:
• VE Čunovo (vo výstavbe)
• VE Wolfsthal
• PPC (paroplynový cyklus) TP Bratislava 2(je v súčasnosti vo výstavbe)
• PPC ZE Slovnaft
Zásobovanie priemyselného automobilového parku Záhorie elektrickou energiou je
navrhnuté novým kábelovým vedením 22 kV z transformovne Stupava, ktorá bude
realizovaná po jej skapacitnení. Priamo v areáli sa navrhuje bloková transformačná
stanica a príslušné káblové rozvody do integrovanej haly. Dočasne do zrealizovania
navrhovaného zámeru sa predpokladá napojenie areálu z transformačnej stanice
Kamenný Mlyn. Predpokladaný inštalovaný výkon je 7 400 kW.
Pokrytie výkonových požiadaviek areálu ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské
Biskupice Tretí diel bude zabezpečené na napäťovej úrovni VN 22 kV vybudovaním
nového káblového napájača z jestvujúcej transformovne TR 110/22 kV Podunajské
Biskupice. Na uvedený napájač budú napojené 12 distribučné transformačné stanice
22/0,4 kV, ktoré budú zväčša vstavané do objektov.

16.2. Zásobovanie zemným plynom
Plynovody
Táto forma energie sa získava hlavne dovozom. Región však súvisí aj so zdrojmi
zemného plynu a najmä s podzemnými zásobníkmi v priestore Lábu. ktoré majú
medzinárodný význam.
Spoľahlivosť zásobovania hlavného mesta, ako aj celého regiónu zvyšuje VVTL
plynovod 700-40 z podzemného zásobníka plynu Plavecký Štvrtok - Záhorská Bystrica
-Bernolákovo - Dunajská Lužná, kde existuje zaokruhovanie.
Územím regiónu prechádzajú, alebo s ním veľmi súvisia plynovody najvyššieho
významu a to
• tranzitný plynovod Rusko -ČR (3x1200), 1x1400)
a najmä dve vetvy tranzitného plynovodu,( ktorý spolupracuje s PZZP , VVTL.
medzištátnym plynovodom) s odbočkami na Rakúsko:
• Plavecký Peter - Vysoká (2x700 mm, 1x900 mm)
• Lakšárska Nová Ves- Vysoká ( 1200 mm)
Pre zásobovanie regiónu má podstatný význam medzištátny plynovod v trase
Hlohovec- Jablonica-Senica (700 mm).
Územím prechádza sieť vysokotlakových plynovodov a prípojok, ktorých prehľad je
uvedený v tabuľke.
Zásobovacie vysokotlakové plynovody a prípojky v Bratislavskom kraji
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trasa
Šaľa - Bratislava - Brodské
Záh. Bystrica - Nová Dedinka
N. Dedinka - Slovnaft
Bratislava - Komárno
Slovnaft - Petržalka
Petržalka - Jarovce
Petržalka (Háje) - Matador.
Ba (Zlaté piesky) - letisko
Rovinka - Most n. Ostr.

AUREX, s.r.o.

priemer (mm)
500
700
2x500
300
1x500
300
300
200
150

tlak (bar)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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10.
10a
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kostolná - Kráľová pri Senci
prípojka pre obec Kostolná
V. Biel - Cífer
Blatné - Modra
Sv. Jur - Vajnory
Vajnory - Jur. Dvor
Sv. Jur - Modra
Modra - Častá - Boleráz
Modra - Budmeric
Záh. Bystrica - Dúbravka -Lamač - Vinohrady
Záh. Bystrica - D. N. Ves
Dúbravka - D. N. Ves
Plav. Štvrtok (PZZP), príp.
Plav. Štvrtok (PZZP), príp.
Brodské - Záhorská Bystrica - Dúbravka

150
80
300
200
150
150
150
150
50
500
300
150
300
500
300

40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
25

Územím ďalej prechádzajú vysokotlakové plynovody nadregionálneho významu, ktoré
však slúžia zásobovaniu predmetného územia. Najdôležitejšie sú:
• Bratislava - Zlaté Moravce
• Bratislava - Brno
• Bratislava - Trnava - Nové Mesto n/Váhom
• Bratislava - Trnava - Piešťany
• Bratislava - Dunajská Streda - Komárno
• Bratislava - Malacky - Hodonín
• Bratislava - Senec Trnava
• Bratislava - Z. Bystrica - N. Dedinka (okružný plynovod pre Bratislavu.
Vo vzťahu k zásobovaniu regiónu sa v nižšie uvedenej tabuľku uvádzajú úseky
plynovodov, ktoré patria do horeuvedených plynovodov, alebo sa od nich odpájajú.
Sústava plynovodov poskytuje optimálne podmienky pre rozvoj plynofikácie kraja.
Keďže ide o siete značnej doby života, v nastávajúcich rokoch treba počítať s
rekonštrukciou viacerých trás.
Zásobovanie areálu priemyselného automobilového parku Záhorie je realizované z
vysokotlakového plynovodu DN 500 40 bar, v areáli je navrhnutá regulačná stanica
3
plynu s výkonom 2x 5 000 Nm . Predpokladaná ročná spotreba plynu 2 500 000
3
m /rok.
Zásobovanie ťažobno-rekreačnej zóny Podunajské Biskupice Tretí diel plynom sa
predpokladá alternatívne z:
•

jestvujúceho zemného vysokotlakého plynovodu DN 500 s tlakom 4 MPa cez
novonavrhovanú regulačnú stanicu (s určitou rezervou) s kapacitou 1500 m3/hod,

•

jestvujúceho zemného vysokotlakého plynovodu DN 150 s tlakom 4 MPa
vedeného k Mostu pri Bratislave. Rozvod plynu k jednotlivým objektom bude
realizovaný v komunikáciách novonavrhovaných objektov.

Podzemné zásobníky plynu
V systéme zásobovania energiami a to menovite plynom majú významnú úlohu PZZP
(podzemné zásobníky zemného plynu)
V záujme zabezpečenia spoľahlivosti dodávok plynu jednak pre vlastný štát ako aj v
záujme zabezpečenia dodávok do zahraničia počíta sa v zmysle Energetickej
koncepcie pre SR z r. 1993, ako aj AEK z r. 1997 uvažuje s rozšírením kapacity PZZP
Láb - Záhorská nížina
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Zakiaľ súčasná kapacita je 1,6 MDD m3 pre budúcnosť bude potrebné realizovať
nasledovné objemy zásobníkov
• 1995
1,9 mld. m3
3
• 2000
2,26 mld. m
3
• 2005
2,79 mld. m
3
• 2010
3,18 mld. m
Rozšírenie kapacít PZZP sa plánuje na etapy(stavby) z ktorých 3. sa už realizovala.
Po realizácii zámerov budú nasledovné kapacity, ktoré si vyžiadajú zodpovedajúce
investície
Uskladňovacia
kapacita v mil m3

4.st.

5.st

Jakubov

Studienka

Gajary

785

1255

130

278

450

V štádiu prípravy je výstavba PZZP Gajary - Baden, stavba s realizáciou do r. 2000.
Pracovný návrh aktualizácie koncepcie energetiky zo septembra 1995 nešpecifikuje
problematiku, ale v kapitole základné kroky uvádza, že pre posilnenie stability
plynárenskej sústavy je potrebné utvoriť podmienky pre utvorenie štátnych hmotných
rezerv primárnych energetických zdrojov. AEK v r. 1997 uvažuje okrem PZZP aj mimo
Lábu (napr. v lokalite Sereď), čo posilní zásobovanie BK.

Prepúšťacie a regulačné stanice
Medzi dôležité zariadenia na zásobovanie plynom patria prepúšťacie, regulačné a
kompresorové stanice, ktoré uvádza nasledovný prehľad:
Prepúšťacie a regulačné stanice Bratislavského kraja (z tranzitu, medzištátneho, VVTL
/VVTL, VTL)
P.č.
1.
2.
3.

Okres
BA 4
PK
SC

Názov
Záhorská Bystrica
Grinava
Bernolákovo

Vstup/výstup (bar)
40/25
40/25
40/25

Stav plynofikácie sídiel Bratislavského kraja
Sieť plynovodov poskytuje optimálne podmienky pre rozvoj plynofikácie, ktorej rozvoj
ukazuje nasledovná tabuľka
Plynofikácia sídiel Bratislavského kraja
Obec
Bratislava spolu
Malacky
Stupava
Rohožník
Veľké Leváre
Zohor
Lozorno
Gajary
Plavecký Štvrtok
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Láb
Jakubov
Malé Leváre
Kostolište

AUREX, s.r.o.

Počet regulačných staníc

Počet odberateľov

55

163 784

6
3
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1

6 168
2 647
784
1 063
834
586
732
632
678
521
283
427
290
297
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Obec

Počet regulačných staníc

Plavecký Mikuláš
Borinka
Pezinok
Modra
Svätý Jur
Šenkvice
Častá
Budmerice
Slovenský Grob
Báhoň
Viničné
Vištuk
Limbach
Jablonec
Štefanová
Senec
Ivanka pri Dunaji
Bernolákovo
Dunajská Lužná
Tomášov
Veľký Biel
Nová Dedinka
Chorvátsky Grob
Most pri Bratislave
Kráľová pri Senci
Blatné
Malinovo
Rovinka
Čataj
Kalinkovo
Hamuliakovo
Miloslavov
Zálesie
Kaplna
Igram
Jabloňové
Kuchyňa
Doľany
Jablonec
Plavecký Mikuláš

x
1
5
5
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
3
1
1
1
2
1
1
x
1
1
x
1
1
1
1
x
1
1
1
1
1
1
1

Počet odberateľov
175
129
7243
2926
1580
1198
418
553
534
355
477
327
282
196
87
5294
1679
1558
693
546
592
437
382
473
447
426
348
336
254
205
204
229
180
203
171
105
51
72
196
166

x - obce zapojené na STL

16.3. Zásobovanie teplom
Podstatnú časť dodávok tepla v Bratislave pre bytovokomunálnu sféru zabezpečujú
Západoslovenské energetické závody. Aj do budúcnosti v záujme stabilných dodávok
tepla a čo najnižších cien je potrebné, pokiaľ je to technicky realizovateľné a
ekonomicky zdôvodniteľné, uprednostňovať rozširovanie a rozvoj systémov CZT.
Do tohto systému bude pracovať plánovaný PPC a to konkrétne do uvádzanej sústavy
Bratislava - východ.
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Takáto orientácia rešpektuje Koncepciu energetiky pre SR z r. 1993, pracovný návrh
tohto dokumentu zo septembra 1995, ako aj AEK z r. 1997.
Podobne je tomu aj v ostatných častiach kraja. Tam však patria zdroje iným
organizáciám ako energetike.
V hlavnom meste je vysoký
troch systémoch
• Bratislava - východ:
• Bratislava - západ:
• Bratislava - stred:

podiel zásobovania z centrálnych zdrojov, ktoré pracujú v
horúca voda 150/70 0C, 669 MW t
horúca voda 150/70 0C, 277 MW t
para, 153 MW t,

- max. vyť. 60,2%
- max. vyť. 52,6%
- max. vyť. 56,14%

Tento systém si zachová svoje postavenie. AEK podporuje rozvoj CZT, a to vzhľadom
na skutočnosť, že so zvyšujúcou dostupnosťou zemného plynu a menších zdrojov
tepla na plynné palivo bude vznikať konkurenčný tlak, ktorý bude zrejme nútiť
veľkovýrobcov znižovať straty.
Postupujúca racionalizácia spotreby tepla v dôsledku zavádzania meracej a regulačnej
techniky ako aj zlepšovania tepelno-izolačných vlastností sa prejavuje aj vo voľnej
kapacite existujúcich zdrojov, ako to ukazuje predchádzajúci prehľad vyťaženia SCZT.
V niektorých odľahlých menších obciach z hľadiska vzdialenosti k diaľkovým rozvodom
plynu , bude pokračovať širšie využívanie elektrickej energie na výrobu tepla. Tomuto
trendu v súčasnosti bráni zlá priechodnosť najmä distribučných sieti. Zároveň však
postupné odstraňovanie cenových deformácií podnieti využívanie obnoviteľných
zdrojov energie. Podrobnosť riešenia určuje energetický generel, ktorý treba
vypracovať v súlade s AEK.
Analýzou pomerov v predmetnom regióne sa zistí, že spotreba elektrickej energie je 29
% nad celoštátnym priemerom, pevného paliva 23 % pod a zemný plyn vysoko
prevyšuje slovenský priemer. Túto skutočnosť spôsobuje značne vysoký podiel
obyvateľstva, ktorý činí 30 % v porovnaní s celoštátnym pomerom - 14 %.
V dôsledku uvedeného a s prihliadnutím na hustú sieť plynárenských zariadení je
reálne s prihliadnutím na nezastupiteľnosť elektrickej energie a kvapalného paliva
počítať s vyšším podielom spotreby plynu a s väčším poklesom pevného paliva.
V ťažobno-rekreačnej zóne Podunajské Biskupice Tretí diel sa odporúča riešiť
teplofikáciu objektov samostatnými tepelnými zdrojmi, reprezentovanými kotolňami s
palivovou základňou – zemný plyn. Zdroj tepla by bol umiestnený priamo v objekte.
Vo väčších sídlach kraja sa zásobovanie teplom rieši nasledovne:
Malacky
Sústava CZT sa opiera o Blokovú kotolňu Partizánska (4,6 MW), Blokovú kotolňu
Veľkomoravská a Centrálnu výhrevňu Juh (6,6 MW).
Z priemyselných zdrojom dôležitejšie sú Kotolňa Kablo (48,2 MW), Kotolňa Slovlik (4,2
MW). Priemyselné podniky a vybavenosť sa vykurujú z lokálnych zdrojov postupne
prestavovaných na zemný plyn.
Pezinok
V meste sú dve lokálne sústavy CZT utvorené okolo Centrálnej kotolne - Juh ( (17,8
MW) a Teplárne Drevoindustria (105 MW).
Senec
Lokálna sústava je okolo Centrálnej kotolne (11,6 MW) na ZP. K významnejším
priemyselným zdrojom patrí Kotolňa tehelne (5,7 MW).
Najdôležitejšie zdroje tepla v kraji ukazuje nižšie uvedený prehľad.
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Významné zdroje tepla a ich tepelný výkon - Bratislavský kraj
a.

v rezorte energetiky

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Okres
BA 2
BA 3
BA 3
BA 2
BA 2

b.

závodné

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okres
BA 2
BA 2
BA 5
BA 3
PK
PK

c.

ostatné

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okres-sídlo
PK-Častá
SC-Ivanka pri D.
MA-Malacky
PK-Modra
PK-Pezinok
PK-Pezinok
PK-Pezinok
SC-Senec
PK-Šenkvice
SC-Rovinka
SC-Senec
MA-Stupava

Názov
Tepláreň Ba 1
Tepláreň Ba 2
Tepláreň Ba 3
Výhrevňa
Tepláreň Ba-západ

Výkon - MWT
153
377
60
232
277

Názov
Tp Slovnaft
VH Slovnaft
Tp Matador
Výhr. BAZ
Drevoindustria Pezinok
Centr. kotolňa Pezinok

Výkon - MWT
400
65
65
21
105
18

Názov
PRH-Hydina
PRH-Hydina
KABLO
Majolika
Drevoindustria
Kot. Stred II
Kot. Stred I
Centr. kot.
Palma
ZIPP
Montostroj
CEVA

Výkon - MWT
10.7
7.8
48.2
14.5
105
17,8
14,5
11.6
11.7
9.9
14.5
14.7

Nové zdroje tepla
V súlade s koncepciou 93, návrhom aktualizácie z r. 97 AEK 97, ako aj v zmysle
pripravovanej legislatívy, je potrebné požiadavky na nové zdroje tepla riešiť výstavbou
kogeneračných zdrojov s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie - PPP
(paroplynový cyklus). Toto riešenie treba uplatňovať aj pri rekonštrukcii existujúcich
zdrojov tepla (kotolní, výhrevní).

16.4. Zásobovanie ropou
Dodávky ropy do petrochemického priemyslu kombinátu Slovnaft sa uskutočňujú
ropovodom Družba z ruských ložísk s možnosťou dodávok zo zámoria cez ropovod
Adria.
Na základe dokumentácií z predchádzajúcich rokov je zabezpečená územná rezerva
pre ropovod a produktovod Schwechat - Slovnaft. AEK z júna 1997 tento variant
definitívne nezahŕňa, ale uvažuje s využitím ropovodu Družba čerpaním z ČR. Takéto
riešenie si zrejme vyžiada vybudovanie skladovacích kapacít ropy na trase Bučany Senec - Bratislava.
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16.5. Medzinárodné vzťahy
Bratislavský región je miestom, kde sa realizuje značná časť medzinárodnej
spolupráce v rámci energetiky.
Ide najmä o tieto skutočnosti:

Elektrická. energia
Prepojenie s Českou republikou tromi vedeniami 400 kV (Stupava-Sokolnice), s
Maďarskom (Biskupice - Gabčíkovo-Györ). Ďalšie prepojenie sa dosiahne
vybudovaním vedenia Stupava-Wien s.o., čím sa dosiahnu lepšie podmienky pre
integráciu do UCPTE v rámci systému CENTREL.

Zásobovanie zemným plynom
Z hľadiska zemného plynu je to rozšírenie podzemných zásobníkov plynu (pzzp) v
lokalite Láb, ale aj mimo (Senec) a výstavba 5 línie tranzitného plynovodu a výstavba
plynovodu Petržalka - Kittsee.

Zásobovanie ropou
Z hľadiska diverzifikácie dodávok ropy prichádza do úvahy zásobovanie z ČR
ropovodom Družba, čo je v súlade s AEK a je k dispozícii rezerva pre ropovod
Schwechat - Slovnaft.

17. Telekomunikácie a pošta
Bratislava je sídlom centrálneho orgánu telekomunikácii a pôšt, ktorým sú Slovenské
telekomunikácie, š.p.
Slovenská pošta, š.p. má sídlo v Banskej Bystrici.
Medzinárodné telefónne prepojenie zabezpečuje medzinárodná ústredňa v Bratislave.

17.1. Telekomunikácie
Na základe dvojstupňového členenia digitálnej telekomunikačnej siete je Bratislava
sídlom sekundárneho centra (SC).
Do tohto centra sa sústreďujú nasledovné primárne centrá:
- Bratislava, Trenčín, Topoľčany, Senica, Trnava, Nitra, Levice, Dunajská Streda, Nové
Zámky.
Do areálu Priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie je
navrhovaný prívod miestneho optického kábla z ATÚ Lozorno a ako záložný miestny
metalický telekomunikačný kábel.
Pokrytie požiadaviek telefonizácie a dátových služieb ťažobno-rekreačnej zóny
Podunajské Biskupice Tretí diel bude zabezpečené vybudovaním prístupovej optickej
siete z jestvujúcej. Uvažovaným miestom napojenia je telekomunikačná budova v
Podunajských Biskupiciach. V areáli bude vybudovaný telekomunikačný uzol miestnej
siete ako metalický s uložením v zemi.

17.2. Pošta
Bratislava je sídlom zberného prepravného uzla (ZPU), kde sa sústreďujú zásielky zo
západoslovenského regiónu

AUREX, s.r.o.
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Do tohto ZPU smerujú okresné prepravné uzly (OPU) z týchto OPU:
• Dunajská Streda
• N. Zámky
• Galanta
• Senica
• Topoľčany
• Komárno
• Levice
• Trenčín
• Nitra
• Trnava
K zariadeniam, ktoré ešte treba dobudovať, patria pozemné zariadenia pre satelitné
komunikácie, ktoré sa používajú sa najmä na medzikontinentálny a diaľkový prenos
informácií a pre medzinárodnú prepravnú poštu.
Bratislavský kraj organizačne patrí do pôsobnosti Odštepného závodu
Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava a to okresy: Malacky, Pezinok a Senec a
Odštepného závodu Riaditeľstva pôšt Bratislava a to 5 mestských okresov mesta
Bratislavy.
Okresy Malacky, Pezinok, Senec:
Celkový počet obcí v okresoch je 57, jedna pošta obsluhuje 1,16 obce. Ťažiskový
význam majú pošty Malacky, Pezinok 1 a Senec, kde sa predpokladá najväčší záujem
o poštové služby.
Základné technické ukazovatele:
Počet obcí:
Počet pôšt:
Rozloha na 1 poštu:
Počet obyvateľov na 1 poštu:
Počet poštových schránok:

57
50
25,40 km2
3 028
263

Mesto Bratislava:
Administratívne je Bratislava tvorená 5 mestskými okresmi 1 - 5.
Okres Bratislava I
V okrese sa nachádzajú - sídlo vlády, NR SR, konzulárne zastupiteľstvá, centrálne
orgány štátnych inštitúcií, úrady a podnikateľské subjekty.
Poštovú sieť tvorí 6 pôšt, z toho:

1 dodávacia
5 podávacích

Základné technické ukazovatele
Počet pôšt
Počet obyvateľov na 1 poštu

6
7 892

Sieť pôšt v okrese je dostatočná a preto sa neuvažuje s rozšírením pôšt v MČ Staré
Mesto.
Okres Bratislava 2
Skladá sa z mestských častí Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Je tu najviac
úradov, inštitúcií a podnikateľských subjektov - eviduje sa až 5 878 firiem, čo si
vyžiadalo utvorenie najhustejšej siete pôšt. Je tu 14 pôšt, z toho 3 dodávacie a 11
podávacích.
Základné technické ukazovatele:
Počet pôšt:
Počet obyvateľov na 1 poštu
Počet doručovacích rajónov:
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Okres Bratislava 3
Skladá sa z mestských častí Nové Mesto, Rača, Vajnory. Poštovú sieť tvorí 8 pôšt, z
toho: 5 dodávacích a 3 podávacie.
Základné technické ukazovatele:
Počet pôšt:
Počet obyvateľov na 1 poštu: 8 050

8

Okres Bratislava 4
Základné technické ukazovatele:
Počet pôšt:
Počet obyvateľov na 1 poštu: 10 708

9

Okres Bratislava 5
Skladá sa z mestských častí Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo. Petržalka je
najhustejšie obývaná MČ. V 5-om okrese pracuje 4 877 podnikateľských subjektov.
Poštovú sieť tvorí 7 pôšt, z toho 2 dodávacie a 5 podávacích.
Základné technické ukazovatele:
Počet pôšt:
Počet obyvateľov na 1 poštu: 18 612

7

Výkony pošty sú sústredené najmä vo väčších mestách a hospodárskych strediskách.
Bratislava má 45 pôšt a zaujíma dominantné postavenie.
K základným prioritám pošty v oblasti politiky rozvoja patria - uspokojovanie potrieb
zákazníka a zvyšovanie kvality služieb. Projekt rozvoja poštovej služby má za cieľ
zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, bezpečnosť a rýchlosť dopravy poštových
zásielok.
Jedným z rozvojových a mimoriadne dôležitých úloh „Projektu rozvoja poštovej služby
do roku 2000“ je automatizácia priehradkových operácií. V rámci Bratislavy je
automatizovaných 22 pôšt. Do konca roku 1997 bude ukončená automatizácia na 27
poštách, čo predstavuje 128 automatizovaných pracovísk.
Hlavným strategickým cieľom v dlhodobom horizonte pre poštu je rozšírenie ponuky
poštových služieb o elektronickú poštu. Obdobne musí byť vybudovaná moderná
technická základňa poštovej siete s dôrazom na mechanizáciu a automatizáciu
procesov. Vzhľadom na podnikateľské správanie s právanie ST a SP dochádza k
modernizácii zariadení a k uspokojovaniu požiadaviek záujemcov.
Rozširovaním a skvalitňovaním služieb spravidla nevznikajú nové priestorové nároky,
lebo sa uplatňujú moderné zariadenia nenáročné na zvyšovanie priestoru.

17.3. Závery
• rešpektovať územnú rezervu pre pripojenie elektrických vedení 400 kV Bratislava Viedeň
• rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení
• zabezpečiť územnú rezervu pre stanicu 400/110 kV BEZ Vajnory s väzbou na 110
kV sieť regiónu
• rešpektovať územnú rezervu pre ropovod a produktovody Schwechat- Slovnaft
• vypracovať štúdiu vplyvov na územie pre rezervnom využívaní ropovodu Družba (z
ČR)
• pokračovať vo výstavbe PZZP v oblasti Lábu a skúmať možnosť výstavby PZZP v
lokalite Senec
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• požiadavky na teplo kryť kogeneračnými zdrojmi (PPC)
• vypracovať regionálny energetický generel kraja
• včas oboznamovať ST a SP s významnými nárokmi na telekomunikačné a poštové
služby.

18. Predpokladané súvislosti a dôsledky koncepcie Územného
plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja na
demografický a hospodársky rozvoj a tvorbu životného
prostredia kraja
Návrh územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja vyjadruje návrh
základnej koncepcie priestorového usporiadania a funkčnej organizácie v území a
oproti predchádzajúcemu systému nepredstavuje konkrétne direktívne určenie, resp.
nariadenie toho, čo by sa malo v území uskutočniť, alebo čo by sa malo v konkrétnych
časových etapách realizovať. Vyjadruje funkčnú komplexitu územia vo vzťahu k
predpokladanému spoločenskému rozvoju, pre ktorý vytvára územnotechnické
predpoklady a zabezpečuje územnú rezervu pre navrhované a predpokladané
investičné zámery relevantné danému spôsobu a podrobnosti spracovania, ale najmä
relevantné kompetencii subjektu schvaľujúcemu územný plán, ktorý aj zabezpečuje
jeho realizáciu. Podobne, v zmysle platnej legislatívy, nevyjadruje územný plán
veľkého územného celku návrh sociálne - ekonomického rozvoja v jednotlivostiach, t.j.
rozvoj hospodárskej základne, resp. reštrukturalizácie hospodárskej základne
vyjadrovaním konkrétnych zámerov pre konkrétne hospodárske subjekty a pod.
Nevyjadruje ako konkrétne rozvíjať a zabezpečovať sociálnu politiku, ako konkrétne
meniť sociálnu štruktúru obyvateľstva a pod. Uvedené je úlohou koncepcie regionálnej
politiky, z ktorej by mali do územného plánu takéto informácie vstupovať a vo
vzájomnej spolupráci by sa mali konkretizovať. Pretože pre územie Bratislavského
kraja nebola spracovaná žiadna dokumentácia regionálnej politiky rozvoja a nebola v
dobe riešenia územného plánu veľkého územného celku dostupná žiadna komplexná
dokumentácia sociálne - ekonomického rozvoja, územný plán veľkého územného
celku Bratislavského kraja iba v základných rysoch načrtáva predpokladanú a
požadovanú predstavu sociálne - ekonomického rozvoja, ktorú vyjadruje v globálnych
požiadavkách na jej riešenie.
Tak isto územný plán veľkého územného celku v súlade s platnou legislatívou
nevstupuje do riešenia územia jednotlivých sídiel, čo patrí plne do kompetencií
príslušných obecných samospráv. Preto z pohľadu svojho riešenia odporúča niektoré
základné smery rozvoja, ktoré budú následne predmetom riešenia územných plánov
obcí a sídiel.
Na základe vyššie uvedených skutočností nie je možné vyhodnotiť konkrétne územné
a priestorové dôsledky vyplývajúce z predpokladov sociálne - ekonomického rozvoja
Bratislavského kraja. Podobne vzhľadom na súčasný stav a nástroje regionálnej
politiky sa nedajú jednoznačne vyhodnotiť ekonomické dôsledky navrhovaného
riešenia.

Vstupné predpoklady
Navrhovaná koncepcia Územného plánu veľkého územného celku Bratislavského
kraja vychádza zo základných demografických a sociálne - ekonomických
predpokladov, ktoré sa odrážajú aj v návrhu formovania sídelného systému,
koordinácii jednotlivých funkčných zložiek a tvorby komplexného životného prostredia.
Ide o súvislosti a dôsledky na ktoré bude musieť ďalší vývoj reagovať a ktoré je možné
v globále vyjadriť nasledovne:
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Celkový rozvoj Bratislavského kraja, ako aj z toho vyplývajúce súvislosti a dôsledky,
treba vnímať predovšetkým z tej skutočnosti, že ide o región, ktorý je primárne tvorený
mestom Bratislava a to ako po stránke demografickej a ekonomickej, tak po stránke
priestorovej. Dominantnosť mesta Bratislavy je umocnená navyše tým, že sa jedná o
hlavné mesto suverénneho štátu, excentricky položeného voči ostatnému územiu
republiky, ale s veľmi priaznivým polohovým potenciálom v rámci celej Európy, z čoho
profituje aj ostatné územie Slovenska a čo je v ďalšom rozvoji potrebné ešte
efektívnejšie využívať. Na základe tak dominantného postavenia mesta v kraji ako je to
v riešenom prípade, možno konštatovať, že základné otázky rozvoja mesta sú súčasne
základnými otázkami rozvoja celého kraja. Z pohľadu medzinárodného, ako aj
celoslovenského, mesto Bratislava (a z hľadiska sídelnej štruktúry aj celý riešený kraj)
bude plniť funkcie:
1. hlavného mesta SR, pričom bude plniť funkciu vrcholného správneho centra,
2. vrcholného vedecko - technického, vzdelávacieho a informačného centra nielen
celoslovenského, ale v kooperácii s rozvinutými aktivitami Viedne aj celoerópskeho
významu (a to vzhľadom na vytvorený kvalitný humánny potenciál a dostupnosť trhu
informácií),
3. celoslovenského kultúrno - spoločenského centra s dosahom na európske kultúrno
- spoločenské dimenzie (vychádzajúc z historického vývoja a sústredenia kultúrnych
zariadení),
4. európskeho dopravného uzla (čo predurčuje geografická poloha Bratislavy a jej
postavenie na štyroch dopravných koridoroch celoeurópskeho významu - koridor
IV., VI., VII. a Va.),
5. priemyselného centra celoslovenského významu (čo je predurčené rozvinutou
priemyselnou základňou Bratislavy),
6. obslužného centra s rozvinutými špecializovanými aktivitami regionálneho až
celoslovenského významu.
Z týchto uvedených funkcií dominantné postavenie majú prvé tri funkcie, ku ktorým je
možné z hľadiska územno - technických predpokladov zabezpečenia ich fungovania
priradiť aj funkciu štvrtú, ktorých rozvoj bude závislý na podpore vlády SR a účinnej
kooperácii ústredných a územných orgánov štátu so samosprávnymi orgánmi mesta
Bratislava, resp. regiónu. Rozvoj týchto funkcií je závislý predovšetkým od rozsahu
verejných investícií financovaných z celoštátnych aj lokálnych zdrojov.
Na rozvoj aktivít 5. a 6., respektíve aj 4., budú pôsobiť predovšetkým regulačné
mechanizmy trhu, pričom akceleračne bude pôsobiť polohový potenciál Bratislavy s
tendenciou zotrvačnosti existujúcej štruktúry hospodárskej základne mesta,
vyznačujúcej sa vysokou dopravnou a energetickou náročnosťou a tendenciou
umocňovania jeho funkcií nie len ako dopravného uzla, ale aj významného tranzitného
územia v celoeurópskom meradle.
Preferencia prvých troch funkcií predstavuje vo svojom súhrne celoštátny záujem, z
ktorého bude profitovať celé územie Slovenska. To vedie k nutnosti hľadania takých
foriem regulácie rozvoja ekonomických aktivít, ktoré pri zachovaní ekonomického
efektu by neviedli k dominancii priemyselných a dopravných činností v hospodárskej i
sociálnej štruktúre mesta a kraja. Regionálnou politikou vlády SR je preto potrebné
vytvárať také podmienky rozvoja, ktoré by umožnili potrebnú územnú diverzifikáciu
priemyselných činností a dopravných nárokov tak, aby sa vytvorili rovnocenné
podmienky podnikania a rozvoja obytných funkcií.

Súvislosti s demografickým rozvojom
Vzájomná spätosť medzi demografickým vývojom a tvorbou koncepcie sídelnej
štruktúry kraja je vyjadriteľná nasledovne:
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Demografický vývoj a jeho štruktúra sú v návrhu chápané ako základný vstupný
predpoklad, aj keď rozvoj kraja, a to najmä po stránke ekonomickej a sociálnej, ho
následne spätne ovplyvňujú. V základnej vstupnej úvahe o demografickom vývoji sa
nepredpokladá jeho radikálny rast ani na základe prirodzeného pohybu, ani migračným
pohybom. Uvedené vychádza zo základných úvah oficiálnych projekcií vykonaných v
poslednom období Štatistickým úradom SR. Ovplyvnenie tohto vývoja je možné
niektorými nástrojmi ekonomickými a sociálne - politickými. Ekonomické nástroje
smerujúce k podpore rozvoja ekonomickej základni kraja budú mať vplyv
predovšetkým na migračný pohyb. Sociálne - politické nástroje, predstavované
predovšetkým opatreniami vlády SR v oblasti sociálnej a zdravotníckej podpory
obyvateľstva (napr. rôzne pronatalitné opatrenia, opatrenia na podporu mladých rodín
a pod.) budú mať vplyv predovšetkým na prirodzený pohyb obyvateľstva. Tieto sa budú
týkať obyvateľstva celého štátu, pokým ekonomické môžu byť cielene orientované iba
na predmetný kraj. Ich využitie - druhy opatrení, spôsob a pod. - bude závisieť od
celkovej štátnej regionálnej politiky vlády SR. Pre predmetný kraj je žiaduce nástrojmi
regionálnej politiky vytvárať také podmienky, aby sa existujúca kvalita bývajúcej
populácie v Bratislavskom kraji nezhoršovala, ale podporoval sa jej rozvoj v smere
kvalitatívnych ukazovateľov. Ide predovšetkým o zachovanie priaznivej štruktúry
obyvateľstva z hľadiska vekových skupín a o zachovanie jeho priaznivej kvalifikačnej
(vzdelanostnej) štruktúry, ktoré sú jednou z najväčších devíz riešeného kraja
hodnotených aj v medzinárodnom kontexte. Územný plán veľkého územného celku
Bratislavského kraja nedeterminuje žiadnym spôsobom možný demografický rozvoj.
Naopak, svojim riešením cestou regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy a
terciárnych rozvojových centier vytvára predpoklady pre flexibilné reagovanie na rôznu
dynamiku rastu obyvateľstva.

Súvislosti s hospodárskym rozvojom
Ako bolo uvedené vyššie, Bratislavský kraj, a predovšetkým mesto Bratislava, je
priemyselným centrom celoslovenského významu a súčasne vrcholné vedecko technické a vzdelávacie centrum. Obe tieto základné hospodárske faktory majú
perspektívu sa na území Bratislavského kraja ďalej rozvíjať. Pre ich ďalší rozvoj je
však potrebné predovšetkým rozhodnúť základnú orientáciu ich ďalšieho rozvoja a z
toho vyplývajúcu štruktúru. Cieľom je zachovať prioritu vedecko - technického a
vzdelávacieho centra, ktorú je potrebné ďalej rozvíjať s perspektívou vytvorenia
celoštátneho a medzinárodne významného kvartérneho centra (rozvoj v oblasti vedy,
výskumu, informatiky). Za tým účelom je žiaduce k dosiahnutiu tohto cieľa vytvárať
podmienky upevnenia a ďalšieho rozvoja aktivít podporujúcich tento rast, ako napr.
podporou vzniku vedecko - technologického centra. Rozvoj priemyselných sekundárnych, aktivít je potrebné rozvíjať takého druhu a do takej miery, aby nezačali
dominovať nad aktivitami kvartérnymi. Citlivo treba v tejto súvislosti hodnotiť a
podporovať rozvoj aktivít spojených so skutočnosťou Bratislavy ako dopravného centra
a uzla medzinárodného významu. ÚPN VÚC Bratislavského kraja potvrdzuje
dominantnosť Bratislavy ako priemyselného centra a uvažuje s ďalším rozvíjaním
priemyselných aktivít na báze reštrukturalizácie existujúcej základne v smere
progresívnych a životnému prostrediu prijateľných technológií. Za tým účelom sa
uvažuje vytvorenie vedecko - technologického parku na území Bratislavy, ako aj
vytváranie zvláštnych hospodárskych zón. Konkrétne sa v riešení ÚPD VÚC
Bratislavského kraja akcentujú existujúce výrobné zoskupenia, ktoré poskytujú
dostatočnú rezervu plôch a ktoré sa navrhujú prepojiť výkonnými komunikačnými
systémami na nadradenú dopravnú infraštruktúru celoštátneho a medzinárodného
významu.
Na území Bratislavského kraja je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju v
oblasti vinohradníctva s dlhodobou tradíciou, ovocinárstva a hlavne zeleninárstva z
dôvodov zvýšenej potreby produktov pre hlavné mesto SR Bratislavu.
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Súvislosti s tvorbou životného prostredia
Tvorba životného prostredia Bratislavského kraja sa v ďalšom období musí odvíjať od
princípov prijatých medzinárodných dohôd, hovoriacich o znižovaní zaťažovania
prírodného prostredia emisnými látkami, zachovávania fauny a flóry, ich druhovosti a
pod. a to všetko v intenciách princípov trvalo udržateľného rozvoja. ÚPN VÚC v plnej
miere rešpektuje zásady ochrany prírody. Odporúča vytvárať základnú kostru
ekologickej stability, navrhuje konkrétne druhy a tipy jednotlivých prvkov územného
systému ekologickej stability ako aj technické opatrenia na elimináciu negatívnych
dôsledkov na prírodné prostredie vyplývajúce z rozvoja nadradenej technickej
infraštruktúry. V ďalších konkrétnych úvahách bude potrebné všetky ďalšie otázky
rozvoja sociálne - ekonomických aktivít riešiť v súlade s platnou legislatívou,
zabezpečujúcou tvorbu kvalitného životného prostredia.

Súvislosti vyplývajúce z navrhovanej sídelnej štruktúry
Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry Bratislavského kraja je navrhovaná tak, aby
umožnila podporovať rozvoj všetkých dominujúcich pozitívnych faktorov kraja. Systém
rozvojových centier dáva predpoklady pre tvorbu kvalitného životného prostredia,
pričom súčasne umožňuje diverzifikovať všetky základné funkcie do celého priestoru
formou dekoncentrovanej koncentrácie. Tento prístup umožňuje vytvárať
vysokokvalitné životné prostredie so šetrným zaobchádzaním krajiny. Súčasne systém
rozvojových centier umožňuje flexibilné reakcie aj na prípadné demografické výkyvy,
resp. v návrhu nateraz neočakávané imigračné vlny s tým, že dáva predpoklad ich
rovnomerného rozmiestnenia s dobrou vzájomnou dostupnosťou a tak zabrániť
prípadným ťažko zvládnuteľným tlakom v centre kraja - v meste Bratislava. Územie
kraja je navrhované rovnomerne zapojiť do sídelnej deľby práce a tak vytvoriť
predpoklady zabezpečiť pri vlastnom vývoji trvalo udržateľný rozvoj.

19. ODŇATIE PÔDY Z PPF A LPF
19.1. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskeho
pôdneho fondu
Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
K vyhodnoteniu záberov plôch a poľnohospodárskej pôdy v riešenom území pre
„Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie“ boli
použité nasledovné vstupné podklady:
•

bonitované pôdno-ekologické jednotky s 5-miestnym číselným kódom (podklad
Výskumný ústav pôdnej úrodnosti - Bratislava),

•

zákon č. 83/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o
ochrane PPF a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

•

nariadenie vlády SR 188/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.
152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej
pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

•

nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z.z. zo dňa 7.12. 1993 o sadzbách odvodov za
vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,

•

vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb o cenách stavieb, pozemkov
trvalých porastov, za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách
za dočasné užívanie pozemkov.
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Priemyselné parky
Takmer všetky navrhované priemyselné parky v Bratislavskom kraji boli premietnuté v
spracovávanej alebo schválenej územnplánovacej dokumentácii jednotlivých sídiel,
prípadne v správe o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
127/1994 Z.z. Súčasne mali vypracované podrobné vyhodnotenia záberov a odvodov
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, ktoré boli prevzaté a premietnuté do
predkladaného materiálu. Podrobnejšie členenie podľa bonity, úhrnných výmer lokalít a
ďalších charakteristík obsahujú jednotlivé tabuľky v kap. 19.7. Tabuľky.
K vyhodnoteniu záberov plôch poľnohospodárskej pôdy boli použité nasledovné
vstupné podklady:
•
•

•

•
•

•
•

bonitované pôdno-ekologické jednotky s 5-miestnym číselným kódom (podklad
Výskumný ústav pôdnej úrodnosti - Bratislava),
zákon č. 83/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o
ochrane PPF a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
nariadenie vlády SR 188/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.
152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej
pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z.z. zo dňa 7.12. 1993 o sadzbách odvodov za
vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,
vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb o cenách stavieb, pozemkov
trvalých porastov, za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách
za dočasné užívanie pozemkov
údaje z Hospodárskej knihy pre LHC Bažantnica, doba platnosti 1999 - 2008,
vyhotovené Strediskom HÚL pri VLM š. p. Pliešovce,
kópia porastovej mapy z LHC Bažantnica..

Ťažobno-rekreačná zóna – Podunajské Biskupice
K vyhodnoteniu záberov plôch poľnohospodárskej pôdy pre ťažobno-rekreačnú zónu –
Podunajské Biskupice boli použité nasledovné vstupné podklady:
•
hranica zastavaného územia,
•
informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
•
nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z.z. zo dňa 7.12. 1993 o sadzbách odvodov za
vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,
•
vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb o cenách stavieb, pozemkov
trvalých porastov, za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách
za dočasné užívanie pozemkov,
•
bonitované pôdno- ekologické jednotky so 7- miestnym číselným kódom (podklad
Výskumný ústav pôdnej úrodnosti- Bratislava) s prevodným číselným kódom na 5miestny,
•
legislatívne nariadenia týkajúce sa ochrany PPF zák. č. 307/92 Zb.,
•
nariadenie vlády SR o základných sadzbách odvodov za odňatie
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu zákon č.
152/1996 Z.z.,
•
zákon č. 83/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o
ochrane PPF a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
•
zákon č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
•
nariadenie vlády SR 188/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č.
152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej
pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
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Rozvojová lokalita je navrhovaná vo východnej časti celkového územia. V lokalite č. 1
je navrhovaná ťažba štrkopieskov na výmere 34,53 ha. Táto plocha bude po vyťažení
určená na rekreáciu s vodnou plochou, rekreačnými objektmi a plochami zelene
lesného charakteru.
Ostatné územie II. variantu je ponechané ako územná rezerva.
Vyhodnotenie záberov plôch poľnohospodárskej pôdy je spracované v tabuľkovej
forme podľa, funkčného využitia, druhu pozemku a bonitných tried.
Podrobné členenie podľa lokalít, druhu pozemku a bonitovaných pôdno- ekologických
jednotiek dokumentuje tabuľka č. 1 Vyhodnotenie záberov plôch pre účely budovania
ťažobno-rekreačného areálu Bratislava – Podunajské Biskupice.
Výstavba cesty II/502
Vyhodnotenie odňatia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa
dotýka taktiež navrhovanej výstavby cesty II/502 ako obchvatu obcí Pezinok –
Vinosady – Modra.
K vyhodnoteniu záberov plôch boli použité nasledovné vstupné podklady:
•
hranica zastavaného územia k 1.1.1997,
•
informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
•
bonitované pôdno-ekologické jednotky so 7-miestnym číselným kódom (podklad
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd - Bratislava).
Vyhodnotenie odňatia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa riadi
zákonom č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmieňovanom zákone sa navrhuje chrániť prvé štyri kategórie z typologickoprodukčnej klasifikácie pôd v rámci celej SR, čo je v porovnaní so starým zákonom
zmena, v ktorom sa ochraňovali dve najhodnotnejšie kategórie v rámci katastrálneho
územia.
Okrem toho nový zákon ruší päť miestny kódovník BPEJ a nahrádza sa výlučne
sedemmiestnym, odvody za odňatie pôd sa nevyčísľujú.

19.2. Odňatie poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF (§8 zákona o ochrane PPF) pre „Projekt
výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie“ bude
vyvolané na poľnohospodárskej pôde z PPF na výstavbu prístupovej cesty a
železničnej vlečky vo výmere 3,8 ha. Vykoná Okresný úrad Malacky, odbor PP a LH.
Poľnohospodárska pôda určená na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa
podľa charakteristiky bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) nachádza v
klimatickom regióne teplom, veľmi suchom, nížinnom, kde obdobie s teplotou vzduchu
nad 5 °C trvá 237 dní. Priemerná teplota vzduchu v januári –1 až -2°C, priemerná
teplote vzduchu za vegetačné obdobie (IV-IX) je 15 až 21 °C.
Z hlavných pôdnych jednotiek sa tu nachádzajú čiernice typické, ľahké vysychavé (21)
a regozeme anemické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych
pieskoch, ľahké (59). Pôdy sú na rovine, bez skeletu a prejavu plošnej vodnej erózie.
Pôdy sú náchylné na pôsobenie veternej erózie.
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Priemyselné parky
Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF (§ 7 – 11 zákona o ochrane PPF) bude
vyvolané na poľnohospodárskej pôde. Celková výmera odnímaných pôd pre účely
budovania priemyselných parkov na území Bratislavského kraja predstavuje plochu
190,00 ha. Podrobnejšie členenie poskytuje tabuľka 1A: Predpokladané odňatie
poľnohospodárskej pôdy z PPF pre účely budovania priemyselných parkov na území
Bratislavského kraja.

19.3. Vyhodnotenie odvodov za predpokladané odňatie
poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
pre „Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie“
boli vyrátané podľa nariadenia vlády SR č. 152/1996 pri zohľadnení § 5 o zvýšení
základných sadzieb odvodov. Celkový odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje 4 774 000 Sk.
Podrobnejšie členenie podľa jednotlivých lokalít je uvedené v tabuľke č. 1A, B.
Priemyselné parky
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
pre účely budovania priemyselných parkov Bratislavského kraja boli vyrátané podľa
nariadenia vlády SR č. 152/1996 pri zohľadnení § 5 o zvýšení základných sadzieb
odvodov. Celkový odvod za odňatie 176,30 ha poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje 258 784,96 tis. Sk.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky listom z 30.7. 2002 udelilo súhlas
podľa ustanovenia § 7 zákona SNR č. 307/1992 Zb. v znení zákona NR SR č. 83/2000
Z.z. na začlenenie 275,06 ha poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
použitie v rámci ÚP VÚC Bratislavský kraj -Zmeny a doplnky roku 2002, v lokalitách TP
Malacky Sever, PP Lozorno, PP Zohor, PP Jabloňové, PP Kuchyňa, PP Vištuk, TP
Jarovce a Nultý okruh. Rozdiel v porovnaní s novo uvádzaným odvodom predstavuje
98,76 ha. Táto diferencia vznikla vyčlenením Bratislavských priemyselných parkov a
PP Kuchyňa pre riešenie v ÚPN O a Nultého okruhu 39,05 ha, ktorý bol zaradený do
etapy výhradu, na ktorý sa zábery nespracúvajú.

19.4. Odňatie lesného pôdneho fondu z pôdneho fondu
Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
Pre účely Priemyselného parku pre automobilovú výrobu región Záhorie sa vyníma
25,0332 ha lesných pozemkov, ktoré boli Nariadením vlády SR 410/2000 čiastka 169
vyčlenené z areálu Vojenských lesov Záhorie a začlenené do k. ú. Lozorno, na hone
zvanom Bažantnica. Okrem toho sa predpokladá záber 1,2000 ha lesnej pôdy pre
železničnú vlečku a 1,0000 ha pre prístupovú komunikáciu priemyselného parku.
Celkový záber predstavuje 27,2332 ha lesných pozemkov.
Predmetné pozemky zaberajú v teréne lesné porasty s rôznym pomerným zastúpením
troch drevín: borovica, lipa a dub. a rôznou vekovou štruktúrou. Celá plocha zaberá
kategóriu lesov výlučne osobitného určenia na rôznych HSLT s relatívne uniformnou
druhovou skladbou lesa. Do kategórie hospodárskych lesov sa radia plochy vynímané
pre účely železničnej vlečky a prístupovej komunikácie. Celkovo bolo vyčlenených 17
lokalít, ktoré boli individuálne zhodnocované. Komplexný znalecký posudok číslo 47/00
Pi pre záujmové územie bol vypracovaný firmou Lesoprojekt, Zvolen- znalecká
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organizácia v odbore: podnikové hospodárstvo v odvetví- oceňovanie lesov ku dňu
26.7.2000. Znalecký posudok má slúžiť ako podklad k žiadosti na trvalé odňatie
pozemkov LPF.
Namiesto vyňatých lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu pre účel výstavby
priemyselného parku navrhujeme uskutočniť v Katastri obce Lozorno náhradnú
výsadbu 30 ha stromovej zelene.
Tabuľka: Výmery jednotlivých lokalít záberu lesných pozemkov na Priemyselnom
automobilovom parku Záhorie
Číslo lokality

Výmera(ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3,9958
0,1008
5,4994
7,7570
1,0900
0,3700
1,0628
2,5189
0,6300
0,9606
0,6273
0,0286
0,0721
0,2867
0,0332
1,2000
1,0000

Spolu

27,2332

Priemyselné parky
V súvislosti s budovaním priemyselných parkov na území Bratislavského kraja sú
predmetom záberov lesné pozemky, ktoré budú vyňaté z LPF západne od diaľnice D2,
ktoré boli uznesením vlády Slovenskej republiky č. 754 z 3. júla 2002 odčlenené z
Vojenského obvodu Záhorie pre účely budovania Priemyselného parku Záhorie.
Celková výmera vynímaných lesných pôd pre účely budovania priemyselných parkov
na území Bratislavského kraja predstavuje plochu 262,0158 ha.

19.5. Vyhodnotenie odvodov za predpokladané odňatie
lesného pôdneho fondu
Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie
Použité boli nasledujúce cenové predpisy pre „Projekt výstavby priemyselného parku
pre automobilovú výrobu – región Záhorie“: Vyhláška ministerstva financií SR č.
465/1991 o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva
osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení
nesk orších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 1/94 Z.z. zo dňa 7.12.1993 o sadzbách
odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu. Celkový odvod za
odňatie lesného pozemku z lesného pôdneho fondu predstavuje 42 217 455 Sk.
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Podrobnejšie členenie podľa jednotlivých lokalít je uvedené v tabuľkách č. 2 A, B.
Priemyselné parky
Pri vyhodnotení odvodov pre účely budovania priemyselných parkov na území
Bratislavského kraja boli použité nasledujúce cenové predpisy: Vyhláška ministerstva
financií SR č. 465/1991 o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie
pozemkov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 1/94 Z.z. zo dňa
7.12.1993 o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho
fondu. Celkový odvod za vyňatie 262,0158 ha lesného pozemku z lesného pôdneho
fondu predstavuje 346 048,87 tis. Sk.
Podrobnejšie členenie podľa jednotlivých lokalít je uvedené v tabuľkách č. 2 B: Odvody
za vyňatie lesnej pôdy z lesného pôdneho fondu pre účely budovania priemyselných
parkov na území Bratislavského kraja.
Oddiel č. 14
Výmera(ha): 45,0000
Číslo HSL T: 113
Počet drevín: 2
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica
jelša

Cieľové zastúpenie
0,80
0,20

Približovacia vzdialenosť (m):
Odvozná vzdialenosť (km):
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
Ocenenie faktora polohy (Sk):
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
HSLT za 1 ha (Sk):

Bonita
1
2

200
2,5
43 500
4 420
47 920
30 x
260 000

Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
47920 Sk/ha x 30 x 45,0000 ha = 64 692 000,0 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
45,0000 ha x 260000 Sk/ha = 11 700000 Sk
Základný odvod:
76 392 000,0 Sk
Predmetné územia Priemyselno-technologického parku Vasková – Pod
Marheckými rybníkmi zaberajú v teréne lesné porasty s prevažujúcim zastúpením
borovice, s minimálnou prímesou duba, jelše a ďalších drevín s rôznou vekovou
štruktúrou. Nachádzajú sa na suchých humóznych typologicky nevyvinutých hnedých,
šedých lesných pôdach, na podklade viateho kremitého piesku. V spodných vrstvách
oglejené až glejové.
Približovacia vzdialenosť bola určená ako vzdialenosť na najbližší priesek, odvozná
vzdialenosť ako vzdialenosť na drevosklad Malacky.
Výpočet odvodov je vypracovaný po jednotlivých oddieloch LHC Bažantnica, je
uvedený v nasledujúcom texte. Na záver je v tabuľkovej forme uvedená výsledná
suma za celú plochu.
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Oddiel č. 19
Výmera(ha): 26,7447
Číslo HSLT:
113
Počet drevín: 2
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica
jelša

Cieľové zastúpenie
0,95
0,05

Bonita
1
3

Približovacia vzdialenosť (m):
300
Odvozná vzdialenosť (km):
4
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
42 400
Ocenenie faktora polohy (Sk):
4 216
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
46 616
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
30 x
HSLT za 1 ha (Sk):
260000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
46616 Sk/ha x 30 x 26,7447 ha = 37 401 928,1 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
26,7447 ha x 260 000 Sk/ha = 6 953 622 Sk
Základný odvod:
44 355 550,1 Sk

Oddiel č. 21
Výmera(ha):30,8067
Číslo HSL T: 112
Počet drevín: 3
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica
dub
jelša

Cieľové zastúpenie
0,85
0,10
0,05

Bonita
1
3
3

Približovacia vzdialenosť (m):
200
Odvozná vzdialenosť (km):
3,5
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
40 895
Ocenenie faktora polohy (Sk):
4 420
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
45315
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
30 x
HSLT za 1 ha (Sk):
190000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora:
45315 Sk/ha x 30 x 30,8067 ha = 41 880168,3 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
30,8067 ha x 190000 Sk/ha = 5 853 273 Sk
Základný odvod:
47 733 441,3 Sk
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Oddiel Č. 22
Výmera(ha): 33,6628
Číslo HSL T: 113
Počet drevín: 1
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica

Cieľové zastúpenie
1,00

Bonita
1

Približovacia vzdialenosť (m):
120
Odvozná vzdialenosť (km):
4,5
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
44 100
Ocenenie faktora polohy (Sk):
4 548
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
48 648
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
30 x
HSLT za 1 ha (Sk):
260 000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
48648 Sk/ha x 30 x 33,6628 ha = 49 128 836,8 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
33,6628 ha x 260 000 Sk/ha = 8 752 328 Sk
Základný odvod:
57 881 164,8 Sk

Oddiel č. 23
Výmera(ha): 73,1508
Číslo HSLT: 113
Počet drevín: 2
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica
jelša

Cieľové zastúpenie
0,95
0,05

Bonita
3
4

Približovacia vzdialenosť (m):
150
Odvozná vzdialenosť (km):
4,5
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
28 248
Ocenenie faktora polohy (Sk):
3 257
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
31 505
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
25 x
HSLT za 1 ha (Sk):
260 000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
31 505 Sk/ha x 25 x 73,1508 ha = 57 615 398,9 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
73,1508 ha x 260 000 Sk/ha = 19019208 Sk
Základný odvod:
76 634 606,9 Sk
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Oddiel č. 47
Výmera(ha): 30,5044
Číslo HSLT: 112
Počet drevín: 1
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica

Cieľové zastúpenie
1,00

Bonita
5

Približovacia vzdialenosť (m):
150
Odvozná vzdialenosť (km):
5,5
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
19 836
Ocenenie faktora polohy (Sk):
3 142
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
22 978
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
20 x
HSL T za 1 ha (Sk):
190000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
22978 Sk/ha x 20 x 30,5044 ha = 14018602,1 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
30,5044 ha x 190 000 Sk/ha = 5 795 836Sk
Základný odvod:
19 814 438,1 Sk

Oddiel č. 48
Výmera(ha): 22,1464
Číslo HSLT: 112
Počet drevín: 1
Kategória lesov: hospodársko- produkčný les
Drevina
borovica

Cieľové zastúpenie
1,00

Bonita
3

Približovacia vzdialenosť (m):
100
Odvozná vzdialenosť (km):
7,0
Základná cena lesnej pôdy za ha (Sk):
30 529
Ocenenie faktora polohy (Sk):
3 842
Cena lesnej pôdy za ha (Sk):
34 371
Ochranný faktor:
Efekt verejnoprospešnej funkcie:
25 x
HSLT za 1 ha (Sk):
190 000
Výpočet odvodu:
-cena pôdy vrátane ochranného faktora
34371 Sk/ha x 25 x 22,1464 ha =19 029 847,9 Sk
-efekt verejnoprospešnej funkcie
22,1464 ha x 190 000 Sk/ha = 4 207 816 Sk
Základný odvod:
23 237 663,9 Sk
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19.6. Zhodnotenie odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF
Priemyselné parky
Umiestnenie priemyselných parkov bolo navrhnuté tak, aby neboli situované na
zákonom osobitne chránených poľnohospodárskych pôdach. Parky boli navrhnuté na
poľnohospodárskych pôdach zaradených podľa kódu BPEJ do 5.- 7. skupiny podľa
sadzobníka odvodov. V niektorých prípadoch sa nepodarilo vyhnúť záberu pôd s
vybudovanými závlahami. V realizačnej fáze sa odporúča minimalizovať zábery
meliorovaných pôd a poľnohospodársku pôdu odnímať z PPF len v nevyhnutnom
rozsahu a na podklade projektovej dokumentácie. Vzhľadom k zásahu do ucelených
honov poľnohospodárskej pôdy vo voľnej poľnohospodárskej krajine, pri odnímaní
poľnohospodárskej pôdy rešpektovať základné zásady ochrany PPF definované v
ustanoveniach § 7 ods. 1 zákona 307/1992 Zb. o ochrane PPF v znení zákona NR SR
č. 83/2000 Z.z.
Výstavba cesty II/502
Návrh odňatia PPF pre navrhovanej výstavby cesty II/502 ako obchvatu obcí Pezinok –
Vinosady – Modra predpokladá nasledovný rozsah záberov:
•
záber celkom
23,6544 ha
•
z toho v zastavanom území
0,0000 ha
•
mimo zastavané územia
23,6544 ha
Z celkového rozsahu záberu je:
•
poľnohospodárskej pôdy
•
nepoľnohospodárskej pôdy

20,1466 ha
3,5078 ha

Zo záberu poľnohospodárskej pôdy je:
•
v zastavaných územiach
•
mimo zastavaných území

0,0000 ha
20,1466 ha

Vyhodnotenie záberov plôch poľnohospodárskej pôdy je spracované v tabuľkovej
forme podľa lokalít, funkčného využitia, druhu pozemkov a produkčnej kategórie pôd.
Podrobné členenie dokumentuje tabuľka Vyhodnotenie záberov plôch pre navrhovanú
výstavbu cesty II/502 ako obchvatu obcí Pezinok – Vinosady – Modra.
Tabuľka
Vyhodnotenie záberov plôch pre navrhovanú výstavbu cesty II/502 ako
obchvatu obcí Pezinok – Vinosady – Modra
Katastrá
lne
Funkcia
územie
Modra

Pezinok

D

D

celkom
(ha)

Záber plôch
z toho
v zast. úz. mimo z.ú.

2,9919

18,3120

2,9919

18,3120

Záber PP
Celkom
druh
v ha
pozemku
2,9919

14,8042

orná pôda

orná pôda

bonita

z toho
závlahy
v zast. úz. mimo z.ú.

2

0,7972

3

0,5677

7

1,6270

1,2475

1

3,1263

1,5431

3

3,5920

0,7224

4

0,5507

6

5,5783

0,8942
1,4099

vinica

6

1,9569

Sv. Jur

D

0,4288

0,4288

0,4288

orná pôda

3

0,4288

Vinosady

D

1,9217

1,9217

1,9217

orná pôda

1

0,5688

0,5688

orná pôda

3

1,3529

1,1333

23,6544

23,6544

20,1466

20,1466

7,5192

Spolu obchvat

Poznámka:
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Záber
NPP
(ha)

3,5078

3,5078
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Pre realizáciu zámeru sa predpokladá celkové trvalé odňatie 20,1466 ha plôch. Mimo
zastavaného územia obce sa nachádza 20,1466 ha.
V zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je
treba chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny, uvádzanej v prílohe č. 3
zmieňovaného zákona ako aj pôdu s vykonanými hydromelioračnými prípadne
osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií,
napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne opatrenia.
Tabuľka: Vyhodnotenie záberu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle
zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
typologicko
produkčná
kategória pôd
1
2
3
4
5- 9
Spolu

Záber blokov v
ha

Podiel zaberanej kategórie
pôd k celkovému záberu %

3,6951
0,7972
5,9414
0,5507
9,1622
20,1466

18,3
4,0
29,5
2,7
45,5
100

Pri poľnohospodárskej pôde ide o trvalý záber ornej pôdy mimo zastavaného územia
sídla o výmere 20,1466 ha. Viac ako 50 % pôd patrí medzi produkčné
poľnohospodárske pôdy zaradené do 1.- 4. skupiny BPEJ. Pričom 3,6951 ha ornej
pôdy patrí do 1. bonitnej triedy, 0,7972 ha do 2. bonitnej triedy, 5,9414 ha do 3.
bonitnej triedy a 0,5507 ha do 4. bonitnej triedy. Zvyšok (9,1622 ha) predstavuje orná
pôda nachádzajúca sa v 5. až 9. bonitnej triede, ktoré priamo nepodliehajú ochrane.
Pri realizovaní predpokladaného zámeru je nutné vykonať skrývku humusového
horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne
a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej je nutné
zachovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie nevhodným situovaním
stavieb, jej delením a drobením.

19.7. Tabuľky

AUREX, s.r.o.
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Tabuľka č. 1A: Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre „Projekt výstavby priemyselného parku pre
automobilovú výrobu – región Záhorie“
Loka
lita

1.

2.

Funkčné
využitie

PP pre
automobilovú
dopravu
- železničná
vlečka
PP pre
automobilovú
dopravu
- prístupová
komunikácia

Katastrálne
územie

Lozorno

Lozorno

Výmera lokality (ha)
v zastav.
mimo
celkom
území
zast. úz.

-

2,8

1,0

-

2,8

1,0

Kultúra
poľnohospodárs
kej pôdy

Výmera poľnohosp. pôdy
celkom
BPEJ
ha
(ha)

1,3

12101

1,5

15903

1,3
0,7
0,8

1,0

12101

1,0

orná pôda

orná pôda

Výmera
nepoľnohosp.
pôdy (ha)

Vykonané
investície do
pôdy (ha)

Poznámka

závlaha

-

-

-

Spolu lokality 1,2
3,8
3,8
orná pôda
3,8
0,8
BPEJ na lokalite č. 1, (15903), bola určená podľa okolitých pozemkov. Podľa údajov OÚ odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesníctva Malacky, na tejto ploche BPEJ nie
je uvedená (bez BPEJ). Preto bude potrebné pri konkrétnom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu túto časť odnímanej lokality spresniť.
Tabuľka č. 1B: Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa nariadenia vlády SR č.152/1996
Lokal
ita

1.

2.

Kultúra

orná pôda
TTP
orná pôda

BPEJ

Výmera
(ha)

Základná
sadzba
odvodov v
tis. Sk

Odvod v tis.
Sk

1,3
1,5

12101
12101
15903

1,3
0,7
0,8

1306
1306
535

1697,8
914,2
428,0

-

1.0

12101

1,0

1306

1306,0

-

Výmera
(ha)

Zníženie
odvodov v %

Zvýšenie odvodov Výsledný odvod
v%
tis. Sk

100 % - závlaha
-

Poznámka

1697,8
914,2
856,0
3468,0

-

1306,0

-

Spolu lokality 1 a 2
3,8
4 774,0
BPEJ na lokalite č. 1, (15903), bola určená podľa okolitých pozemkov. Podľa údajov OÚ odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesníctva Malacky, na tejto ploche BPEJ nie
je uvedená (bez BPEJ). Preto bude potrebné pri konkrétnom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu túto časť odnímanej lokality spresniť.
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Tabuľka č. 2A: Predpokladané odňatie lesnej pôdy z lesného pôdneho fondu pre „Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región
Záhorie“
Lokalita

3.

Funkčné využitie

Priemyselný park pre
automobilovú dopravu
- železničná vlečka
Priemyselný park pre
automobilovú dopravu
- areál priemyselného parku

Katastrálne
územie

Výmera lokality (ha)
v zastav.
mimo
celkom
území
zast. úz.

Lozorno

1,0000

1,2000

-

-

3,9958
0,1008
5,4994
7,7570
1,0900
0,3700
1,0628
2,5189
0,6300
0,9606
0,6273
0,0286
0,0721
0,2867
0,0332

-

-

-

25,0332

lesná pôda

25,0332

-

1,0000

lesná pôda

1,0000

hospodársk
y les

1,0000

-

-

Spolu lokality 3, 4, 5
27,2332
27,2332
Údaje prevzaté z materiálu Znalecký posudok číslo 47/00 Pi, vypracovalLesoprojekt, Zvolen- znalecká organizácia v odbore: podnikové hospodárstvo v
odvetví oceňovanie lesov

lesná pôda

27,2332

-

27,2332

-

-

AUREX, s.r.o.

25,0332

hospodársk
y les

Poznámka

1,2000

5.

Lozorno

-

Vykonané
investície do
pôdy (ha)

lesná pôda

Priemyselný park pre
automobilovú dopravu
- prístupová
komunikácia

1,2000

Výmera lesnej pôdy
celkom
Kategória
ha
(ha)
lesov

1,2000

4.

Lozorno

Kultúra
poľnohospodá
rskej pôdy
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Tabuľka č. 2B: Odvody za odňatie lesnej pôdy z lesného pôdneho fondu pre „Projekt výstavby priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie“
Lokalita

Kultúra

3.
4.

lesná pôda
lesná pôda

Výmera
(ha)
1,2000
25,0332

5.

lesná pôda

1,0000

Výmera
(ha)
1,2000
3,9958
0,1008
5,4994
7,7570
1,0900
0,3700
1,0628
2,5189
0,6300
0,9606
0,6273
0,0286
0,0721
0,2867
0,0332
1,0000

Základná sadzba
odvodov v Sk
1 502 880
5 025 717
150 307
8 200 375
9 714 867
1 334 618
549 235
1 243 503
3 590 893
745 022
358 630
665 330
30 334
103 200
410 400
33 805
1 215 950

Zníženie odvodov v %

Zvýšenie odvodov v %

Výsledný odvod Sk

-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1 803 456
6 030 861
180 368
9 840 450
11 657 840
1 941 622
659 082
1 492 204
4 309 072
894 026
430 256
798 396
36 401
129 013
513 012
42 256
1 459 140

Spolu lokality 3, 4, 5
27,2332
27,2332
Údaje prevzaté z materiálu Znalecký posudok číslo 47/00 Pi, vypracovalLesoprojekt, Zvolen- znalecká organizácia v odbore: podnikové hospodárstvo v
odvetví oceňovanie lesov
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Tabuľka č. 1A: Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre účely budovania priemyselných
parkov na území Bratislavského kraja
Úhrnná výmera lokality

Výmera

Poľ. pôdy
Názov
Obec
(mimo zast
v
priemyselného Katastrálne
mimo
úz. obce)
Celkom intravilá
parku
územie
intravilánu
mimo
ne
TP Malacky Sever

Malacky

Spolu
PP Lozorno

Lozorno

85,50

85,50

85,50

85,50

33,60

33,60

Záhrady

Celkom
(ha)

BPEJ

ha

85,50

12101

27,10

*

PD

súkr.

15901

58,40

*

PD

súkr.

85,50
orná pôda
orná pôda

PP Zohor

33,60

33,60

27,2

8,10

orná pôda

Zohor

7,80

Zohor

3,60

Zohor

7,70

Zohor

PP Jabloňové

27,20

27,20

Jabloňové

40,2

40,2

40,2

40,2

Vištuk

3,50

3,50

3,50

3,50

190,00

190,00

Spolu
PP Vištuk
Spolu
Celková Σ priemyselné parky

15902

7,43

*

PD

LVO

meliorácie

12101

8,73

*

PD

LVO

meliorácie

15903

17,44

*

PD

LVO

meliorácie

33,60

33,60
12101

8,10

*

Agrovys,a.s.

súkr.

*

orná pôda

12101

7,80

*

Agrovys,a.s.

súkr.

*

orná pôda

12101

3,60

*

Agrovys,a.s.

súkr.

*

orná pôda

12101

6,00

*

Agrovys,a.s.

súkr.

*

1,70

*

Agrovys,a.s.

súkr.

*

11,0

PD

PD

*

PD

súkr.

*

27,20

orná pôda
Spolu

12502
27,20

orná pôda

29,2

TTP

0,80

27,20
12103

29,2
29,2

11,0

14503

0,80

2,70

0,80

0,80

2,70

176,30

176,30

13,7

29,2

Vysvetlivky: PD- poľnohospodárske družstvo, LVO- list vlastníctva nezaložený, TP- technologický park, PP- priemyselný park

AUREX, s.r.o.

melior. 8,8 ha
melior. 32,6
ha

85,50

33,60

orná pôda
Spolu

Nepoľno
hospodár Užívateľ poľ. Vlastník
Vložené
ska pôda
pôdy
poľ. pôdy investície
(ha)
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Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie záberov plôch pre účely budovania ťažobno-rekreačného areálu Bratislava – Podunajské Biskupice
Predpokladaná výmera poľ. pôdy
z toho
Lokalita

1.
Spolu

AUREX, s.r.o.

Katastrálne
územie

Podunajské
Biskupice

Funkčné
využitie

ťažba, voda,
rekreácia

Výmera
lokality
celkom v
ha

celkom
v ha

druh
pozemku

BPEJ

34,53

34,53

orná pôda

03601
03602

34,53

34,53

NPPF
v zast.úz.

mimo
zast.úz.

10,01
24,52
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Charakter
vlastníctva
poľnohosp.
pôdy

súkr.

Prevedené
Užívateľ poľn.
investičné
pôdy zásahy (závlahy,
nájomca
odvodnenie

závlahy

-
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20. LIMITY ROZVOJA
Limity rozvoja priemyselných parkov V lokalitách priemyselných parkov v kontakte s
Vojenským obvodom Záhorie a v ochranných pásmach vojenských objektov
Ministerstvo obrany SR dôsledne požaduje rešpektovať úlohy zabezpečované
Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a zachovanie podmienok, pre vykonávanie
činností na ktoré bol Vojenský obvod Záhorie a dotknuté vojenské objekty zriadené.
V ochrannom pásme letiska Kuchyňa sa nachádza priemyselný park Jabloňové. V
blízkosti letiska Kuchyňa je nevyhnutné počítať s nadmerným hlukom, emisiami a
vibráciami. Letisko tvorí neoddeliteľnú súčasť modelu "Ozbrojené sily -model 2010" a v
budúcnosti zintenzívni svoju činnosť. Do ochranných pásiem vojenských objektov
zasahuje VTP Devínska Nová Ves (ochranné pásmo RTH Stupava).
Pri príprave Priemyselno technologického parku Vasková -Pod Marheckými rybníkmi
zohľadniť limity vyplývajúce z týchto skutočností:
•

-súčasťou územia parku je Ložisko piesku Klčovanice definované ako nádejná
oblasť pre overenie zásob pieskov (hrúbka cca 2 m)

•

-do strednej časti lokality zasahuje dobývací priestor podzemných ložísk ropy a
zemného plynu, (Dobývací priestor Láb bol určený pre organizáciu NAFTA, a.s.,
Gbely. Všetky činnosti, ktoré nesúvisia s banskou činnosťou v dobývacom
priestore je potrebné pred ich začatím prerokovať s organizáciou, ktorá má určený'
dobývací priestor a obvodným banským úradom a získať ich súhlas.)

•

-územie sa nachádza v prieskumnom území Bažantnica -ropa a horľavý zemný
plyn určené pre organizáciu NAFTA, a. s., Gbely, v ktorom stavebný úrad môže
vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva podľa § 21 ods. 6 zákona
č. 313/1999 Zb. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický
zákon).

•

-do strednej časti lokality zasahuje chránené územie pre osobitný zásah do
zemskej kôry, (V zmysle § 19 a § 34 ods. 2 zákona Č. 44/1998 Zb. o ochrane a
využití nerastného bohatstva (banský zákon) povolenie stavieb a zariadení v
chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán
príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len so súhlasom obvodného
banského úradu.)

•

-severná časť lokality je zaradená medzi najperspektívnejšie oblasti pre využívanie
geotermálnych vôd,

•

-južná časť lokality je zaradená medzi najperspektívnejšie oblastí pre využívanie
iódovo -brómových vôd,

•

-južná časť lokality je súčasťou výhradného ložiska vyhradeného nerastu zlievarenských pieskov,

•

-stredná časť lokality je súčasťou nevýhradného ložiska vyhradeného nerastu zlievarenských pieskov.

•

-územie priemyselného parku predstavuje ekologicky hodnotné územie vodných
plôch a biokoridorov,

•

-v bezprostrednej blízkosti priemyselného parku sa nachádza prírodná rezervácia
Bezedné, navrhovaný chránený areál Marhecké rybníky, biocentrum Rybník
Tančibok a biokoridor Tančibocký potok.
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