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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov
Železná studnička, a. s.

2. Identifikačné číslo
36 286 826

3. Sídlo
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa
Marek Gaži
Železničná studnička, a.s.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 918 995 995
e-mail: gazi@arcacapital.sk

5. Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať relevantné informácie
o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie
Marek Gaži
Železničná studnička, a.s.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 918 995 995
e-mail: gazi@arcacapital.sk
Miesto na konzultácie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov
Revitalizácia Sanatória Železná studnička

2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie a funkčné využitie existujúceho areálu Sanatória
Železná studnička (ďalej len „sanatórium“) prostredníctvom zriadenia kvalitného a
moderného zdravotníckeho a rehabilitačného zariadenia na mieste pôvodného sanatória, so
špičkovými technológiami a službami, s čiastočným využitím existujúcich objektov a
prírodného prostredia, vrátane zohľadnenia požiadaviek a podmienok chránených území.

3. Užívateľ
Železná studnička, a. s., a pacienti sanatória.

4. Charakter navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť nie je novou činnosťou v záujmovom území, bude sa realizovať na
pozemkoch a čiastočne i v existujúcich rekonštruovaných objektoch pôvodného sanatória.
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
24/2006 Z. z.“) je navrhovaná činnosť zaradená takto:
9. Infraštruktúra
Prahové hodnoty
Položka
číslo
16.

Činnosť, objekty a
zariadenia

Časť A
(povinné
hodnotenie)

Časť B
(zisťovacie
konanie)
v zastavanom území do 10 000 m2
podlahovej plochy,

Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich
súborov (komplexov)

mimo zastavaného územia od 1 000
m2 podlahovej plochy
navrhovaná činnosť
6 370 m2 – 6 992 m2 podlah. plochy

a preto podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona.

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj
Okres
Obec
Mestská časť
Katastrálne územie
Spracovateľ zámeru:
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Parcelné číslo

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Východná/horná časť areálu: 19 626/2;
19 635/2 – 6; 19 635/8 - 17.
Západná/dolná časť areálu: 19690/2; 19
628/2, 3, 6, 7.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ
Bratislava-Nové Mesto“) na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako ostatné
plochy a zastavané plochy a nádvoria, mimo zastavaného územia obce. Dotknuté pozemky
sú vo vlastníctve navrhovateľa.

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Lokalita
navrhovanej
činnosti

Zaujmové územie sa nachádza v Bratislavskom lesoparku a je vymedzené oploteným
areálom bývalého sanatória a kúpaliska, ktoré je jeho súčasťou. Areál sanatória sa nachádza
v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v priamom dotyku s územím
Spracovateľ zámeru:
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chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (ďalej len „CHKO Malé Karpaty“). Dotknuté parcely
nie sú súčasťou CHKO Malé Karpaty.

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Termín začatia výstavby
Termín skončenia výstavby
Termín začatia prevádzky
Termín skončenia prevádzky

09/2015
09/2017
01/2018
nebol určený

8. Stručný opis technického a technologického riešenia
Areál sanatória, ktorý je predmetom riešenia navrhovanej činnosti, pozostáva z dvoch časti,
ktoré sú oddelené Cestou mládeže (parc. č. 19 629/1). Cesta Mládeže vedie od Vojenskej
nemocnice údolím Železnej studničky, pokračuje do Krásňan, kde nadväzuje na Peknú cestu.
Východná i západná časť areálu sanatória sú prístupné z Cesty mládeže cez existujúce
vstupné objekty.
V blízkosti prístupovej cesty do východnej časti sanatória je obratisko linky miestnej
hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“) č. 43.

História
Sanatórium – východná časť areálu
Sanatórium bolo vybudované v rokoch 1943 – 1944 pre potreby armády a bolo vo vlastníctve
Ministerstva obrany Slovenského štátu. Ľudovo sa mu hovorilo Čatlošova vila.

Po roku 1948 sa areál sanatória stal súčasťou Štátneho sanatória, neskôr v roku 1989 areál
patril Kardiovaskulárnemu ústavu. Sanatórium slúžilo na liečenie srdcovo-cievnych ochorení.
V sedemdesiatych rokoch bol k objektu sanatória, ktorý je nehnuteľnou národnou kultúrnou
Spracovateľ zámeru:
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pamiatkou, pristávaný objekt balneoterapie (vodoliečby), ktorý slúžil na liečbu pohybového
ústrojenstva. Prevádzka sanatória bola ukončená v roku 2005 a areál s objektmi bol následne
odpredaný súkromnej spoločnosti.
Kúpalisko – západná časť areálu
V západnej časti areálu sanatória sa nachádzajú objekty bývalé kúpalisko Železná studnička
(ďalej len „kúpalisko“), ktoré je cenné svojou architektúrou a má zaujímavú históriu.

Kúpalisko vyprojektoval v roku 1943 architekt František Prchlík v štýle nautického
funkcionalizmu, pre armádu vojnového Slovenského štátu. Počas prevádzky kúpalisko slúžilo
vojsku, straníckym funkcionárom a neskôr aj širokej verejnosti. V 50. rokoch minulého
storočia prešlo do majetku Ministerstva zdravotníctva ČSR a stalo sa rekreačným zariadením
pre straníckych funkcionárov. Od roku 1973 kúpalisko prevádzkoval Ústav srdcovo-cievnych
chorôb a využívala ho široká verejnosť. V tom čase prešlo kúpalisko viacerými zmenami
(zmenila sa hĺbka bazéna, odstránil sa skokanský mostík). Po roku 1989 začala prevádzka
kúpaliska, ako i celej doliny, upadať a v roku 1996 kúpalisko skončilo prevádzku.
Súčasný stav
Vo východnej časti areálu sanatória (v lesnom svahu nad Cestou mládeže) i v západnej časti
areálu (pod Cestou mládeže pri toku Vydrica) sa nachádzajú nefunkčné a čiastočne i funkčné
ale chátrajúce objekty.
Východná časť areálu
Vo východnej/hornej časti areálu sa nachádzajú tieto objekty:
 pôvodný, existujúci objekt doliečovacieho a rehabilitačného zariadenia/sanatória
(Čatlošova víla) ku ktorému sa spojovacím kŕčkom pripája objekt balneoterapie
(nefunkčné);
 vrátnica (nefunkčná);
 samostatne stojace objekty garáži a dielni (nefunkčné);
 regulačná stanica plynu (funkčná);
 podzemný vodojem (funkčný, slúži aj pre zásobovanie západnej časti areálu);
 komunikácie a spevnené plochy;
 oplotenie z poplastovaného pletiva s jedným hlavným vstupom a vstupom pre chodcov.
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Západná časť areálu
V západnej/dolnej časti areálu sa v súčasnosti nachádzajú tieto objekty:
 objekt správy s technickým vybavením, sociálnymi a hygienickými zariadeniami a bufetom
(čiastočne funkčný);
 veľký bazén (25 m) (nefunkčný);
 detský bazén (nefunkčný);
 inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, ČOV 2 x 120 EO (Karvina – PESL 25F) –
prevádzka ČOV povolená do r. 2015, do ktorej sú zaústené správcovské objekty
umiestnené mimo záujmového územia (funkčná);
 asfaltová plocha – ihrisko v severnej časti areálu;
 premostenie – kamenný most cez potok Vydrica;
 vodný zdroj (studňa) s ochranným pásmom (funkčný);
 stožiarová trafostanica;
 kamenný múr;
 oplotenie – z poplastovaného pletiva s hlavným vstupom a dvoma vstupmi pre nákladnú
dopravu opatrenými bránami. Od toku Vydrica je areál voľne priechodný.
V súčasnosti je v západnej časti areálu v občasnej prevádzke len provizórny bufet.
8.1. Základné údaje o navrhovanej činnosti
Predmetom navrhovanej činnosti je revitalizácia areálu sanatória, ktorá bude pozostávať
z týchto základných činnosti:
a)

odstránenia existujúcich objektov





objekt balneoterapie;
objekt štyroch garáži a dielní;
vrátnica;
niektoré deliace priečky v hlavnom objekte sanatória a hlavnom objekte pri bazénoch.

b) rekonštrukcie existujúcich objektov
 pôvodný objekt sanatória (Čatlošova vila),
 hlavný prevádzkový objekt pri bazénoch,
 bazény – ktoré budú slúžiť len pre potreby sanatória (doliečovanie, rehabilitácia).
c)

dostavby nových objektov
 objekt dostavby sanatória (náhrada za objekt balneoterapie);
 ubytovacie jednotky - apartmány 9/11 objektov (samostatne stojace ubytovacie
apartmány pre pacientov);
 vrátnica;
 nová/moderna technológia čistenia a filtrácie odpadových vôd,
 spevnené plochy a komunikácie.

Základné ukazovatele o navrhovanej činnosti sú uvedené v tabuľke č. 1.
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Tabuľka č. 1: Základné údaje o navrhovanej činnosti
Ukazovateľ

Súčasný stav

Množstvo
Variant A

2

68 546 m2

Plocha záujmového územia

68 546 m

Plochy zelene

61 287 m2

57 085,47 m2

56 142,25

2

2

5 601,75 m2

520,00 m2
1 044,03 m2
141,0 m2
784,0 m2
301,12 m2

520,00 m2
1 044,0 m2
141,0 m2
784,0 m2
301,12 m2

2 180,88 m2

2 726,1 m2

42,50 m2
13,0 m2
30,0 m2

42,50 m2
13,0 m2
30,0 m2

Zastavaná plocha
z toho
Existujúce sanatórium
Dostavba sanatória
Hlavný objekt pri bazénoch
Bazény
Ubytovací apartmán Typ B
(1 x 301, 12 m2)
Ubytovací apartmán Typ A
(8/10 x 272,61 m2 )
Vrátnica
Vodojem
Garáže a sklady
Regulačná stanica plynu

2 075 m
520,0
360,0
141,0
784,0
-

m2
m2
m2
m2

-

68 546 m

Variant B
2

5 056,53 m

34,0 m2
13,0 m2
193,0 m2
30,0 m2

Spevnené plochy

5 184,00 m2

6 404 m2

6 543 m2

Podlahová plocha celkom

2 292,00 m2

6 370 m2

6 992 m2

Počet apartmánov
z toho
typ A
typ B

-

9

11

-

8
1

10
1

Počet pacientov spolu
z toho
- ubytovaných
- ambulantných

-

77

77

69
8

69
8

Počet zamestnancov

1

36

36

Počet parkovacích stojísk spolu
z toho
- na teréne
- v parkovacej garáži v suteréne

29

32

32

25
4

16
16

16
16

8.2. Objektová skladba
Stavebné objekty
Navrhovaná činnosť pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
09
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Existujúci objekt sanatória (Čatlošova vila – rekonštrukcia)
Dostavba sanatória (novostavba)
Hlavný objekt pri bazénoch (rekonštrukcia)
Terasa s rekreačnými bazénmi a bazénová technológia vnútri bazénu B1 (rekonštr.)
Ubytovací apartmán - typ B (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
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SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Ubytovací apartmán - typ A (novostavba)
Vrátnica (novostavba)
Drobná architektúra
Oporné múry
Terénne úpravy
Úpravy jestvujúcej komunikácie
Komunikácie a spevnené plochy
Existujúce chodníky
Oplotenie areálu (rekonštrukcia)
Vonkajšie rozvody pitnej vody
Vonkajšie rozvody úžitkovej vody
Vodný zdroj (rekonštrukcia)
Vodojem – konštrukcia
Vonkajšia kanalizácia
Technológia odpadových vôd
Vonkajšie rozvody STL plynu
Trafostanica stožiarová
Vonkajšie rozvody NN
Vonkajšie osvetlenia
Vonkajšie rozvody slaboprúdu
Sadové úpravy

Stručný popis vybraných stavebných objektov
SO 01 – Existujúci objekt sanatória (Čatlošova vila – rekonštrukcia)
Pôvodný, pamiatkovo chránený objekt sanatória zo 40-tych rokov, ktorý slúžil ako
rehabilitačné a doliečovacie zariadenie.
Drevostavba zrubového charakteru, osadená na železobetónovej konštrukcii suterénu. Objekt
má jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie.
Nosnú konštrukciu suterénu tvoria železobetónové steny a prievlaky, betónové základové
pásy a železobetónové schodisko. Schodisko vedie cez všetky podlažia. Dve nadzemné
podlažia s podkrovím sú drevenej konštrukcie vrátane obvodových stien.
Existujúci objekt je zachovalý, jeho stavebno-technický stav zodpovedá jeho veku. Niektoré
konštrukcie – najmä drevené bude nutné hlbšie preskúmať za účelom vylúčenia ich
poškodenia škodcami, hubami, alebo klimatickými vplyvmi. V prípade zistenia porúch sa
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhne sanácia poškodených prvkov.
Zo statického hľadiska, dispozičné zmeny nemajú zásadný vplyv na statiku objektu a budú
podrobne riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Dispozično-prevádzkové riešenie existujúceho objektu sanatória zostáva zachované.
Funkčno-prevádzkové vzťahy objektu sa nezmenia. Zmení sa len vnútorné dispozičné
riešenie, znížením počtu izieb (apartmánov). Na vstupnom podlaží sa zachová vstupná hala
s recepciou, schodiskom, stravovacím zariadením a klubovňou. Existujúci východ zo
schodiska sa bezbariérovo pripojí na spojovaciu chodbu s novým objektom sanatória
presklenou spojovacou chodbou so stenou z lomového kameňa, ktorá tvorí zároveň oporný
múr svahovitého terénu.
Existujúca kuchyňa na 1. PP sa zachová, zmodernizuje sa zariadenie, doplní sa potravinový
výťah. Kuchyňa bude slúžiť i pre nový objekt SO 02 sanatória.
Zachovajú sa priestory technického zariadenia budov (TZB), skladov a komunikácií. Časť
suterénu sa zrekonštruuje na wellness s občerstvením. Na 2. NP sa zachová lôžková časť
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sanatória. Počet izieb sa z dôvodu zvýšenia kvality ubytovania pacientov zníži. To isté platí aj
o podkrovnom 3. NP.
SO 02 – Dostavba sanatória - nový objekt
Samostatne stojaci objekt, ktorý bude prepojený s existujúcim SO 01 spojovacou chodbou.
Má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Suterén je riešený ako
železobetónová vaňa v kombinácii s monolitickým železobetónovým skeletom. Obvodové
konštrukcie suterénu sa navrhujú z vodotesného betónu. Vodotesnosť sa dosiahne použitím
prísady kryštalickej izolácie do betónovej zmesi. Tri nadzemné podlažia sú tvorené taktiež
železobetónovým skeletovým nosným systémom s výplňovým obvodovým murivom alebo
sendvičovými obvodovými drevenými panelmi. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako
bezprievlakové, so skrytými hlavicami. Šmykové napätia v mieste hlavíc budú vykryté
špeciálnou šmykovou výstužou. Po obvode stropov sú prievlaky, ktoré tvoria nadokenné
preklady, a vystužujú okraj stropných dosiek. S ohľadom k ustupujúcim a vystupujúcim
podlažiam, budú v niektorých osiach použité železobetónové steny orientované kolmo na
fasádu, tzn. v smere vyloženia podlažia.
Nový objekt výškovým osadením kopíruje vrstevnice terénu, čo umožňuje priamy východ na
terén z každého podlažia. Všetky terasy a strecha objektu sú zatrávnené, pochôdzne. Atiky
striech a terás pozvoľne prechádzajú do oporných múrov svahu za existujúcim objektom
sanatória. Výhľad zo „zelenej“ strechy poskytuje panoramatický výhľad na okolitú prírodu
a na pamiatkový objekt sanatória. Vrstevnicový charakter objektu umocňuje vysunutie
podlaží asymetricky v každom podlaží a pripojenie každého podlažia na svah.
Funkčno-prevádzkovo je objekt riešený takto:
 1. PP – podzemná garáž (16 stojísk), s prirodzeným vetraním. Ďalej sa tu nachádzajú
miestnosti TZB a technológie, sklad, dve komunikačné jadrá s dvoma výťahmi a
obslužným výťahom.
 1. NP – Rozšírenie a doplnenie funkcií sanatória. Hlavný stup do objektu pripojený na
hlavné komunikačné jadro. Vstupná hala – lobby s recepciou, hygienické zariadenia,
samotná rozširujúca prevádzka sanatória. Druhá časť 1. NP je tvorená druhým
komunikačným jadrom, kde sa nachádza schodiskový priestor presvetlený galériou, cez
ktorú sa cez strešný svetlík dostáva svetlo do všetkých podlaží schodiskového priestoru.
Na schodisko nadväzuje obslužný výťah (bielizeň, strava) priamo pripojený na spojovaciu
chodbu s existujúcim pamiatkovým objektom sanatória (lôžková časť). Chodbu tvorí
kamenná stena, ktorá je vďaka celozaskleným plochám vnímaná aj z exteriéru aj z
interiéru wellnessu. Wellness tvorí malý rehabilitačný bazén so šatňami a hygienickými
zariadeniami.
 2. NP – Doplnenie sanatória a konzultačné centrum. Tvoria ho dve komunikačné jadrá,
recepcia s halou – výstup priamo na „zelenú“ terasu, ktorá plynulo prechádza do terénu.
Samotné konzultačné centrum je riešené v celej ploche podlažia.
 3. NP – Lôžková časť základného typu. Vyššia kvalita lôžkovej časti je zabezpečená
v objekte existujúceho sanatória. Najvyššia (individuálna forma) kvalita lôžkovej časti je
zabezpečená v ubytovacích apartmánoch. Lôžková časť je pripojená na „zelenú“ terasu s
priamym prístupom na terén.
SO 03 – Hlavný objekt pri bazénoch (rekonštrukcia)
Samostatne stojaci objekt v západnej/dolnej časti areálu. Vertikálne aj horizontálne prvku
stavby sú železobetónové. Rovnako ako i privádzací mostík a schodisko.
Existujúci objekt je zachovalý, jeho stavebno-technický stav zodpovedá jeho veku. Niektoré
konštrukcie bude nutné hlbšie preskúmať za účelom zistenia alebo vylúčenia ich poškodenia.
V prípade zistenia porúch sa v ďalšom stupni projektu navrhne sanácia poškodených prvkov.
Objekt bude len rekonštruovaný. Zachováva sa jeho prevádzková, funkčná i vizuálna podoba.
Primárne bude slúžiť ako zázemie pre bazén, technológia bude pod vplyvom súčasných
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požiadaviek rozdelená na časť v prevádzke objektu SO 03 a časť v bezprostrednej blízkosti
bazénu B1. Okrem technologickej časti zahŕňa objekt hygienické priestory a šatne a bufet.
SO 04 – Terasa s bazénmi a bazénová technológia vnútri bazénu B1
Z dôvodu modernizácie a zabezpečenia maximálne úspornej prevádzky a nakladania s
odpadovými vodami bude časť priestoru (skrátenie dĺžky) existujúceho bazéna (cca 6,0 m)
použitá na umiestnenie technologického zázemia na prívod, ohrev a filtráciu bazénových vôd.
Zvyšná časť bazéna (cca 19,0 m) bude vyvložkovaná nerezovou nepriepustnou vaňou.
Terasa pri bazénoch bude z roštového protišmykového dreveného materiálu alebo materiálu
v imitácii dreva.
SO 05 – Ubytovací apartmán pacientov typu B
Samostatne stojaci objekt určený ako najvyššia kvalita formy ubytovania v areáli sanatória.
Má tri výškové úrovne. Poskytuje vstupné a spoločenské priestory. V druhej (vyššej) úrovni
sú riešené priestory dennej a spoločenskej časti. V najvyššej úrovni sú riešené priestory
nočnej časti s dvomi ubytovacími jednotkami. Objekt má zatrávnenú strechu a v niektorých
miestach cez ňu prenikajú stromy.
S0 06 – SO 13 – Ubytovací apartmán pacientov typu A
Objekt je zapustený v miernejšie svahovitom teréne. Má dve výškové úrovne a jednu
medziúroveň. Poskytuje vstupné a denné spoločenské priestory. V spodnejšej úrovni je
riešená nočná časť objektu s dvomi ubytovacími jednotkami. Objekt má zatrávnenú strechu
a v niektorých miestach cez objekt prenikajú stromy.
SO 14 – Vrátnica
Samostatne stojaci štvorcový objekt pozostávajúci z dvoch staticky nezávislých častí. Prvá
časť – žb priestorová samonosná škrupina uložená na kamennej stene (krytý vstup). Druhá
časť – ľahká drevená sendvičová drevostavba, uložená na betónových základových pásoch
(priestor pre vrátnika s hygienickým zázemím) obložená celozaskleným systémom.
SO 15 – Drobná architektúra
Prvky parkového mobiliáru – lavičky, informačný systém, detské preliezačky. Všetko je
riešené v prírodnom naturálnom charaktere na báze dreva.
SO 16 – Oporné múry
Všetky oporné múry a múriky v areáli sanatória budú riešené formou gabianových košov
plnených lomovým kameňom. Tieto prvky sčasti prechádzajú aj do interiéru.
SO 17 – Terénne úpravy
Terénne úpravy. Terénne úpravy budú v minimálnom rozsahu v okolí riešených objektov.
SO 18 – Úpravy jestvujúcej komunikácie
Jestvujúca prístupová komunikácia bude upravená formou parkovej cesty – valcovaný
makadam.
SO 19 – Komunikácie a spevnené plochy
Vnútroareálové komunikácie budú upravené formou parkovej cesty – valcovaný makadam.
SO 20 – Existujúce chodníky
Existujúce chodníky budú lokálne upravené tak, aby mohli plniť naďalej svoju funkciu,
vrátane spojovacieho chodníka (schody) medzi východnou/hornou a západnou/dolnou
časťou areálu.
SO 21 – Oplotenie areálu (rekonštrukcia)
Areál bude oplotený tak ako doteraz, v prípade potreby budú poškodené časti nahradené
novým poplastovaným pletivovým oplotením zelenej farby.
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SO 22 – Vonkajšie rozvody pitnej vody
Pre zásobovanie pitnou vodou bude využívaný jestvujúci systém, ktorý bude doplnený
v areáli o ďalšie doplňujúce rozvody. Od vodojemu sa vybuduje nové vodovodné potrubie
z LT DN100 mm, ktoré bude slúžiť i pre zásobovanie nadzemných hydrantov DN100 podľa
projektu požiarnej ochrany. Z jestvujúceho rozvodu DN80, ktorý sa využije sa vysadia
odbočky, za napojením sa osadia zemné uzávery a vybudujú sa nové vodovodné vetvy A, B,
C, D DN80. Z prevádzkových dôvodov sa osadia podzemné hydranty. Vodovod je navrhnutý
LT DN100 mm dĺžky 156 m, DN 80 mm dĺžky 228 m, DN 50 mm dĺžky 32 m, vodovodné
prípojky sú z HDPE DN25 dĺžky 138 m. Pre vodovodné potrubie, ktoré sa bude nachádzať
situačne pod navrhovanými objektmi sa vybuduje preložka.
SO 23 – Vonkajšie rozvody úžitkovej vody
Pre potrebu splachovania hygienických zariadení bude vytvorený oddelený rozvod úžitkovej
vody. Voda bude dodávaná do rozvodu cez ATS z retenčnej nádrže vyčistených šedých vôd.
Hlavný rozvod bude prevažne profilu DN 50, prípojky pre budovy sanatória DN 40, prípojky
pre apartmány DN 25.
Potrubie bude ukladané do pieskového lôžka s pieskovým obsypom. Zvyšok výkopu bude
v rastlom teréne zasypaný výkopovou zeminou so zhutnením podľa požadovaných
parametrov. Zemné práce sú uvažované v zemine 3. a 4. triedy ťažiteľnosti s kolmými
stenami a príložným pažením pri hĺbke výkopu nad 1,2 m. Potrubie sa zasype až po vykonaní
tlakovej skúšky podľa STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia. Pri
uložení vodovodných potrubí sa dodrží STN 73 6005
SO 24 – Vodný zdroj
V západnej časti areálu severne od bazénov cca 25 m od potoka Vydrica je vybudovaný zdroj
pitnej vody, ktorý slúžil a slúži pre potreby sanatória. Je to kopaná studňa DN 3000 hĺbky
6,0 m, ktorá bola vybudovaná v kvartérnych aluviálnych sedimentoch potoka Vydrica. Okolo
tohto zdroja bolo vybudované PHO I. stupňa (15 x 15 m). Vonkajšia časť PHO 2. stupňa
siaha po hranice rozvodia, jeho vnútorná časť bola stanovená 50 m od studne.
Výdatnosť tohto vodného zdroja bola overená orientačnou hydrodynamickou skúškou
(Kminiak – Kminiaková, november 2012). Čerpanie podzemnej vody bolo realizované v čase
od 19. 11. 2012 do 23. 11. 2012, pri viacnásobnej zmene konštantnej odbernej výdatnosti,
kedy sa odberné množstva pohybovali od 0,217 l. s-1 do 0,454 l. s-1.
Interpretáciou čerpacej skúšky boli zistené hodnoty koeficienta prietočnosti T = 1,6 · 10-4
m2·s-1 a hodnoty koeficienta zásobnosti S = 0,35. Následne, pri zvažovaní pravdepodobnej
hrúbky zvodnenca 5,0 m bola vypočítaná veľkosť koeficienta filtrácie k = 3,2 · 10-5 m·s-1.
Tieto hodnoty koeficienta prietočnosti T (a teda i koeficienta filtrácie k) boli následne
potvrdené interpretáciou stúpacej skúšky, kedy T = 1,65 · 10-4 m2·s-1 a k = 3,30 · 10-5 m·s-1
(uvažovanie s neustáleným priebehom), resp. T = 1,40 · 10-4 m2·s-1 a k = 2,80 · 10-5 m·s-1
(uvažovanie s ustáleným priebehom).
Pri danom čerpaní bolo dosiahnuté zníženie hladiny v studni H2 o max. 1,2 m , tzn. na
hodnotu 3,28 m od odmerného bodu. Ustálená hladina podzemnej vody bola po vŕtaní
studne H2 (Červeň, 1960) zistená 0,54 m pod terénom, statická (ustálená) hladina pred
vykonávanou čerpacou skúškou v roku 2012 bola 2,15 m od odmerného bodu, teda
v obdobnej piezometrickej úrovni ako v období jej realizácie.
Po ukončení odberovej skúšky nasledovala stúpacia skúška, ktorá trvala od 23. 11. 2012 do
29. 11. 2011. V priebehu jej trvania vystúpila hladina podzemnej vody v studni na pôvodnú
úroveň, čo svedčí o priebežnom dopĺňaní okolitého zvodnenca pritekajúcou podzemnou
vodou.
Počas hydrodynamickej skúšky bol pozorovaný aj vplyv odberov podzemných vôd na dve
jestvujúce studne v okolí (S-1 a S-2), ako aj na povrchový tok Vydrice.
Vplyv čerpania na okolité studničky nebol preukázaný. Čo sa týka toku Vydrica hladina
povrchovej vody bola sledovaná v profile, na ktorom bolo realizované i hydrometrické
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meranie. Obdobne ako v prípade vplyvu na podzemné vody okolitých studničiek vplyv
čerpania na režim povrchových vôd nebol výraznejšie zaznamenaný. Možno predpokladať, že
zaznamenaný rozkyv hladiny v sledovanom profile nebol v dôsledku odberu podzemnej vody,
ale skôr ako reakcia na predchádzajúce zrážky v povodí. Naopak, priebeh hladín podzemnej
vody v studni poukazuje na nedosiahnutie okrajovej podmienky typu H=const. –
povrchového toku Vydrice, vzdialenom 15 m od studne H2. Je zjavné, že podzemná voda
pritekajúca do studne bola v priebehu čerpacej skúšky dotovaná iba zásobami podzemnej
vody v samotnom zvodnenci a že povrchový tok a studňa H2 nemajú dokazanú hydraulickú
súvislosť a prietok Vydrice (aj pri minimálnych stavoch, minimálne o dva rady vyšší) nebude
ovplyvnený odbermi podzemnej vody zo studne H3. Rovnako pri daných čerpaných
prietokoch nebudú ovplyvnené okolité studničky potenciálnou zmenou hydrologických
pomerov podzemných vôd v okolí.
SO 25 – Vodojem – rekonštrukcia
Areál sanatória je a bude zásobovaný pitnou vodou z vlastného vodojemu umiestneného vo
východnej časti areálu na kóte cca 295,00 m n. m. Objem vodojemu je 50 m3 a voda je doň
dodávaná cez vodáreň z vlastnej studne nachádzajúcej sa v západnej časti areálu sanatória.
Celý systém je plne funkčný a prevádzkovaný.
SO 26 – Vonkajšia kanalizácia
Odvedenie splaškových vôd zo sociálnych zariadení a prevádzok bude riešené dvomi
oddelenými kanalizáciami, samostatne pre tzv. čierne vody a samostatne pre tzv. šedé vody.
Kanalizácia je navrhovaná z kanalizačných PP rúr SN10 DN300 mm dĺžky 407 m a DN150
mm dĺžky 233 m, ktoré budú ukladané do pieskového lôžka s pieskovým obsypom
zhutňovaným po vrstvách max. 300 mm. Zemné práce sú uvažované v zemine 3. a 4. triedy
ťažiteľnosti s kolmými stenami a príložným pažením pri hĺbke výkopu nad 1,2 m.
Na kanalizácii sú navrhované typové revízne betónové kanalizačné šachty, podľa terénu
spádiskové kanalizačné šachty. Vstup do šachty bude cez ťažký liatinový poklop pomocou
stúpačiek. Kanalizačné potrubie bude zasypané po vykonaní skúšky vodotesnosti podľa STN
75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. Pri uložení kanalizačných potrubí sa
dodrží STN 73 6005.
SO 27 – Technológia odpadových vôd
Do kanalizácie pre šedé vody budú zvádzané odpadové vody zo spŕch a umývadiel, všetky
ostatné odpadové vody budú odvádzané ako čierne vody do novej ČOV, ktorá zabezpečí ich
efektívne a účinné čistenie.
Odpadové vody z kuchyne budú prečistené v lapači tukov umiestený pri technickom vstupe
do kuchyne s kapacitou 100 jedál/deň.
Odpadové vody z ambulancií a sál budú vedené do desintegrátora - rukávový filter v ktorom
budú zachytené z odpadovej vody všetky plávajúce časti. Následne budú tieto odpadové
vody dezinfikované v sterilizačnom zariadení. Po tomto ošetrení budú zaústené do
kanalizácie čiernych vôd a následne do ČOV.
Odpadové vody z prania filtrov bazénovej technológie budú prečerpávané do čiernej
kanalizácie a následne čistené v ČOV.
Kapacita ČOV bude 90 EO. Pred ČOV bude umiestnená retenčná nádrž, ktorá s objemom
12,0 m3 , ktorá bude zabezpečovať rovnomerný prítok na ČOV. V tejto predradenej nádrži
bude vytvorený samostatný kalový priestor. Rovnomerný prítok odpadovej vody na ČOV z
nádrže bude zabezpečený čerpadlom. Vyčistené vody budú pred ďalším nakladaním s nimi
zhromažďované v retenčnej nádrži umiestnenej pod ČOV, ktorá bude mať objem 20 m3.
Šedé odpadové vody budú čistené v ultrafiltrácií, s predradeným dávkovaním koagulanta.
Filtrované vody budú akumulované v nádrži s objemom cca 6,0 m3, z ktorej budú oddeleným
rozvodom úžitkovej vody využívané opätovne na splachovanie hygienických zariadení. Tieto
vody budú pred samotným čerpaním do rozvodov úžitkovej vody ošetrené prežiarením v
zariadení UV lampou. Prebytočný objem šedých vôd bude prepadom odvedený do retenčnej
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nádrže pod ČOV, ktorá bude mať objem cca 20 m3. Vyčistené vody naakumulované v nádrži
budú využívané na zavlažovanie areálu, mimo sezóny zavlažovania budú vypúšťané do
vsakovacieho zariadenia s pôdorysom 1,2 x 48,0 m tvoreného vsakovacími blokmi výšky 0,6
m. Vsakovacie zariadenie bude umiestnené vo východnej časti areálu pod ČOV.
Odvedenie odpadových vôd bude prevažne gravitačnými stokami. Pre každý objekt sa
vybudujú dve nové kanalizačné prípojky DN150 mm, zvlášť pre čierne a zvlášť pre šedé vody
a zaústia sa do príslušných kanalizácií.
Z objektu SO 04 - Terasa s bazénmi a bazénová technológia vnútri bazénu B1 a SO 14 Vrátnica budú splaškové odpadové vody prečerpávané do vyššie položených gravitačných
úsekov stôk.
SO 28 – Vonkajšie rozvody STL plynu
Areál sanatória je zásobovaný STL plynom z jestvujúcej regulačnej stanice plynu, ktorá je
umiestnená na vo východnej časti areálu v jeho hornej časti.
Vysokotlaková regulačná stanica redukuje VTL plyn 4,0MPa na STL 100 kPa a zásobuje
objekty sanatória. Výkon regulačnej stanice je 200 m3. hod-1.
Pred každým objektom bude osadená plynomerná skrinka s regulátorom tlaku plynu
a plynomerom. Potrubie bude rozdelené do jednotlivých vetiev P1 až P3. Nové vetvy budú
pripojené na jestvujúce plynové oceľové potrubie bezodstávkovou technológiou. Na mieste
prepojovacích prác bude vyhĺbená montážna jama pôdorysu 1,50 x 2,5 m na hĺbku 60 cm
pod jestvujúce potrubie (cca. 2,1 m).
Za pripojením bude osadený plynový uzáver príslušnej dimenzie so zemnou teleskopickou
súpravou a liatinovým poklopom.
Potrubie bude uložené v otvorenej paženej ryhe na 150 mm pieskové lôžko s 200 mm
pieskovým obsypom. Nad pieskovým obsypom bude uložená fólia zo žltej farby podľa STN
736006. Fólia musí presahovať potrubie najmenej 50 mm po oboch stranách.
Nad potrubím bude umiestnený medený vyhľadávací vodič s izoláciou do zeme s minimálnym
prierezom 4 mm2. Vodič bude pripevnený na vrchnú časť potrubia. Pred uvedením do
prevádzky je potrebné urobiť revíziu vodiča podľa STN 33 15 00. Treba zmerať izolačný stav
vodiča voči zemi.
SO 29 – Trafostanica stožiarová
Jestvujúca trafostanica, ktorá sa nachádza za oplotením západnej časti areálu bude
rekonštruovaná. Rekonštrukcia bude spočívať v prípade potreby vo výmene transformátora
na požadovaný výkon.
SO 30 – Vonkajšie rozvody NN
V súčasnosti je jestvujúce sanatórium pripojené slučkovou NN prípojkou, káblami 1-NAYY-J
4 x 240 do jestvujúcej rozpojovacej istiacej skrine PRIS 2. Z prvého vývodu je pripojený
káblom NAYY-J 3 x 70 + 50 s istením 3 x PHN 100A vodný svet a z druhého vývodu je
káblom NAYY-J 3 x 90 + 70 s istením 3 x PHN 63A objekt budovy jestvujúceho sanatória.
Meranie spotreby je v jestvujúcej stožiarovej transformačnej stanici na primárnej strane.
Pri vstupnej vrátnici bude inštalovaná hlavná NN prípojka pre celý areál. Meranie spotreby
elektrickej energie bude v NN rozvádzači stožiarovej transformačnej stanici. Pre celý areál
bude jedno meranie spotreby elektrickej energie. Z hlavného rozvádzača NN na vrátnici
budú samostatne istenými káblami pripojené jednotlivé objekty areálu.
Pripájacie káble pre jednotlivé objekty v areáli budú uložené v spoločných káblových ryhách
v predpísanej hĺbke uloženia a zabezpečené proti mechanickému poškodeniu chráničkami
FXP. Spolu s pripájacími káblami budú v trasách uložené aj rozvody areálového osvetlenia
a zemniaci pás.
SO 31 – Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenia areálu bude navrhnuté na predpísanú intenzitu osvetlenia. Typy
svietidiel vyberie hlavný architekt. Osvetlenie bude napojené z rozvádzača vonkajšieho
osvetlenia, spínané bude súmrakovým snímačom v kombinácii s časovými hodinami.
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Svietidlá budú s príslušným krytím a výkonom. V miestach určených budú inštalované
zásuvkové skrine v príslušnom krytí a prevedení pre možne pripojenie budúcich možných
spotrebičov a zariadení.
SO 32 – Vonkajšie rozvody slaboprúdu
Slaboprúdové prípojky a rozvody slaboprúdových inštalácií budú špecifikované a upresnené
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
SO 33 – Sadové úpravy
Sadové úpravy sa budú týkať výsadby trávnatých a kríkových porastov vo východnej časti
areálu sanatória a pri bazénoch. Ide hlavne o plochy pred novým objektom sanatória, plochy
v okolí komunikácií a spevnených plôch a o plochy zatrávnených striech a terás.
Prevádzkové súbory
Bazénová technológia
Prevádzkový súbor bazénová technológia rieši zabezpečenie požadovanej kvality vody pre
bazény. Riešenie vychádza z vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu
vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Bazény budú riešené
tak, že do pôvodného telesa bazénu budú vložené nerezové vane. Pre umiestnenie filtrov,
výmenníkov tepla a zbernej nádrže odpadovej vody sa využijú priestory 1. PP v priľahlom
objekte (zázemie kúpaliska). Pre vyrovnávacie nádrže, akumulačnú nádrž sprchovej vody
a doplnkovej vody a čerpaciu techniku bude vyčlenený priestor v rámci pôvodného telesa
bazénu B1.
Vonkajšie bazény B1 a B2 budú prevádzkované sezónne, v mesiacoch jún, júl a august.
Tabuľka č. 2: Základné údaje o bazénoch
Označenie

Plocha
(m2)

B1 veľký bazén
B2 malý bazén
Spolu

Hĺbka
(m)

Objem
(m3)

Teplota vody
(ºC)

Poloha

200,24

1,425

285,34

24

vonkajší

82,50

0,400

33,00

30

vonkajší

-

-

282,74

-

318,34 m

3

Bazén B1
Veľký bazén je obdĺžnikového pôdorysu. V bazéne bude vytvorená možnosť kondičného
plávania – 3 plavecké dráhy. Vstup do bazéna bude zabezpečený schodiskom a 3 rebríkmi.
Priemerná hĺbka vody v bazéne bude 1,425 m. V bazéne budú tri úrovne hĺbok. V
neplaveckej časti 1,25 - 1,3 m, v strednej časti bude 1,3 – 1,6 m, v plaveckej 1,6 m. Prívod
upravenej vody bude cez dnový prívodný žľab, odvod bazénovej vody bude cez prepadový
žľab situovaný po celom obvode bazéna do vyrovnávacej nádrže, a s možnosťou odsávania
cez dnovú výpust napojenú na sanie cirkulačného čerpadla úpravne vody. Bazén bude
pripojený na samostatnú úpravu vody s výkonom 74 m3/h.
Bazén B2
Malý bazén bude obdĺžnikového pôdorysu. Hĺbka vody v bazéne bude 0,4 m. Prívod
upravenej vody bude cez dnové prívodné trysky, odvod bazénovej vody bude cez prepadový
žľab situovaný po celom obvode bazéna do vyrovnávacej nádrže. Bazén bude pripojený na
samostatnú úpravu vody s výkonom 33 m3/h.
Úpravňa vody U1
Úpravňa vody U1 s výkonom 74 m3/h bude zabezpečovať požadovanú kvalitu vody pre
bazén B1. Vzhľadom na relatívne nižšiu teplotu bazénovej vody sa navrhuje schéma úpravy
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bazénovej vody bez sekundárneho stupňa dezinfekcie. Vyrovnávacia nádrž a čerpacia
technika bude umiestnená vo vyčlenenom technologickom priestore, ktorý sa vytvorí v rámci
pôvodného telesa bazéna B1. Miestnosť strojovne pre umiestnenie 2 ks filtrov, výmenníka
tepla, dávkovania pre úpravu pH a dezinfekciu vody bude umiestnená v priestore 1. PP
priľahlého objektu (zázemie kúpaliska). Svetlá výška miestnosti strojovne je 2,58 m,
v prehĺbenej časti so svetlou výškou 3,17 m bude umiestnená zberná nádrž odpadovej vody
a nádrž na prečerpanie kalovej vody z brodísk a vonkajších spŕch, čerpacia technika.
V úpravni U1 sa navrhuje táto schéma úpravy bazénovej vody: bazén – vyrovnávacia nádrž
- čerpanie čerpadlami so zabudovaným predfiltrom - koagulácia - filtrácia na viacvrstvových
filtroch s náplňou piesku a hydroantracitu - ohrev vody vo výmenníku tepla na 24 ºC - úprava
pH - dezinfekcia vody chlórom – tu sa z hlavnej vetvy do bazéna B1 vysadí odbočka pre
plnenie akumulačnej nádrže pre vonkajšie sprchy a brodiská.
Úpravňa vody U2
Úpravňa vody U2 s výkonom 33 m3/h bude zabezpečovať výmenu objemu vody v bazéne 1 x
za hodinu a tým bude spĺňať požadovanú kvalitu vody pre bazén B2. Vyrovnávacia nádrž a
čerpacia technika bude umiestnená vo vyčlenenom technologickom priestore, ktorý sa
vytvorí v rámci pôvodného telesa bazénu B1. Filter, výmenník tepla, dávkovanie pre úpravu
pH a dezinfekciu vody budú situované v priestore 1. PP priľahlého objektu (zázemie
bazénov) spolu s technologickými zariadeniami pre úpravu vody bazéna B1.
V úpravni U2 sa navrhuje táto schéma úpravy bazénovej vody: bazén - vyrovnávacia nádrž čerpanie čerpadlami s predfiltrami - koagulácia - filtrácia na viacvrstvovom filtri s náplňou
piesku a hydroantracitu – ohrev vody vo výmenníku tepla na 30oC - úprava pH – dezinfekcia
vody chlórom – bazén.
Požiadavky na stavebnú časť
Pri bazénoch B1 a B2 bude vložená nerezová konštrukcia bazénových vaní, do pôvodného
telesa existujúcich bazénov. Priestory pre technologické zariadenie úpravní bazénovej vody
musia byť odvetrané, so zabezpečením požadovanej teploty max. 35 ºC a relatívnou
vlhkosťou max. 65 % v týchto priestoroch.
Technologické zariadenie bazénovej technológie rekonštruovaných bazénov bude situované:
 vo vyčlenenom priestore v rámci pôvodného bazénu B1 - svetlá výška priestoru min. 1,8
m (umiestnenie vyrovnávacích nádrží, akumulačných nádrží sprchovej a doplnkovej vody,
čerpacej techniky),
 v miestnosti strojovne v existujúcom technologickom priestore na 1. PP priľahlého objektu
(zázemie kúpaliska) – svetla výška priestoru je 2,58 m (umiestnenie filtrov, ultrafiltrácie,
doskových výmenníkov tepla, dávkovania pre úpravu pH a dezinfekciu vody),
 v miestnosti strojovne je existujúce prehĺbenie – svetlá výška priestoru je 3,17 m
(umiestnenie zbernej nádrže odpadovej vody a nádrže na prečerpanie kalovej vody z
brodísk a vonkajších spŕch, čerpacej techniky, čerpacej záchytky 0,8 x 0,8x 0,6 m).
Energetické požiadavky
Zásobovanie teplom
Teplo do bazénov bude dodávané prostredníctvom výmenníkov tepla, inštalovaných na
cirkulačnom okruhu úpravní. Zdrojom tepla bude plynová kotolňa, tzn. teplotný spád
vykurovacej vody pre návrh výmenníkov tepla bude 80/60 ºC.
Potrebný výkon výmenníkov tepla sa stanoví v ďalšom stupni projektovej prípravy s ohľadom
na prevádzku zariadenia.
Zásobovanie elektrickou energiou
Celkový odhadovaný inštalovaný príkon pre bazénovú technológiu je Pi = 20,1 kW
Odhadovaná denná potreba elektrickej energie je 236,0 kWh.
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Požiadavky na vodné hospodárstvo
Odpadové vody z prevádzky úpravy a filtrácie bazénovej vody budú priebežne likvidované v
súlade s vodoprávnym povolením podľa svojho charakteru. Odpadové vody vznikajú pri
regenerácii náplní filtračných jednotiek a odpúšťaním časti vodného obsahu pri dennej
výmene vody. Priemerné denné množstvo doplnkovej riediacej vody a priemerné denné
množstvo odpadových vôd je stanovené podľa priemernej dennej návštevnosti a požiadavky
na výmenu vody podľa hygienických požiadaviek min. 30 l/osobu/deň, resp. podľa potreby
pracej vody.
Úprava odpadovej vody
Do zbernej nádrže odpadovej vody z bazénovej prevádzky, situovanej na 1. PP existujúceho
objektu (zázemie kúpaliska), je zaústená odpadová voda z prania bazénových filtrov a kalová
voda z vonkajších spŕch a brodísk.
Zo zbernej nádrže bude odpadová voda prečerpávaná na ultrafiltráciu, kde dôjde na aktívnej
vrstve filtračnej membrány k odstráneniu zákalu, vírusov, baktérií a iných patogénov
filtrovanej vody, ale zároveň aj k prepúšťaniu molekúl minerálnych solí, ktoré určujú zloženie
vody. Cca 75 % pritekajúcej odpadovej vody na ultrafiltráciu sa premení na filtrát, ktorý sa
bude akumulovať v akumulačnej nádrži, situovanej vo vyčlenenom priestore v rámci
pôvodného bazéna B1, a ten sa použije ako doplnková voda do bazénov B1 a B2 spolu
s doplnkovou pitnou vodou z vlastného zdroja. 25 % pritekajúcej odpadovej vody na
ultrafiltráciu sa premení na koncentrát (0,95 m3/deň), ktorý je potrebné priamo odvádzať do
ČOV pre spracovanie čiernych vôd. Ultrafilter má zabudovanú akumuláciu pracích vôd,
tvorených filtrátom, s automatickým systémom prania membrán. Ultrafilter je
nadimenzovaný na max. denné množstvo odpadovej vody z prania filtrov 12,3 m3/deň
(uvažuje sa s praním filtrov B1 v jednom dni) a max. denné množstvo odpadovej vody
z vonkajších spŕch 1,40 m3/deň.
Odpadová voda z čistenia nádrží vo frekvencii 1 x mesačne počas sezónnej prevádzky
kúpaliska (jún, júl, august) bude odvádzaná do čerpacej záchytky situovanej na 1. PP
existujúceho objektu, v blízkosti zbernej nádrže odpadovej vody, a bude prečerpávaná
kalovými čerpadlami do ČOV na spracovanie čiernych vôd (max. prietok 0,65 m3/hod).
Vypúšťanie bazénov B1 a B2 sa bude vykonávať 1 x ročne po dosiahnutí zadaných
parametrov kvality vody do vsaku. Pri vypúšťaní bazénov na konci sezóny bude postup
stanovený manipulačným a prevádzkovým poriadkom. Po ukončení prevádzky bazénov bude
ponechaná cirkulácia cez filtráciu, odstaví sa chlórovanie a ohrev až do stavu, ktorý bude
stanovený prevádzkovým poriadkom. Po dosiahnutí požadovanej kvality vody tzn. aktívny
chlór 0,0 mg/l, dohodnutá teplota, nasýtenie O2 bude bazénová voda prečerpávaná cez
filtráciu stanoveným prietokom (hodnota bude dohodnutá so správcom toku) do vsaku.
Požiadavky na meranie a reguláciu
Riadenie technologického procesu úpravy vody pre bazény rieši časť MaR.
Návrh požiadaviek na nadriadený systém:
 riadenie teploty bazénovej vody
 hodnota koncentrácie aktívneho Cl2, v bazéne
 hodnota redox - potenciálu v bazéne
 hodnota pH v bazéne
 prevádzka a sumárna porucha ultrafiltračného zriadenia
 signalizácia chodu cirkulačných čerpadiel úpravní a odpadovej vody
 ovládanie podhladinového osvetlenia v bazénoch – bazén B1
 meranie diferenčného tlaku na filtroch
 meranie množstva doplnkovej vody
 riadenie chodu čerpadiel atrakcií – bazén B2
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Architektonické stvárnenie a materiálové riešenie
Navrhované riešenie revitalizácie sanatória zohľadňuje danosti areálu vrátane existujúcej
zástavby a infraštruktúry, terénny reliéf, prírodné podmienky, chránené územia a orientáciu
k svetovým stranám. Zámerom architektonického stvárnenia areálu je aby vynikol hlavný
objekt NKP – Existujúce sanatórium (Čatlošova vila). Zatrávnené „zelené“ strechy,
zapasovanie nových objemov medzi stromy, osadenie v teréne dáva areálu výraz nenápadnej
architektúry, ktorá je priamo prepojená s prírodou.
Materiálové riešenie objektov v priamom napojení na sanatórium (Čatlošova vila) bude
riešené v súčinnosti s Pamiatkovým úradom SR.
Ochrana konštrukcií
Všetky kovové konštrukcie budú chránené syntetickým náterom (1 x základný náter, 2 x
vonkajší náter), prípadne sa bude jednať o pozinkovanú oceľ. Drevené konštrukcie budú
ošetrené ochranným náterom proti škodcom a plesniam. Konštrukcie vyžadujúce
protipožiarnu ochranu budú natreté protipožiarnymi nátermi.
8.3. Prevádzkové podmienky
Režim prevádzky sanatória je založený na privátnom zdravotnícko-rehabilitačnom zariadení s
celoročnou prevádzkou. Pacienti budú využívať služby sanatória formou pobytových
turnusov, založených na doplnkových pozákrokových službách (napr. rehabilitácia, wellness,
telovýchova, meditácie, služby psychológa,...).
Tento režim sanatóriového charakteru eliminuje dopravné nároky počas prevádzky
navrhovanej činnosti, nakoľko pacienti budú dovezení do zariadenia podľa potreby
mikrobusom alebo autobusom. Zámerom je, aby bol potenciál prírodného prostredia využitý
maximálne a aby sa pacient zdržal v areáli sanatória čo najdlhšie.
Z týchto dôvodov bol zvolený koncept zdravotnícko-rehabilitačného zariadenia, ktoré naplno
využíva prírodný potenciál a historický charakter územia v súčinnosti s novodobými
zdravotníckymi technológiami a požiadavkami. Umožňuje v tak citlivých témach ako je
asistovaná reprodukcia, zotrvať najbližším rodinným príslušníkom pacientov priamo v areáli a
využívať s nimi všetky služby areálu.
Režim sanatóriového charakteru, aký tu vždy fungoval a je deklarovaný územným plánom
mesta, zostáva týmto zachovaný
Služby ponúkané v areáli sanatória:





gynekologicko-pôrodnicke oddelenie + asistovaná reprodukcia
beauty chirurgia
rehabilitácia v prírode – pre pacientov
kúpanie v prírode – bazény pre pacientov

Existujúce sanatórium (Čatlošova vila) si zachováva svoj pôvodný charakter i funkciu.
Prináleží mu vyžitie pre ubytovanie pacientov s vyšším štandardom – apartmánový typ, kde
môžu pacienti stráviť pozákrokové rehabilitácie v kruhu svojich najbližších, rodiny.
Nové sanatórium - medicínske centrum, zamerané na asistovanú reprodukciu a jednodňovú
chirurgiu je riešené ako dostavba NKP Čatlošovej vily (existujúce sanatórium). Je v ňom
umiestnené zdravotnícke zariadenie zamerané na asistovanú reprodukciu a jednodňovú
chirurgiu.
Ubytovacie apartmány pacientov sú riešené ako rozšírenie lôžkovej časti pre klientov
s najvyššími požiadavkami na súkromie. Ide o samostatne stojace objekty s dvomi
ubytovacími bunkami. Tu môžu pacienti zotrvať po zákroku i dlhšiu dobu bez toho, aby
narušili chod samotného zdravotníckeho zariadenia. Urbanisticky nie sú sústredené v jednom
Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

22

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

objeme, ale sú rozložené do viacerých objemov, ktoré sú zapustené vo svahovitom teréne
(nad terénom je vždy len 1 podlažie) a nechávajú vyniknúť pamiatkovému objektu. Pocit
splynutia s prírodným prostredím umocňuje murivo z prírodného kameňa a vegetačné
strechy.
Západná/spodná časť areálu, tvorená veľkým a malým bazénom s prevádzkovou budovou
zostáva zachovaná vo svoje súčasnej podobe. Bazénová technológia bude nahradená novou
a bazény budú vyvložkované nerezovými vaňami. Veľký bazén B1 bude skrátený o cca 6,0 m
na úkor uloženia bazénovej technológie. Táto časť areálu sanatória bude slúžiť výlučne len
pacientom sanatória tak, ako to bolo i v minulosti.
8.4. Postup výstavby
Výstavba navrhovaných činnosti bude prebiehať etapovito.
V prvej etape realizácie navrhovanej činnosti budú odstránené tieto existujúce objekty:
 vrátnica - objekt z 80-tych rokov, ktorý sa nevhodným spôsobom snažil nadviazať na
architektúru objektu sanatória. Prízemný objekt, kombinovaná drevostavba s murovanou
časťou a sedlovou strechou;
 objekt vodoliečby - objekt zo 70-tych rokov, dostavba existujúceho objektu sanatória.
Dvojpodlažný objekt, sedlová strecha, murovaná konštrukcia so žb stropmi;
 garáže, sklad a dielne - objekty z 80-tych rokov. Prízemné objekty, kombinovaná
murovaná konštrukcia s plechovou strechou.
V druhej etape sa vykoná rekonštrukcia existujúcich objektov sanatória a inžinierskych sietí.
Objekt SO 01 – existujúci objekt sanatória, bude riešený v spolupráci s Pamiatkovým úradom
v rámci pamiatkovej obnovy v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, ako jej samostatná
časť.
Ďalšie etapy sa budú týkať výstavby nových objektov.
8.5. Požiarna bezpečnosť
Požiarna ochrana navrhovanej činnosti sa bude zabezpečovať podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti.
Návrh riešenia a stanovenie podmienok protipožiarnej bezpečnosti vychádza najmä z týchto
všeobecne záväzných právnych predpisov:
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
 Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a
pojazdných hasiacich prístrojov.
 Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej
signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
 Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti
pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných
a živočíšnych tukov a olejov.
 Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
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elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
NV SR č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.
STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru
vzduchotechnickým zariadením.
STN 92 0111 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany.
Špecifikácia
STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne
riziko, veľkosť požiarneho úseku.
STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Stavebné
konštrukcie.
STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty
a evakuácia osôb.
STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Odstupové
vzdialenosti.
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
STN 38 5422 Strojovne elektrických zdrojov a sústrojenstiev.
STN 1125 Stavebné kovanie. Pánikove východové uzávery ovládané horizontálnym
držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 179 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo
tlačidlom. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 1838:2014-01 (36 0075) Požiadavky na núdzové osvetlenie.
a ďalšie STN z oboru protipožiarnej ochrany a súvisiace s problematikou ochrany pred
požiarmi.

Podrobné riešenie protipožiarnej ochrany podľa platných všeobecne záväzných právnych
predpisov a súvisiacich STN bude súčasťou ďalších stupňov projektovej dokumentácie (DÚR,
DSP).
Objekty budú v riešení požiarnej bezpečnosti pre stavebné povolenie podľa STN 92 0201-1
rozdelené do požiarnych úsekov, pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti požiarnych
úsekov, ich podlažnosť ako aj požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a
prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch, podľa tabuľky č. 1 STN 92
0201-2.
Stavba si musí na čas určený technickými špecifikáciami zachovať svoju nosnosť a stabilitu.
Objekt musí umožniť bezpečnú evakuáciu osôb a vecí z horiaceho alebo požiarom
ohrozeného objektu alebo jeho časti na voľné priestranstvo, alebo do iných požiarom
neohrozených priestorov. Musí brániť šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi
úsekmi vo vnútri objektu, na iný objekt. Musí umožniť účinný zásah požiarnych jednotiek pri
hasení požiaru a hasiacich prácach.
Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie znížiť protipožiarna
bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah hasičskej
jednotky.
Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

24

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Únik osôb z objektu bude zabezpečený čiastočne chránenými únikovými cestami (CHÚC) po
jednotlivých podlažiach a chránenými únikovými cestami typu A resp. B medzi podlažiami
smerom na voľné priestranstvo. Uvedené bude predmetom podrobného riešenia
v dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP).
Núdzové osvetlenie bude navrhnuté v obidvoch objektoch sanatória SO 01, a SO 02.
Vo všetkých objektoch sanatória bude navrhnutý vnútorný požiarny vodovod s hadicovými
zariadeniami - hadicové navijaky svetlosti DN25 s tvarovo stálou hadicou podľa STN EN 6711. Uvažuje sa so súčasnosťou 3 hadicových navijakov DN25 tzn. 2,95 l.s-1.
Pre rýchly zásah proti požiaru budú v objekte umiestnené hasiace prístroje s náplňami 6 kg
prášku ABC. Podrobná špecifikácia množstva PHP, druhy a spôsob rozmiestnenia bude
predmetom grafickej časti riešenia požiarnej bezpečnosti pre stavebné povolenie.
Za prístupové komunikácie k objektu pre potreby požiarnej ochrany možno považovať Cestu
mládeže a areálové komunikácie, ktoré musia v plnej miere spĺňať požiadavky podľa § 82
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., tzn. musia byť široké min. 3,0 m, musia sa nachádzať v
blízkosti riešeného objektu – max. vo vzdialenosti 30 metrov od stavby a od vchodov do nej
a musia byť dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy
požiarneho vozidla. Vjazd na pozemok (brána a rampa) a prejazd pod vrátnicu musí mať
šírku najmenej 3,5 m a podjazdovú výšku najmenej 4,5 m.
Po príchode hasičskej jednotky bude požadovaná potreba vody 12,0 l. s-1 na hasenie
požiarov zabezpečená z dvoch nadzemných hydrantov svetlosti DN100 osadených na
areálový vodovod rovnakej dimenzie a jedného nadzemného hydrantu DN80 osadenom na
prípojke svetlosti DN80. Areálový vodovod bude napojený na jestvujúci vodojem o objeme
väčšom ako 22 m3.
Objekty sanatória budú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou podľa STN 73 0834.
8.6. Bezpečnosť práce
Z hľadiska bezpečnosti práce je pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti potrebné
dodržiavať predovšetkým tieto všeobecne záväzné predpisy a normy:
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti v znení
vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 147/2013 Z. z.
 Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú
za vyhradené technické zariadenia.
 Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
 Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci.
 STN 34 3100 až 10 Bezpečnostné predpisy.
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Všetky práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a ochrane
zdravia.
Pri výstavbe navrhovanej činnosti sa budú vyskytovať aj práce zaradené do skupiny prác
s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä:
 zemné práce pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými
prostriedkami (napr. výkopy rýh inžinierskych sietí, práca v dosahu zemných strojov,
doprava výkopku a pod.);
 práce vo výškach (napr. možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie,
atď.).
Je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých je potrebné najmä:
 pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na
teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto
práce vykonávať musia byť o tom informovaní;
 ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť pažením proti
zosuvu, ohradiť, prekryť oceľovými platňami s dostatočnou únosnosťou;
 zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové
1,1 m vysoké so zarážkou);
 zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu
verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý
čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.
Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany. Zariadenia staveniska
je potrebné vybaviť hasiacimi prístrojmi podľa požiarnych predpisov. Únikové cesty musia
byť vyznačené a trvalo voľné.
8.7. Civilná ochrana
Požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva vyplývajú zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
Celková maximálna obsadenosťou areálu sanatória sa predpokladá 113 osôb. V podzemných
podlažiach SO 01 a SO 02 sú navrhnuté parkovacie miesta a technické priestory. Navrhuje sa
využiť tieto priestory dvojúčelovo na zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých
do starostlivosti, pre prípad krízovej situácie podľa § 4, ods. 3 písm. b) vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z. z.

9. Varianty riešenia navrhovanej činnosti
Zámer sa predkladá na posúdenie podľa § 22 ods. 1 zákona v nulovom variante a v dvoch
variantoch riešenia navrhovanej činnosti (Variant A, Variant B).
Rozdiel medzi Variantom A a Variantom B je len v počte ubytovacích apartmánov - Variant A
– 9 apartmánov, Variant B – 11 apartmánov. Ostatné parametre navrhovanej činnosti sú
u obidvoch variantov rovnaké.
9.1. Nulový variant
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Pre stanovenie nulového variantu je dôležité poznať v prvom rade súčasný stav lokality
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na ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti a na základe súčasného stavu
posúdiť a identifikovať jej predpokladaný vývoj bez realizácie navrhovanej činnosti.
V oplotenom areáli, ktorý je podľa platného územného plánu hl. mesta SR určený ako
funkčná plocha 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu sa
v súčasnosti nachádzajú nefunkčné a čiastočne i funkčné ale chátrajúce objekty. Jedným
z objektov je i NKP evidovaná v ústrednom zozname v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok.
V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala existujúce objekty by naďalej chátrali
ich funkčný potenciál by ostal nevyužitý, z estetického hľadiska by negatívne pôsobili na
dotknuté územie, v okolí objektov by dochádzalo k rozmnožovaniu burín a rôznych
nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a predstavovali by potenciálne nebezpečenstvo pre
náhodných návštevníkov Bratislavského lesoparku – najmä deti, rovnako, ako i viaceré
chátrajúce objekty, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Bratislavskom lesoparku napr. popri
Ceste mládeže v úseku od Červeného mosta po areál sanatória.
Bez realizácie navrhovanej činnosti by neboli dodržané ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov podľa ktorých je vlastník
kultúrnej pamiatky okrem iného povinný vykonávať základnú ochranu kultúrnej pamiatky, a
užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou.
9.2. Varianty riešenia navrhovanej činnosti
Variant A
Predmetom navrhovanej činnosti podľa Variantu A je revitalizácia areálu sanatória, ktorá
bude pozostávať z
 odstránenia existujúcich objektov (objekt balneoterapie, objekt štyroch garáži a dielní,
vrátnica, niektoré deliace priečky v hlavnom objekte sanatória a hlavnom objekte pri
bazénoch);
 rekonštrukcie existujúcich objektov (pôvodný objekt sanatória – NKP Čatlošova vila,
hlavný prevádzkový objekt pri bazénoch, bazény – ktoré budú slúžiť len pre potreby
sanatória - doliečovanie, rehabilitácia);
 dostavby nových objektov (objekt dostavby sanatória - náhrada za objekt balneoterapie,
ubytovacie jednotky – apartmány (9 objektov) - samostatne stojace ubytovacie
apartmány pre pacientov, vrátnica, nová/moderna technológia čistenia a filtrácie vôd,
spevnené plochy a komunikácie).
Variant B
Predmetom navrhovanej činnosti podľa Variantu A je revitalizácia areálu sanatória, ktorá
bude pozostávať z
 odstránenia existujúcich objektov (objekt balneoterapie, objekt štyroch garáži a dielní,
vrátnica, niektoré deliace priečky v hlavnom objekte sanatória a hlavnom objekte pri
bazénoch);
 rekonštrukcie existujúcich objektov (pôvodný objekt sanatória – NKP Čatlošova vila,
hlavný prevádzkový objekt pri bazénoch, bazény – ktoré budú slúžiť len pre potreby
sanatória - doliečovanie, rehabilitácia);
 dostavby nových objektov (objekt dostavby sanatória - náhrada za objekt balneoterapie,
ubytovacie jednotky – apartmány (11 objektov) - samostatne stojace ubytovacie
apartmány pre pacientov, vrátnica, nová/moderna technológia čistenia a filtrácie vôd,
spevnené plochy a komunikácie).
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10. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Navrhovaná činnosť nie je novou činnosťou v záujmovom území.
Areál sanatória je existujúci areál, objekty ktorého boli vybudované v štyridsiatich rokoch
dvadsiateho storočia a ktoré boli v riadnej prevádzke do roku 2004.
Od toho času objekty zariadenia chátrajú vrátane hlavného objektu (Čatlošova vila), ktorý je
nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Navrhovaná činnosť sa realizuje okrem iného i z dôvodu záchrany pamiatkového objektu,
revitalizácie a modernizácie ďalších existujúcich objektov a zariadení a prinavrátenie areálu
jeho pôvodnú funkciu pre ktorú bol vybudovaný a úspešne bez väčších problémov
prevádzkovaný v predchádzajúcom období.
Zariadenie bude mať význam z miestneho, aj z regionálneho hľadiska. Záujmová lokalita má
z pohľadu umiestnenia navrhovanej činnosti najmä tieto výhody:









súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou;
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy (pozemky na ktorých je umiestnená
navrhovaná činnosť sú v súkromnom vlastníctve navrhovateľa);
bezproblémové pripojenie na jestvujúce inžinierske siete (voda, elektrická energia,
plyn);
vhodné umiestnenie vo vzťahu k obytnej zóne;
záujmové pozemky nie sú súčasťou CHKO Malé Karpaty;
vhodné umiestnenie z hľadiska zdravotníckych požiadaviek pre navrhované zariadenie
– využitie podmienok prírodného prostredia;
bezproblémová dopravná prístupnosť (priame pripojenie na Cestu mládeže, zástavka
MHD v bezprostrednej blízkosti areálu);
prijateľný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia.

Poloha nového objektu dostavby sanatória rozširuje plochu pred NKP Čatlošovou vilou
a vytvára nový voľný pohľad na predmetnú kultúrnu pamiatku, ktorý je v súčasnosti
znemožnený necitlivou dostavbou objektu vodoliečby zo 70-tych rokov. Z týchto dôvodov sa
navrhuje existujúci objekt vodoliečby asanovať a vytvoriť podobný objem tak, že toto nové
riešenie necháva vyniknúť samotnej NKP a zväčšený rozptylový priestor pred ňou vytvára
nové pohľady na NKP.

11. Celkové náklady (orientačné)
Celkové náklady na realizáciu navrhovanej činnosti predstavujú cca 9,5 mil. €.

12. Dotknutá obec



Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie
č. 1, 814 71 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava

13. Dotknutý samosprávny kraj


Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
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14. Dotknuté orgány











Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosi o ŽP, odd. ochrany vybraných zložiek ŽP
kraja, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vajnorská
98/D, 831 04 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom
v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia, sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava

15. Povoľujúci orgán


Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

16. Rezortný orgán


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,
810 05 Bratislava

17. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov



Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);
Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

18. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti
presahujúcich štátne hranice
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej
vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
V navrhovanom zariadení sa neumiestňujú na také činnosti, ktoré by svojimi vplyvmi
presahovali štátne hranice.
Dotknuté územie, ani katastrálne územie Vinohrady nehraničí priamo s hranicami žiadneho
susedného štátu.
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v hlavnom meste SR Bratislava v okrese Bratislava III,
v MČ Bratislava-Nové Mesto, na k. ú. Vinohrady. Záujmové územie sa nachádza
v Bratislavskom lesoparku a je súčasťou Hornej Mlynskej doliny.
Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území je podrobne zameraná na
okres Bratislava III, vybrané charakteristiky sa dotýkajú celého územia hl. mesta SR
Bratislavy.
Na území navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 543/2002 Z. z., tzn., že na lokalite navrhovanej činnosti sa uplatňujú ustanovenia
o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
Záujmové územie nie je súčasťou vodohospodársky chráneného územia podľa zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“).
Lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou ochranného pásma
nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky „Zotavovňa“ (Čatlošova vila).
1.1. Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E, Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002)
je územie dotknutého okresu Bratislava III geomorfologicky členené tak, ako je to uvedené
v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Geomorfologické členenie širšieho územia
Sústava
Podsústava
Provincia
Subprovincia
Oblasť
Celok
Podcelok
Časť

Alpsko-himalajská
Karpaty
Západné Karpaty
Vnútorné Západné Karpaty
Fatransko-tatranská
Malé Karpaty
Pezinské Karpaty
Homoľské Karpaty

Geomorfologické jednotky širšieho územia (Atlas krajiny SR (2002)
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Tatransko-fatranská oblasť je geomorfologicky a tektonicky samostatné pásmo Západných
Karpát. Je zo severu ohraničené bradlovým pásmom. Vo vonkajšom rade jadrových pohorí
zahŕňa Hainburské vrchy, Malé Karpaty (Pezinská časť), Považský Inovec, Malú Fatru, Tatry
(Západné, Vysoké, Belianske). Do vnútorného radu patrí Tríbeč, Žiar, Veľká Fatra, Chočské
vrchy, Ďumbierske Nízke Tatry. Z juhu je rozhraním Čertovická ihla.
Malé Karpaty – začínajú v Bratislave na Dunaji (pásmom od Devína po Bratislavský hradný
kopec) a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom. Je to nevysoké stredohorské pásmo dlhé
cca 100 km. Najvyšším vrchom v malých Karpatoch je vrch Záruby (768 m n. m.).
Po geomorfologickej stránke je dotknuté územie súčasťou južných svahov Malých Karpat
(časť Pezinské Karpaty).
Dotknuté územie sa nachádza čiastočne v nive potoka Vydrica a sčasti na priľahlom
severovýchodnom svahu nad Cestou mládeže.
Údolie Vydrice má terén s kopcovitým charakterom, s výškovým rozdielom cca 250 metrov.
Doliny v horných častiach, zodpovedajúce úrovni plošín, majú úvalinový riečny profil s
miernym sklonom svahov. V nižších častiach pohoria prechádzajú do hlbšie zarezaných
dolín tvaru roztvoreného písmena „V“ bez riečnej nivy alebo len so slabo vyvinutou riečnou
nivou (Zaťko, 2002).
Územie umiestnenia navrhovanej činnosti – severovýchodná časť areálu je svahovitá s JZ
sklonom územia, juhozápadná časť areálu je prevažne rovina s miernym JV sklonom územia
menej ako 1º. Nadmorská výška dotknutého územia sa pohybuje - SV časť od 268 do 300
m n. m., JZ časť od 268 do 278 m n. m.
1.2. Geologické pomery
Podľa regionálno-geologického členenia Západných Karpát (VASS et. Al. 1988) je územie
navrhovanej činnosti súčasťou oblasti jadrového pohoria Malé Karpaty, Pezinské Karpaty.
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie územia Slovenska patrí územie navrhovanej činnosti
do rajónu predkvartérnych sedimentov - rajónu magmatických intruzívnych hornín (Hrašna,
1988).
Geologická stavba územia
Na geologickej stavbe Pezinských Malých Karpát sa podieľa tatrikum a príkrovné systémy
fratrika a hronika.
Tatrikum je členené na celú sústavu čiastkových príkrovových jednotiek zahŕňajúcich
predalpínsky fundament, aj viacero mezozoických sukcesií. Čiastkové tatrické jednotky sa
členia na dve skupiny – subautochtónne jednotky vystupujúce v najnižšej štruktúrnej pozícii
odokrytej tektonickej stavby (borinská a orešianska jednotka), a veľkú alochtónnu jednotku
nazývanú bratislavský príkrov.
Kryštalinikum Malých Karpát je budované komplexom staropaleozoických metabazitov a
metasedimentov, ako aj karbónskych magmatitov tvoriacich bratislavský a modranský
granitoidný masív.
Metamorfný komplex kryštalinika bol rozdelený na dve základné litostratigrafické jednotky:
perneckú skupinu a pezinskú skupinu. Súčasťou pezinskej skupiny je harmónska sukcesia
(Kohút et al. in Polák et al., 2011).
Pezinská skupina sa vyznačuje prítomnosťou flyšových sekvencií a postupným zjemňovaním
zrnitosti hornín s prechodom do pelitickej a karbonatickej sedimentácie.
Spodnú časť pezinskej skupiny v tejto zóne tvoria rytmicky sa striedajúce ílovité bridlice,
drobový pieskovec s vrstvami kvarcitických bridlíc až kvarcitov s variabilným obsahom
organickej hmoty a tufogénnej prímesi a s najvrchnejším horizontom litickej droby. V
najvyšších častiach flyšoidného súvrstvia sú prítomné laminy a preplástky bázického tufu.
Na tvorbe širšieho územia navrhovanej činnosti sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru.
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Neogén – v jeho podloží je predpoklad výskytu hornín malokarpatského kryštalinika. Je
reprezentovaný sedimentmi sarmatu, panónu a pontu.






sarmat – vystupuje lokálne v podloží panónu a je tvorený sedimentmi klasickýmihrubozrnnými pieskami s ojedinelými vložkami ílov, ktoré sú prevažne svetlosivé, sivé,
často stlmené vápnitým alebo kaolinickým tmelom;
panón – vývoj panónu nie je jednotný a je zastúpený prachovopiesčitými ílmi až
ílovcami, zväčša vápenitými. Íly sú prevažne modrosivé až sivé, s vložkami dobre
opracovaných jemno až hrubozrnných sivých kremitých pieskov s vápnito-piesčitými
konkréciami a stmelenými pieskami vo forme platničiek o mocnosti do 50 cm.
Sedimenty panónu vstupujú v hĺbke 11 – 37 m p. t., hĺbka narastá smerom
k východu;
pont – je zastúpený súvrstvím pestrých ílov, zelenkavosivých, žltosivých, svetlosivých
s obsahom drobných vápenitých a mangánových konkrécií. Typické pre pont sú
pestré plastické, temer nepiesčité íly s polohami jemnozrnných pieskov, ojedinelé
hrubozrnných štrkov. Priebeh pontských sedimentov sa predpokladá v hĺbke 5 – 25 m
s poklesom hĺbky JV smerom.

Kvartérny pokryv v záujmovom území
Tvoria ho ostatné bližšie nerozlíšenými sedimenty, nečlenené predkvartérne podložie
s nepravidelným pokryvom bližšie nerozlíšených svahovín a sutín.
Vo východnej časti areálu kvartérny pokryv tvoria – deluviálne sedimenty: prevažne hlinitokamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny, v západnej časti areálu fluviálne
sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a
nív horských potokov, východne a západne od lokality navrhovanej činnosti hrubozrnné
muskovitické, muskoviticko biotitické granity, granodiority bohaté na pegmatity (bratislavský
typ). Z litologického hľadiska sa jedná o nesúvislý kvartérny pokryv na metamorfitoch
a magmatitoch kryštalinika. Hrúbka kvartérneho pokryvu 2 – 5 m.
Inžiniersko-geologické pomery
Z hľadiska inžiniersko-geologických pomerov je dotknuté územie súčasťou rajónu
predkvarterných sedimentov – rajón magmatických intruzívnych hornín.
Pre potreby výstavby vsakovacieho zariadenia v areáli sanatória bol vykonaný podrobný
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (SILVESCO, október 2014).
Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v miestach výstavby stavebného objektu –
vsakovacieho zariadenia boli overene na základe prieskumnej sondy S-1 do hĺbky 6,00 m p.t.
Povrchovú vrstvu skúmaného územia tvorí hlina hnedočierna. Pod touto vrstvou sa
nachádzajú kvartérne deluviálne sedimenty tvorene jemnozrnnými ílovitohlinitými zeminami
– hlina so strednou plasticitou (F-5/MI), hneda, tuhej konzistencie a hlina piesčitá (F-3/MS),
hneda, tuhej konzistencie. Ílovitohlinité zeminy prechádzajú do piesčitých zemín – piesok
ílovitohlinitý (S-4/SM) a piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy (S-3/S-F). Farba piesčitých
zemín je hneda. Hladina podzemnej vody nebola narazená.
Na základe zhodnotenia geologických a hydrogeologických pomerov v skúmanom území pre
infiltráciu vypúšťanej prečistenej vody do horninového prostredia sú kvartérne deluviálne
sedimenty hlinito-piesčité a piesčité s hodnotou koeficientu filtrácie cca 10- 4 m/s až 10-5 m/s
z čoho vyplýva, že vypúšťanie prečistených vôd do horninového prostredia nebude mať
negatívny vplyv na životné prostredie.
Ložiská nerastných surovín
Na území hlavného mesta SR Bratislavy sú OBÚ v Bratislave evidované dva dobývacie
priestory (tabuľka č. 4), dve chránené ložiskové územia vyhradených nerastov (tabuľka č. 5)
a tri ložiska nevyhradených nerastov (tabuľka č. 6).
Spracovateľ zámeru:
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Tabuľka č. 4: Dobývacie priestory na území Bratislavy
Por. č.

Názov dobývacieho priestoru

Evidenčné číslo

Nerast

1.

Devín

071/A

granodiorit

2.

Devínska Nová Ves II

095/A

neogénne íly

Zdroj: OBÚ v Bratislave

Tabuľka č. 5: Chránené ložiskové územia na území Bratislavy
Por. č.

Názov chráneného ložiskového územia

1.

Devín

2.

Devínska Nová Ves II

Nerast
granodiorit
neogénne íly

Zdroj: OBÚ v Bratislave

Tabuľka č. 6: Ložiska nevyhradených nerastov na území Bratislavy
Por. č.

Lokalita, parcelné číslo

Okres

Nerast

1.

Podunajské Biskupice (904/2)

Bratislava II

štrkopiesky

2.

Podunajské Biskupice (5938/8,9,10)

Bratislava II

štrkopiesky

3.

Podunajské Biskupice (5933/1, 5933/4, 5942/5)

Bratislava II

štrkopiesky

Zdroj: OBÚ v Bratislave

Z uvedeného vyplýva, že na území navrhovanej činnosti, ani v jej bezprostrednej blízkosti sa
nevyskytujú žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiska
nevyhradených nerastov. Územie navrhovanej činnosti nepatrí ani do území, znehodnotených
ťažbou.
Radónové riziko
Územie Bratislavy je na základe radónového prieskumu rozčlenené na kategóriu s nízkym
radónovým nebezpečenstvom (cca 56,7 % plochy), na územie so stredne radónovým rizikom
(37,6 %) a na územie s vysokým radónovým rizikom (cca 5,7 % plochy). Plochy s vysokým
radónovým rizikom sú najmä v lokalitách Devínskej Novej vsi (Kolónia), severná časť
Dúbravky, vymedzené plochy medzi Dúbravkou a Záhorskou Bystricou, plochy v MČ Rača,
MČ Vajnory, sporo v MČ Devín, Rusovce a Petržalka.
Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v území s nízkym radónovým rizikom.
Geodynamické javy
Geodynamické javy (napr. zosuvy, erózia, seizmicita, tektonika) spôsobujú zmeny štruktúry
horninového prostredia, pôd, reliéfu a hydrologických pomerov, ako aj celkovú zmenu kvality
životného prostredia. Môžu ohrozovať, obmedzovať, prípadne až znemožňovať využívanie
územia. Mnohé z nich môžu byť vyvolané alebo aktivizované činnosťou človeka.
Seizmicita územia
Územie navrhovanej činnosti leží podľa STN 73 0036/97 v pásme charakterizovanom
intenzitou 6 - 7° MSK-64, kategórie B. Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza cca 15 km
južne od hranice zdrojovej zóny Pernek, ktorá je charakterizovaná seizmickým zrýchlením
a®=0,6 ms-2,. Lokalita navrhovanej činnosti je charakterizovaná základným seizmickým
zrýchlením a®=0,30 ms-2. Pri výpočte konštrukcii je potrebne postupovať podľa ustanovení
STN 73 0031.
Zosuvy
Územie navrhovanej činnosti nevykazuje žiadne znaky nestability v prirodzenom stave.
V dotknutom území neboli doteraz evidované žiadne náznaky nestability územia, a preto ho
možno hodnotiť ako stabilné.
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Tektonika
Podľa tektonickej mapy Slovenska (V. Bezák et al., 2004) je dotknuté územie členené takto:
Základné tektonické členenie
Tektonická etapa
Skupiny tektonických jednotiek
Tektonické jednotky
Členenie tektonickej jednotky
Hercýnske granitoidy

Vnútorné západné Karpaty
Paleoalpínske tektonické jednotky
Vnútorných Západných Karpat
Kôrové tektonické jednotky
tatrikum a veporikum
hercínske granitoidy
Mezohercýnske kolízne granitoidy
(suita granitoidov typu S: kôrové granitoidy
s prevahou granodioritov a granitov (devón
spodný karbón

1.3. Pôdne pomery
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako
ostatné plochy a zastavené plochy a nádvoria.
Výmera a štruktúra pôdy k 31. 12. 2013
Celková výmera pôdy v hlavnom meste SR Bratislave k 31. 12. 2013 bola 36 765 ha,
zastúpenie jednotlivých kultúr podľa okresov je uvedené v tabuľke č. 7 .
Tabuľka č. 7 : Výmera pôdy v meste Bratislava – podľa okresov a kultúr (k 31. 12. 2013)
Okres

PP

LP

Vodné
pl.

Zast.
pl.

Ostatné
plochy

Celkom
ha

Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
z toho
MČ Nové Mesto
Bratislava IV
Bratislava V
Hl.
mesto
SR
Bratislava

171
3 768
1 753

1 052
3 157

49
474
96

537
2 662
1 682

202
1 293
778

959
9 249
7 467

392
3 584
4 742

2 080
3 210
673

19
339
757

855
1 352
1 205

402
1 185
2 043

3 748
9 670
9 420

14 065

8 097

1 715

7 409

5 479

36 765

Zdroj: ŠÚ SR

Okres Bratislava III na území ktorého je umiestnená navrhovaná činnosť má celkovú výmeru
7 467 ha, čo je druhá najmenšia výmera v rámci mesta Bratislava.
Vývoj pôd závisí najmä od pôdotvorného substrátu, expozície svahu, jeho sklonu, klímy,
vodného režimu, a pod. V súčasnosti je vývoj pôd ovplyvňovaný aj antropogénnymi zásahmi
do pôdy. Všetky tieto činitele sú v krajinnom priestore veľmi premenlivé, je premenlivý aj
charakter pôdy.
Vývoj pôd je výrazne ovplyvňovaný všetkými prvkami fyzicko-geografického prostredia
(substrátom, reliéfom, klímou, vodou, rastlinstvom a živočíšstvom) sprevádzaný zložitými
chemickými, fyzikálnymi a biologickými procesmi ale aj antropogénnymi zásahmi do pôdy.
Základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd je
pôdny typ. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich
najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i
kultiváciou.
V širšom území navrhovanej činnosti je prevládajúcim pôdnym typom kambizem modálna
kyslá, sprievodné kultizem podzolovaná a rankre (Atlas krajiny SR, 2002). V údolí potoka
Vydrica je možný výskyt fluvizeme.
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Kambizem KM (v starších klasifikáciách hnedá lesná pôda) - pôda s dominantným
kambickým Bv - horizontom pod ochrickým Ao - horizontom alebo Au - horizontom. Vzniká
procesom sialitizácie na prevažne vyvretých zvetralinách, metamorfovaných a
vulkanoklastických horninách, nekarbonátových sedimentoch paleogénu a neogénu.
Vyskytuje sa takmer vo všetkých pohoriach Slovenska. V nižších polohách sa viaže na listnaté
lesy, vinohrady, sady.
Ranker RN - pôda so silikátovým A - horizontom (tmavý, plytký – hrúbky do 30 cm), sorpčne
nenasýteným, s obsahom nekvalitného humusu do 10 % a bez ďalších diagnostických
horizontov alebo len s ich náznakmi. Substrát tvoria silne skeletnaté zvetraliny pevných
silikátových hornín (granity, kremité diority, ryolity, dacity, ruly, svory, migmatity a pod.), a
preto obsahuje viac ako 50 % skeletu. Vyskytuje sa na strmých svahoch, nejde však o
plošné zastúpenie týchto pôd, skôr o územia ostrovčekovitého charakteru.
Fluvizem FM (v starších klasifikáciách nivné pôdy) - pôda s diagnostickým ochrickým Ao horizontom do 30 cm a možným náznakom glejového G - horizontu do 100 cm z
holocénnych fluviálnych sedimentov. Ide o pôdu, ktorá je, alebo donedávna bola
ovplyvňovaná záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Má svetlý humusový
horizont. Z klimatického hľadiska ide o azonálnu pôdu, lebo sa viaže na alúviá a náplavové
kužele všetkých riečnych tokov. Jej porast tvoria aj lužné lesy.
Na lokalite navrhovanej činnosti sa nachádzajú prevažne antropické pôdy, tzn. pôdy výrazne
pretvorené ľudskou činnosťou.
1.4. Klimatické pomery
Územie Bratislavy sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami klímy mesta a jeho okolia. Najmä
oblasť Malých Karpát výrazne ovplyvňuje cirkulačné pomery v oboch znížených častiach
územia Bratislavy, a tým aj ostatné klimatické charakteristiky.
Podľa mapy klimatických oblastí (Atlas krajiny SR, 2002) záujmové územie patrí do mierne
teplej, vlhkej klimatickej oblasti s chladnou až studenou zimou. Najchladnejším mesiacom je
január s priemernou mesačnou teplotou do – 3 ºC a najteplejším je mesiac júl s priemernou
mesačnou teplotou nad 16 ºC. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8 - 9 °C.
Tabuľka č. 8: Vybrané charakteristické meteorologické údaje dotknutého územia

Ukazovateľ

Obdobie - rok

Priemerná ročná teplota v ºC

8-9

Zrážky – úhrn za rok v mm

600 - 800

Zrážky – maximálny úhrn za mesiac v mm

200 - 250

Trvanie slnečného svitu za rok v hodinách

1 200 – 1 250

Počet letných dní v roku (t max. ≥ 25°C )

69

Počet mrazivých dní v roku (t min. ≤ - 0,1°C

88

Počet vykurovacích dní v roku

220 - 240

Počet dní so snehovou prikrývkou

40 - 60

Priemerný ročný počet dní s hmlou

20 - 50

Zdroj: SHMÚ

Teplotné pomery
Najchladnejším mesiacom je december a januára najteplejším je mesiac júl a august. Mesto
Bratislava má priemernú ročnú teplotu vzduchu nad 10 °C. Priemerné premŕzanie pôd býva
do hĺbky 50 – 70 cm, v miernych zimách pôda nezamŕza vôbec.
Napriek tomu, že Bratislava je oblasťou so striedajúcimi sa 4 ročnými obdobiami,
v posledných rokoch je prechod zimy do leta takmer bez jarného predelu. Je stále častejším
javom, že zimné počasie s priemernými teplotami okolo nuly sa zo dňa na deň zmení na
Spracovateľ zámeru:
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letné. To isté platí aj pri prechode leta – rovno do zimy. Táto nastáva rýchlo, snehová
nádielka býva skromná.
Tabuľka č. 9: Priemerné mesačné teploty vzduchu za obdobie 2008 - 2013 v oC (Bratislava – Koliba)

Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2008

2,1

4,3

5,5

10,9

16,4

20,6

20,5

20,4

15,0

11,3

6,4

1,9

2009

-2,3

0,2

4,8

15,4

16,1

17,7

21,4

21,6

18,0

9,7

6,4

0,2

2010

-3,1

0,0

5,9

11,0

14,4

19,0

22,5

19,4

13,9

8,0

7,2

-2,8

2011

-0,2

-0,5

6,5

13,2

16,1

19,4

18,8

21,0

18,3

10,1

2,8

2,4

2012

1,2

-3,0

8,5

11,1

16,8

20,5

21,9

22,5

17,2

10,1

6,6

-1,1

2013

-0,9

0,6

2,3

11,9

14,6

18,4

23,1

22,0

14,6

11,6

6,1

2,1

Zdroj: SHMÚ

Zrážkové pomery
Záujmové územie patrí do mierne suchej klímy. Na prevažnej časti mesta Bratislava sa
priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v medziach 500 - 650 mm, na svahoch Malých Karpát
úhrnné zrážky dosahujú hodnotu nad 800 mm.
Prevládajúce množstvo zrážok spadne v letnom období. V roku 2013 najväčšie množstvo
zrážok bolo v mesiaci august (131,6 mm) a najnižší úhrn zrážok bol v januári a februári.
Tabuľka č. 10 : Priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie 2008 - 2013 v mm (Bratislava – Koliba)

Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2008

47,7

16,3

70,5

48,4

34,4

135,4

89,4

43,0

64,5

26,9

50,8

80,0

2009

44,7

101,9

111,4

4,3

61,3

91,9

85,5

81,9

16,0

40,9

100,4

74,3

2010

93,2

24,5

11,5

90,9

185,5

82,8

104,1

147,1

115,9

31,0

61,4

59,2

2011

38,1

10,0

62,9

55,3

43,5

150,9

104,2

95,5

24,1

57,8

1,2

23,8

2012

83,5

41,1

13,8

29,8

53,1

48,1

87,2

27,7

29,9

87,7

55,0

50,8

2013

103,3

108,8

84,1

16,7

84.9

70,8

7,9

85,7

83,4

23,4

54,5

13,8

Zdroj: SHMÚ

Snehové zrážky sa na území mesta vyskytujú v období november až marec a sú veľmi
premenlivé, málo stabilné. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je cca 37. Dĺžka
zotrvania snehovej pokrývky do 5 cm v oblasti je 14 dní v roku a s pokrývkou viac ako 10 cm
4 dni v roku.
Hodnoty relatívnej vlhkosti sa pohybujú v intervale 69 – 84 %. Ročný chod oblačnosti je
charakterizovaný maximom v decembri a minimom v júli až septembri.
Veterné pomery
Mesto Bratislava patrí k najveternejším miestam v rámci Slovenska. Najčastejším smerom
prúdenia vetra je severozápadný vietor. Typické orografické pomery sú spôsobené blízkosťou
Malých Karpát a najmä Devínskou bránou, ako najdôležitejším orografickým činiteľom klímy
v celej Bratislave. Priemerný počet bezveterných dní v roku je len cca 90 dní.
Tabuľka č. 11: Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice BA - Letisko (%)
Rok

N

NNE

NE

E

ESE

SE

SSE

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

2001

6,0

4,7

12,8

2,6

4,7

6,9

3,3

2,6

1,6

3,1

2,2

3,1

8,3

21,3

7,5

2002

5,9

4,5

14,9

3,7

5,7

5,8

3,1

3,0

1,7

5,3

1,0

3,2

6,8

18,2

6,3

2003

6,3

5,9

14,6

3,5

3,7

6,9

4,0

2,0

2,2

3,4

2,2

2,6

6,4

19,3

7,9

2004

6,5

5,0

11,7

3,7

3,0

8,6

4,1

3,7

1,4

3,9

2,3

3,6

8,7

17,9

7,1

2005

5,8

4,7
14,3
Zdroj: SHMÚ

3,7

3,5

6,4

4,7

2,1

1,6

4,4

2,4

3,6

8,2

18,2

6,9
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1.5. Ovzdušie
Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.
Hodnotenie kvality ovzdušia je ustanovené v § 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Kritériá
kvality ovzdušia sú ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Mesto Bratislava je zaradené medzi extrémne znečistené resp. zaťažené oblasti, vyžadujúce
osobitnú ochranu ovzdušia. Najviac zaťažená je centrálna oblasť mesta a MČ Nové Mesto,
Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rača.
Na základe výsledkov hodnotenia roku 2011 súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov, SHMÚ, ako poverená organizácia, navrhol na rok 2012
18 oblastí riadenia kvality ovzdušia v 8 zónach a v 2 aglomeráciách. Jednou z oblasti riadenej
kvality ovzdušia je i územie hl. mesta SR Bratislava pre PM10 a NO2.
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia má chemický priemysel, energetika a automobilová
doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia v meste Bratislava je
sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov a charakteru
povrchu.
Vzhľadom na prevládajúci smer vetrov v severozápadnom prúdení je obytná zóna Bratislavy
situovaná výhodne vo vzťahu k najvýznamnejším stacionárnym zdrojom, z ktorých značná
časť je umiestnená medzi južným a severovýchodným okrajom Bratislavy. Vzhľadom
k veľkým rýchlostiam vetra dochádza k značnému rozrieďovaniu emitovaných škodlivín.
Podľa NEIS medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia v meste Bratislava v roku 2009 patrili
najmä: SLOVNAFT a.s. (TZL, SO2, NOx, CO, TOC), Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Etylénová
jednotka (TZL, SO2, NOx, TOC) CM European power Slovakia, s.r.o., P-4,1 Tepláreň (TZL,
SO2, NOx, CO, TOC); Bratislavská vodárenská spoločnosť, kogeneračné jednotky, kotolňa
kalového hospodárstva, Ústredná ČOV, ČOV Petržalka (SO2, TOC); Bratislavská teplárenská,
a.s., Výhrevňa JUH, Tepláreň 1 – západ, Tepláreň II - východ (SO2, NOx); Odvoz a likvidácia
odpadu, a.s., Spaľovňa TKO (NOx,); VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., kotolňa ES (NOx).
Výrazným znečisťovateľom ovzdušia sú mobilné zdroje – hlavne nárast automobilovej
dopravy a vrátane nákladnej.
Tabuľka č. 12: Emisie znečisťujúcich látok (t) zo stacionárnych zdrojov v aglomerácii Bratislava
(v rokoch 2009 - 2012)

Znečisťujúca látka

2009

2010

2011

2012

332

327

309

281

Oxid dusíka (NOx)

4 142

4 126

3 710

3 252

Oxid uhoľnatý (CO)

837

824

868

778

9 265

10 276

7 422

3 239

Tuhé znečisťujúce látky (TZL)

Oxid siričitý (SO2)
Zdroj: Štatistický úrad SR

K výraznému zníženiu emisií SO2 v roku 2012 došlo z dôvodu inštalácie novej odsírovacej
jednotky v teplárni CM European power Slovakia, s. r. o., Bratislava.
Tabuľka č. 13: Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Bratislava III v rokoch 2010 – 2013

Množstvo
ZL(t) za
rok 2010

Množstvo
ZL(t) za
rok 2011

Množstvo
ZL(t) za
rok 2012

Množstvo
ZL(t) za
rok 2013

Tuhé znečisťujúce látky

26,889

25,560

26,269

23,112

Oxidy síry (SO2)

148,353

182,500

180,776

182,607

Oxidy dusíka (NO2)

584,481

566,473

543,206

467,870

Oxid uhoľnatý (CO)

55,980

54,226

54,037

52,132

26,876

25,184

22,963

24,248

Názov znečisťujúcej látky

Organické látky – celkový organický uhlík (COÚ)
Zdroj: NEIS
Spracovateľ zámeru:
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Zdroj:NEIS

Zo sledovaných lokalít je úroveň znečistenia ovzdušia oxidmi dusíka najvyššia v oblasti
Trnavského Mýta, z hľadiska znečistenia ovzdušia oxidom siričitým v lokalite Kamenné
námestie a z hľadiska prachu a CO v oblasti Trnavské Mýto.
Najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v okrese Bratislava III podľa Správy o kvalite
ovzdušia SR SHMÚ v roku 2012 boli: PPC POWER, a.s. Bratislava (TZL, NOx), Duslo, a. s.
odštepný závod ISTROCHEM Bratislava (SO2) a Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,
Tepláreň II (SO2).
Na území okresu Bratislava III sú umiestnené dve monitorovacie stanice národnej
monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) – Bratislava Trnavské Mýto a Bratislava
Jeseniova. Na stanici Trnavské Mýto sa kontinuálne merajú PM10, oxidy dusíka, CO a benzén
a manuálne polyaromatické uhľovodíky, na stanici Jeseniova sa kontinuálne merajú PM10,
oxidy dusíka, ozón.
V roku 2012 boli prekročené denné limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na
dopravnej stanici Bratislava-Trnavské mýto a Bratislava-Mamateyova. Priemerná ročná
koncentrácia NO2 na Mamateyovej bola 38,8 μg.m–3, čo predstavuje mierny pokles (približne
3 μg.m–3) oproti roku 2011. V porovnaní s rokom 2011 sa pozorovala tendencia poklesu
znečistenia PM10 na celom území mesta. Úroveň ostatných ZL bola pod limitnými hodnotami.
Cieľová hodnota ozónu (8 h koncentrácia prízemného ozónu 120 μg.m-3, povolený počet
prekročení je 25 dní v priemere za 3 roky) bola prekročená na monitorovacích staniciach
Bratislava-Jeséniova a Bratislava-Mamateyova. V roku 2012 nebol prekročený ani informačný
ani výstražný prah pre ozón.
Elektromagnetický smog
Podľa údajov ÚPN BA, účinky z činnosti rádio-vysielačov Kamzík sú prekročené na 1/3
územia mesta, predovšetkým na spojnici Dúbravka – sever, Starého mesta – Nové Mesto,
juh Železnej Studničky, časť Vajnorskej, Búdkovej, Druhej ulice, na Alexyho a Húščavovej
ulici v Dúbravke, na parkovisku pri Kolibe, pri Detskej klinike na Kramároch, v priestoroch
Onkologického ústavu, pri ŠD na ul. Staré Grunty a pod.
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1.6. Hydrologické pomery
Z hľadiska hydrogeologického patrí Bratislava medzi najvýznamnejšie oblasti a to tak
z hľadiska množstva ako aj kvality podzemných vôd. Hydrogeologické pomery sú viazané na
geologickú a geomorfologickú stavbu územia.
Čo sa týka hydrogeologických pomerov dotknutého územia granitoidny masív je pomerne
dosť rozpukaný. Rozpukanie hornín je lokálne premenlivé a navyše pukliny bývajú často
zanesene produktmi chemického a mechanického zvetrávania. Podľa toho sa mení výdatnosť
puklinových prameňov. Na širšom území sa nachádzajú pramene puklinového, puklinovosutinového alebo sutinového charakteru s plytkým obehom
podzemných vôd, všeobecne menšej výdatnosti (cca do 0,3 - 0,5 l/s).
Geologická stavba územia podmienila vznik dvoch hydrogeologických celkov, neogénu
a kvartéru. Sedimenty neogénu sú prakticky nepriepustné, podzemná voda je viazaná na
polohy pieskov. Táto voda má artézsky (napätý) charakter. V kvartérnych sedimentoch je
podzemná voda viazaná na štrkový komplex. Hladina podzemnej vody je v priamej
hydraulickej spojitosti s hladinou vody v Dunaji.
Povrchové vody
Územie navrhovanej činnosti hydrograficky patrí do hlavného povodia hraničnej rieky Dunaj.

Vodné toky
Povodie Dunaja (4-20-01) má plochu 817 000 km2, z toho na území Slovenska 47 100 km2.
Celková dĺžka toku Dunaj je 2 857 km z toho na území Slovenska 172 km. Priemerný
prietok 2 290 m3/s, minimálny prietok 570 m3/s a maximálny prietok 10 500 m3/s.
Najvyššie vodnosti Dunaja sú viazané na topenie snehov najmä s ľadovcov a pripadajú na
mesiace február až apríl. Najvyššia hodnota priemerného mesačného prietoku je v mesiaci
apríl a najnižšia hodnota priemerného mesačného prietoku v mesiaci november. Zvýšenia
vodnosti v priebehu leta, koncom jesene a začiatkom zimy vznikajú v dôsledku výdatných
búrok a dažďov. Začiatok zamŕzania riek pripadá na obdobie začiatku januára a koniec na
začiatok mesiaca február.
Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje v rámci monitoringu kvality.
Kvalitu vody v Dunaji ovplyvňuje najmä prítok Moravy, komunálne odpadové vody z
mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd Petržalka (ČOV), priemyselné odpadové
vody z mechanicko-chemicko-biologickej ČOV zo závodu Slovnaft a mechanicko-chemickej
ČOV zo závodu Istrochem.
Dunaj je rieka s pomerne vyrovnaným rozdelením odtoku v priebehu roka. Prietokový režim
v Dunaji je ovplyvnený vodnými dielami. Hladinový režim Dunaja na území Slovenska je
ovplyvnený vodným dielom Gabčíkovo. Hlavný tok Dunaja preteká cca 7 km južne od lokality
navrhovanej činnosti.
Spracovateľ zámeru:
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Tabuľka č. 14: Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Dunaj v m 3.s-1 (2010)
Stanica
I
II
III
IV
V
VI
VII
Tok: Dunaj
Stanica: Bratislava
Qm
1384 1355 2123 1802 2481 4023 2384
Qmax 2010
8071
Qmin
Qmax 1901 - 2009
10400
Qmin

VIII

IX
X
XI
XII Rok
riečny kilometer: 1868,75
2871 2318 1471 1417 1891 2130
2010
1099
1901 - 2009
580,0

Zdroj: SHMÚ

Najbližším prírodným vodným tokom k lokalite navrhovanej činnosti je tok Vydrica, ktorá
tvorí západnú hranicu dotknutého územia.
Tok Vydrica (4-20-01-004) má dĺžku 17 kilometrov a pramení pod Malým Javorníkom
v blízkosti horárne Biely Kríž pod sedlom Biely kríž v lokalite Dubové v nadmorskej výške 450
m n. m. Od prameňa tečie juhozápadným smerom, sprava priberá kratší prítok a stáča sa na
juh, mení smer viac na západ, na cca dvojkilometrovom úseku vytvára štyri veľké oblúky a v
blízkosti kameňolomu pod Hrubým vrchom tečie na juh. Veľkým oblúkom obteká z východu
masív Hrubého Drieňovca a napája dva väčšie rybníky, sprava priberá potok Bystričku,
preteká oblasťou Železná studnička kde napája dva rybníky, tečie južným smerom cez
Patrónku, Mlynskú dolinu a v blízkosti mosta Lafranconi ústi do Dunaja.
Úsek toku Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v bratislavskom lesoparku Železná
studnička je rybárskym revírom - Rybársky revír Vydrica (1-1460-4-1) – lososové vody
pstruhové.
Tento tok sa pod názvom Wydrucha, Nogwyzdrice spomína už v roku 1280. V regulačnom
pláne z roku 1845 je na Vydrici zakreslených 9 mlynov. Budovy bývalých mlynov, ktoré tu
mleli do konca 19. storočia, dnes slúžia iným účelom, napríklad deviaty je lesná správa
Železná studienka, ôsmy bol hostinec Klepáč. Ako zásobáreň vody slúžili štyri vodné nádrže,
ktoré sa dnes využívajú na športový rybolov, v minulosti aj na člnkovanie na treťom rybníku.
Podľa týchto mlynov dostala dolina, ktorou preteká Vydrica, názov Mlynská dolina. Bola to
najstaršia priemyselná zóna Bratislavy. Okrem mlynov tu neskôr postavili dve najstaršie
bratislavské továrne, muničný sklad, hámor. V Hornej Mlynskej doline – od Červeného mosta
po Železnú studničku bol IX. a VIII. mlyn. V Strednej Mlynskej doline v Lamačskom prielome
boli v stredoveku dve osady – Blumenau a Selendorf a neskôr tu postavili VII., VI. a V. mlyn.
Koncom 19. storočia sa VI. mlyn stal súčasťou Rothovej továrne na patróny, VII. mlyn sa
stal Kűhmayerovou továrňou (neskôr Slovenské závody technického skla). Mlyny v Dolnej
Mlynskej doline asanovali pre výstavbu komunikácie.
História pravdepodobne najstaršieho mlyna siaha do 14. storočia. Mlyny dlhý čas trápili
nevyrovnané prietoky vody v potoku Vydrica, ktorý im dodával energiu potrebnú na mletie
obilia. Keďže v období sucha mlyny nepracovali, v doline sa začali stavať vodné nádrže. Prvá
vznikla v roku 1761, neskôr pribudli ďalšie tri nádrže. Mlyny na potoku Vydrica dlho pracovali
tradičným spôsobom na báze tečúcej vody. V rokoch 1846 až 1849 začala Mlynskodolinská
spoločnosť používať v tom čase najmodernejšiu tzv. anglo-americkú technológiu a siedmy a
deviaty mlyn prestavala na parný pohon. Väčšina mlynov bola zbúraná v 20. storočí.
Najlepšie sa zachoval IX. mlyn stojaci tesne pod Železnou studničkou, ktorý vyhlásili za
chránenú technickú pamiatku, a VIII. mlyn, pod názvom Klepáč. Pravdepodobne existoval už
koncom 16. storočia a obývali ho mlynári habáni – náboženská sekta novokrstencov
pochádzajúcich pôvodne zo Švajčiarska a Švábska. V prvej polovici 20. storočia slúžil ako
výletná reštaurácia a ubytovací hostinec. V súčasnosti je zrenovovaný a otvorený pre
verejnosť.
Vydrica je v súčasnosti vystavená silnému civilizačnému tlaku, najmä v jej dolnej časti, kde
preteká cez Partizánsku lúku, ktorá vyhľadávaným miestom oddychu Bratislavčanov.
Množstvo návštevníkov prináša aj problém najmä s udržaním čistoty.
Spracovateľ zámeru:
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Na toku Vydrica sa nachádzajú dve vodomerné stanice SHMÚ – Červený most a Spariska
Tabuľka č. 15: Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Vydrica v m3.s-1 (2010)
Stanica
I
Tok: Vydrica
Qm

II

III

IV
V
VI
VII
Stanica: Spariska

VIII

IX
X
XI
XII Rok
riečny kilometer: 11,50

0,078 0,067 0,127 0,304 0,232 0,120 0,033 0,039 0,149 0,075 0,051 0,152 0,119

Qmax 2010
Qmax 1931 - 2009

1,209
3,956

Qmin 2010
Qmin 1931 - 2009

0,009
0,000

Zdroj: SHMÚ

Tabuľka č. 16: Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Vydrica v m3.s-1 (2010)
Stanica
I
Tok: Vydrica
Qm

II

III

IV
V
VI
VII VIII
Stanica: Červený most

IX

X
XI
XII Rok
riečny kilometer: 3,30

0,120 0,132 0,216 0,504 0,547 0,318 0,108 0,125 0,246 0,155 0,119 0,323 0,243

Qmax 2010
Qmax 1965 - 2009

4,018
7,504

Qmin 2010
Qmin 1965 - 2009

0,056
0,001

Zdroj: SHMÚ

Priemerné denné prietoky vo Vydrici dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas:
Dní v roku
m3.s-1

30

90

180

270

330

355

364

0,220

0,100

0,048

0,026

0,013

0,010

0,004

Zdroj: SHMU

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za:
Rokov

1

5

10

20

50

100

m3.s-1

1,6

4,3

6,5

8,3

11,0

13,5

Zdroj: SHMÚ

Tok Vydrica je málo vodnatý tok, ktorý sa vyznačuje výraznou kolísavosťou vodnosti
v priebehu roka. Vysoká vodnatosť je zaznamenaná na jar (marec, apríl) vo vrcholovej časti
územia, v nižšie položených úsekoch koncom zimy a začiatkom jari (február až apríl).
Najvyššie priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v marci, menej časté vo februári
a apríli. Najnižšie dlhodobé priemery boli zaznamenané v septembri.
Údaje o kvalite vody v toku Vydrica, v rkm 8,0
BSK5 s potlačením nitrifikácie
ChSKCR
NL (105º)

2,3 mg/l
32 mg/l
30 mg/l

Zdroj: SHMÚ

Dno toku Vydrica tvorí v prevažnej miere prirodzený horninový materiálom. V priebehu toku
sa striedajú miernejšie a hlbšie bazénové úseky a strmšie perejnaté úseky s prudším tokom.
V riečisku sa pravidelne vyskytuje rôznorodý materiál (napr. konáre, kmene stromov). V čase
znížených a ustálených prietokov, dno v bazénových úsekoch je prekrývané jemným múľom,
neskôr v jeseni lístím.
Tok Vydrica je v úseku, ktorý preteká areálom bývalého kúpaliska čiastočne zregulovaný,
s umelými stupňami, zo západnej strany je opevnený kamenným múrom a na úrovni areálu
kúpaliska vedie cez tok kamenný most. V severnej časti tohto úseku sa nachádza nefunkčný
napustný objekt a akumulačná nádrž, ktorá slúžila v minulosti na napĺňanie bazénov.
Prítoky Vydrice
Potok Vydrica má viacero prítokov, jedným z najväčších je Bystrička.
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Bystrička (Malá Vydrica/Vydrička) je potok v Malých Karpatoch, v podcelku Pezinské Karpaty.
Je najväčším pravostranným prítokom Vydrice, meria 3 km a je tokom III. rádu. Pramení
neďaleko horárne Kačín v nadmorskej výške cca 319 m n. m. Tečie prevažne
juhovýchodným smerom cez Bratislavský lesopark, do Vydrice ústi pri Železnej studničke v
nadmorskej výške cca 215 m n. m.
Vodné plochy
V širšom území navrhovanej činnosti sa nachádza niekoľko umelých vodných plôch.
Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti sa nachádzajú štyri vodné nádrže/rybníky na toku
Vydrica, zaradené medzi technické pamiatky hornej Mlynskej doliny, ktoré vznikali v priebehu
18. a 20. storočia.
Vodné nádrže/rybníky na toku Vydrica
Sú významným krajinotvorným prvkom, obľúbeným rekreačným cieľom návštevníkov
lesoparku, zachytávajú zrážkovú vodu a slúžia ako zberné nádrže vody v prípade
nebezpečenstva lesného požiaru. Najbližší z rybníkov k lokalite navrhovanej činnosti sa
nachádza vo vzdialenosti cca 1,5 km v smere toku Vydrice.
V r. 2007 bola vykonaná revízia technických zariadení nádrži z ktorej vyplynulo, že výpustné
a napustné zariadenia sú v havarijnom stave, niektoré z nich sú dokonca úplne nefunkčné,
prívod a odvod vody do nádrži nie je možné regulovať, čím je ohrozená bezpečnosť celej
doliny.

Rybníky sa využívajú na rybolov a v zime na korčuľovanie.
Ďalšími vodnými plochami v širšom okolí sú malé vodné nádrže – Vajspeter, vodná zdrž „U
Sliva“ a nádrže pri II. Kameňolome.
Malá vodná nádrž Vajspeter (4-21-15-010)
Nachádza sa na území MČ Bratislava-Rača. Vznikla v roku 1974 prehradením
Vajspeterského potoka na hranici lesa nad vinohradmi. Plocha povodia nad nádržou je 1,08
km2. Prakticky celý prítok do nádrže sa využíva na závlahu viníc RD Rača.
Zásobný objem nádrže Vajspeter je 17 340 m3. Z celkového objemu je retenčne
ovládateľných 2 810 m3, celkovo ovládateľných je 20 150 m3, retenčne neovládateľných je 6
850 m3 a celkovo neovládateľných je 27 000 m3.
Do toku pod priehradným profilom sa nevypúšťa žiadny prietok, pretekajú ním iba vody
presiaknuté cez priehradné teleso. V súčasnosti je nádrž značne zanesená.
Na území mestskej časti Nové Mesto sa nachádzajú ďalšie vodné plochy, ktoré nie sú
v dosahu vplyvov navrhovanej činnosti.
1.6.2. Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba a kol., 1984) patrí dotknuté územie do
hydrogeologického rajónu MG 055 Kryštalinikum a mezozoikum JV časti Pezinských Karpat –
subrajon
povodia
Dunaja.
Ide
o rajón
budovaný
horninami
mezozoického
a predmezozoického veku.
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Podstatnú časť tohto rajónu zaberá kryštalinikum budované hlavne granitmi, granodioritmi,
svorovými rulami, pararulami, fylitmi a amfibolitmi. Kryštalinikum je málo zvodnené.
V dôsledku rozpukanosti a väčšej otvorenosti puklín sú priaznivejšie oblasti granitov
a granodioritov. Aj tieto oblasti však neumožňujú hromadenie významnejšieho množstva
podzemných vôd. Pramene, ktoré sa nachádzajú v tomto rajóne majú malé výdatnosti.
Podzemné vody záujmového územia sa podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie zaraďujú do
základného výrazného alebo nevýrazného vápenato-hydrogénuhličitanového typu, ktorý sa
lokálne v závislosti od zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na prechodný
vápenato-hydrogénuhličitanový typ.
V roku 2011 predstavovalo využiteľné množstvo podzemných vôd v rajóne MG 055 celkom
152,76 l.s-1. Odber v tom istom čase podľa údajov SHMÚ predstavoval 125,43 l.s-1, čo
znamená, že bilančný stav bol napätý.
Subrajon povodia Dunaja – DN čiastkový rajón kryštalinika s celkovou plochou 61,2 km2
v ktorom sa nachádza i lokalita navrhovanej činnosti, mal v roku 2011 využiteľné množstvo
podzemných vôd 10,00 l.s-1, odber predstavoval 0,09 l.s-1, čo predstavuje dobrý bilančný
stav.
Hydrogeologické pomery v dotknutom území
Východná/horná časť areálu
HG index
Názov
Vek
Typ priepustnosti
HG funkcia
Koeficient prietočnosti (m2.s-1)
Variabilita prietočnosti

dQ
deluviálne sedimenty: hliny, kamenité sutiny
kvartér
medzizrnová
kolektor
T = 3.10-5 až 1.10-4
sY < 0,3 – 0,6

Zdroj: mapový server SGÚDŠ

Západná/dolná časť areálu
HG index
Názov
Vek
Typ priepustnosti
HG funkcia
Koeficient prietočnosti (m2.s-1)
Variabilita prietočnosti

fQh
fluviálne sedimenty: piesky, piesčité hliny
kvartér
medzizrnová
kolektor
T = 1.10-4 až 3.10-4
sY < 0,3

Zdroj: mapový server SGÚDŠ

Pramene a pramenné oblasti
Na lokalite navrhovanej činnosti ani v jej okolí sa nenachádzajú významné pramene a
pramenné oblasti využívané pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
V dotknutom území a jeho okolí sa nachádza niekoľko upravených prameňov a studní.
Vo východnej časti areálu nad objektmi sanatória sa nachádza studňa, neďaleko zástavky
MHD sa nachádza prameň nad ktorým bol vybudovaný záchytný objekt.
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Zdroj pitnej vody pre potreby navrhovanej činnosti
V západnej časti areálu severne od bazénov cca 25 m od potoka Vydrica je vybudovaný zdroj
pitnej vody, ktorý slúžil a slúži pre potreby sanatória. Je to kopaná studňa DN 3000 hĺbky
6,0 m, ktorá bola vybudovaná v kvartérnych aluviálnych sedimentoch potoka Vydrica. Okolo
tohto zdroja bolo vybudované PHO I. stupňa (15 x 15 m). Vonkajšia časť PHO 2. stupňa
siaha po hranice rozvodia, jeho vnútorná časť bola stanovená 50 m od studne. Výdatnosť
studne podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu (Červeň, 1960) bola stanovená na 0,2
l/s pri znížení s= 1,2 m.
Na jestvujúce studni H2 boli pre potreby realizácie navrhovanej činnosti v období 19. 11.
2012 - 29. 11. 2912 vykonané hydrodynamické skúšky (Kminiak – Kminiaková, november
2012).
Čerpanie podzemnej vody bolo realizované v čase od 19. 11. 2012 do 23. 11. 2012, pri
viacnásobnej zmene konštantnej odbernej výdatnosti, kedy sa odberné množstva pohybovali
od 0,217 l.s-1 do 0,454 l.s-1.
Interpretáciou čerpacej skúšky boli zistené hodnoty koeficienta prietočnosti T = 1,6 · 10-4
m2·s-1 a hodnoty koeficienta zásobnosti S = 0,35. Následne, pri zvažovaní pravdepodobnej
hrúbky zvodnenca 5,0 m bola vypočítaná veľkosť koeficienta filtrácie k = 3,2 · 10-5 m·s-1.
Tieto hodnoty koeficienta prietočnosti T (a teda i koeficienta filtrácie k) boli následne
potvrdené interpretáciou stúpacej skúšky, kedy T = 1,65 · 10-4 m2·s-1 a k = 3,30 · 10-5 m·s-1
(uvažovanie s neustáleným priebehom), resp. T = 1,40 · 10-4 m2·s-1 a k = 2,80 · 10-5 m·s-1
(uvažovanie s ustáleným priebehom).
Termálne a minerálne pramene
V území dotknutom navrhovanou činnosťou ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú žiadne
termálne ani minerálne pramene.
1.7. Flóra a fauna
Flóra
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980, Futák, J.) patrí rastlinstvo
širšieho územia navrhovanej činnosti do oblasti panónskej flóry (Eupanonicum), obvodu
europanónskej xerotermnej flóry, okresu Podunajská nížina a do oblasti západokarpatskej
flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okresu Malé
Karpaty.
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (Plesník, P., Atlas krajiny
SR, 2002) patrí širšie územie navrhovanej činnosti do dubovej zóny v kontakte hranice
horskej podzóny, kryštalico-druhohornej oblasti okresu Malých Karpát.
Potenciálna vegetácia
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických pôdnych
a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti
ihneď prestal. Je predstavovanou vegetáciou rekonštruovanou do súčasných klimatických
a prírodných pomerov (Michalko a kol. 1980,1986).
Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité najmä z hľadiska
rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej i nelesnej) s cieľom
jej priblíženia sa, či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila
ekologická stabilita územia.
Podľa mapy potenciálnej prirodzenej vegetácie (Atlas krajiny SR 2002) a podľa geobotanickej
mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) pre lokalitu navrhovanej činnosti a pre jej širšie
Spracovateľ zámeru:
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územie sú potenciálne prirodzenou vegetáciou bukové kvetnaté lesy podhorské, jelšové lesy
na nivách podhorských a horských vodných tokoch a dubovo hrabové lesy karpatské.
Reálna vegetácia
Reálna nelesná vegetácia je vegetácia, ktorá sa nachádza v súčasnosti na dotknutom území
je výsledkom zmien, ktoré sú odrazom vplyvu človeka na prírodné pomery tohto územia.
V širšom území navrhovanej činnosti sa nachádzajú lesy osobitného určenia (§ 14 zákona
o lesoch), tzn. lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie
špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých
zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu.
Lesnatosť širšieho územia je cca 98 % zvyšok tvoria trvalé trávne porasty, vodné plochy,
vodné nádrže a zastavané plochy.
Drevinového zastúpenia širšieho územia- buk lesný (Fagus silvatica)- 51 %, dub zimný
(Quercus petraea), dub červený (Quercus rubra) - 18 %, hrab obyčajný (Carpinus betulus) 11 %, smrek obyčajný (Picea abies) - 4 %, lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tylia
platyphylos) - 3 %, javor horský (Acer pseudoplatanus) - 3 %, jelša lepkavá (Alnus
glutinnosa), jelša sivá (Alnus incana) - 1 %, ostatné dreviny – brest horský (Ulmus
montana), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia), agát biely (Robinia pseudoacacia), breza
previsnutá (Betula pendula), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), borovica obyčajná (Pinus
sylvestris), borovica čierna (Pinus nigra), smrekovec opadavý (Larix decidua) - 9 %.
Lesopark je súčasťou CHKO Malé Karpaty
Rastlinné druhy
V areáli navrhovanej činnosti (západná i východná časť areálu) bol vykonaný prieskum flóry
a biotopov (Barančok P., 2006) v rámci prieskumu bol na identifikovaný výskyt rastlinných
druhov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 17.
Tabuľka č. 17: Rastlinné druhy zistené v areáli navrhovanej činnosti
Názov slovenský
Stromové poschodie
jedľa biela
javor poľný
javor mliečny
javor horský
jelša lepkavá
breza previsnutá
hrab obyčajný
čerešňa vtáčia
buk lesný
Jaseň štíhly
čremcha obyčajná
smrek obyčajný
borovica hladká
borovica lesná (sosna).
duglaska tisolistá
dub zimný
dub letný
agát biely
jarabina vtáčia
vŕba krehká
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Názov vedecký
Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L) Gaertn.
Betula pendula Roth.
Carpinus betulus L.
Cerasus avium (L.) Moench
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsoir L.
Padus avium Mill.
Picea abies (L.) H. Karst.
Pinus storbus L.
Pinus sylvestris L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Quercus petraea agg.
Quercus robur L.
Robinia pseudoacacia L.
Sorbus aucuparia L.
Salix fragilis L.
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lipa malolistá
brest horský
Krovinné poschodie
lieska obyčajná
plamienok plotný
hloh jednosemenný
bršlen európsky
zob vtačí
ruža šípová
baza čierna
baza chabzdová
svíb krvavý
kalina siripútková
kalina obyčajná
Bylinné poschodie
rebríček obyčajný
kozonoha hostcová
psinček tenučký
psinček obrovský
zbehovec plazivý
cesnačka lekárska
psiarka lúčna
veternica hájna
veternica iskierníkovitá
angelika lesná
palina obyčajná
aron alpský
kozinec sladkolistý
papradka samčia
ľuľkovec zlomocný
sedmokráska obyčajná
mrvica lesná
stoklas Benekenov
žerušnica horká
ostrica ostrá
ostrica traslicovitá
ostrica previsnutá
ostrica srstnatá
ostrica Paiaeriho
ostrica chlpatá
ostrica oddialená
ostrica lesná
rožec obyčajný
krkoška voňavá
krkoška chlpatá
lastovičník väčší
slezinovka striedavolistá
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Tilia cordata Mill.
Ulmus glabra Huds.
Corylus avellana L.
Clematis vitalba L.
Crataegus monogyna Jacq,
Euonymus europaeus L.
Ligustrum vulgare L.
Rosa canina L.
Sambucus nigra L.
Sambucus ebulus L.
Swida sanguinea (L.) Opiz
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Achillea millefolium L.
Aegiopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M. Bieb)
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Angelica sylvestris L.
Artemisia vulgaris L.
Arum alpinum Schott et Kotschy
Astragalus glycophyllos L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atropa bella-dona L.
Bellis perennis L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Bromus benekenii (Lange) Trimen
Cardamine amara L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex brizoides L.
Carex pendula Huds.
Carex hirta L.
Carex muricata agg. L.
Carex pilosa Scop.
Carex remota L.
Carex sylvatica Huds.
Cerastium holosteoides Fr.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chrysosplenium alternifolium L.
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čakanka obyčajná
čarovník obyčajný
pichliač roľný
pichliač obyčajný
konvalinka voňavá
pupenec roľný
chocholačka dutá
hrebienka obyčajná
reznačka laločnatá
mrkva obyčajná
zubačka cibuľkonosný
papraď ostnatá
papraď rozložená
papraď samčia
pýr plazivý
vŕbovka žliazkatá
vŕbovka horská
praslička roľná
konopáč obyčajný
pohánkovec ovíjavý
kostrava obrovská
kostrava červená
blyskáč cibuľkatý
jahoda obyčajná
krivec žltý
hluchavník žltý
konopnica úhľadná
konopnica napuchnutá
žltnica pŕhľavolistá
lipkavec obyčajný
lipkavec marinkový
lipkavec lesný
pakost nízky
pakost smradľavý
kuklík mestský
zádušník brečtanovitý
brečtan popínavý
boľševník borščový
chmeľ obyčajný
ľubovník bodkovaný
netýkavka žliazkatá
netýkavka nedotklivá
netýkavka malokvetá
sitina rozložitá
chrastavec lesný
hluchavka škvrnitá
hluchavka purpurová
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Cichorium intybus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convallaria majalis L.
Convolvulus arvensis L.
Corydalis cava L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylic glomerata L.
Daucus carota L.
Dentaria bublifera L.
Dryopteris carthusiana (Vill,) H.P.Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Dryopteris filix-mas (L.) Schiott
Elytrigia repens (L.) Desv.
Epilobium ciliatum Raf.
Epilobium montanum L.
Equisetum arvense L.
Eupatorium cannabinum L
Fallopia convolvulus L.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca rubra agg L.
Ficaria verna Holub
Fragaria vesca L.
Gagea lutea (L) Ker Gawl.
Galeobdolon luteum Huds. Emend. Holub
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga urticifolia Hump., Benth.
Galium aparine L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium sylvaticum L.
Geranium pusillum Brum. F.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens parviflora DC.
Jancus effusus L.
Kanutia maxima (Opiz) Ortmann
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
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hrachor lesný
žaburinka menšia
púpavec jesenný
mesačnica trváca
chlpaňa hájna
čerkáč peniažtekový
čerkáč obyčajný
mednička jednokvetá
mäta dlholistá
pšeno rozložité
šalatovka múrová
nezábudka močiarna
makuľa vodná
kyslička obyčajná
trsť obyčajná
horčiak riedkokvetý
deväťsil lekársky
skorocel väčší
lipnica ročná pravá
lipnica hájna
lipnica pospolitá
kokorík mnohokvetý
kokorík voňavý
kokorík praslenatý
stavikrv vtáčí
nátržník husí
nátržník strieborný
nátržník plazivý
prvosienka vyššia
čiernohlavok obyčajný
pľúcnik lekársky
iskierník plazivý
ostružina ožinová
ostružina malinová
ostružina krovitá
štiavec kučeravý
štiavec tupolistý
štiavec krvavý
šalvia lepkavá
žindava európska
krtičník hľuznatý
krtičník tôňomilný
silenka biela pravá
zlatobyľ kanadská
zlatobyľ obrovská
čistec lesný
hviezdica veľkokvetá
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Lathyrus sylvestris L.
Lemna minor L.
Leontodon autumnalis L
Lunaria rediviva L.
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Melica uniflora Retz.
Mentha longifolia L.
Milium effusum L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotys scorpioides agg.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Oxalis acetosella L.
Pgragmites australis (Cav.) Trin.
Persicaria dubia (Stein) Fourr.
Petasites hybridus L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L
Poa trivialis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum aviculare L.
Potentilla anserina L.
Potentilla argentea L.
Potentilla reptans L.
Primula elatior L.
Prunella vulgaris L.
Pulmonaria officinalis L.
Ranunculus repens L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rubus fruticosus agg.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex sangineus L.
Salvia glutinosa L.
Sanicula europaea L.
Scorphularia nodosa L.
Scorphularia umbrosa Dumort.
Silenie latifolia subs. Alba Mill.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Ation
Stachys sylvatica L.
Stellaria holostea L.
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hviezdnik ročný
púpava lekárska
mliečnik mandľolistý
ďatelina lúčna
podbeľ liečivý
pŕhľava dvojdomá
veronika obyčajná
vika vtáčia
fialka lesná
kysličkovec európsky
Machorasty
katarínka vlnkatá
vlasuľka štetinovitá
bankovec zamátový
dvojhrotka rôznotvará
dvojhrot chvostovitý
bachráčik listnatý
ostnatec Zetterstedtov
pošvatec
rakyt cyprusovitý
plazivec chvostíkovitý
dráčik plazivý
hrebeňovec rôznolistý
papraďovka slezinníkovitá
merík hrotitý
lesklec krivolistý
lesklec zúbkatý
lesklec
plonik stenčený
merik bodkovaný
Lišajníky
dutohlávka (primárna stielka)
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Stenactis annua L.
Traxacum officinale Wrbwr agg.
Tithymalus amygdaloides (L.) Hill
Trifolium pratense L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Veronica chamaedrys L.
Vicia cracca L.
Viola reichenbachiana Jord. Ex Boreau
Xanthoxalis stricta (L.) Small
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranum scoparium Hedw.
Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr.
Eurhynchium angustirete (Broth) T.J.Kop.
Fissidens taxifolius Hedw
Hypnum cupressiforme Hedw.
Isothecium myosuroides Brid.
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor)
Plagiomnius cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. Ex Limpr.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.
Plagiothecium laetum B.S.G.
Polytrichum formosum Hedw.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.
Cladonia sp.

Vysvetlivky: ID – invázny druh, CHD - chránený druh

Chránené rastlinné druhy európskeho ani národného významu neboli sa na území areálu
navrhovanej činnosti zistené.
Biotopy
Na území Bratislavského lesoparku sa zachovali najmä tieto lesné biotopy, ktoré sú zhodné
s potenciálnymi biotopmi:
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0*)
Pobrežné jelšové a jaseňovo-jelšové lužné lesy, ktoré sa vyskytujú od nižších podhorských
polôh až do horského stupňa. Sú pokračovaním vŕbovo-topoľových lužných lesov. Ekologicky
sa viažu na alúvia potokov podmáčaných prúdiacou podzemnou vodou alebo ovplyvňovaných
častými povrchovými záplavami. Tento biotop sa vyskytuje i v alúviu Vydrice.
Druhové zloženie:
Stromové poschodie - jelša lepkavá (Alnus glutinosa), vŕba krehká (Salix fragilis), jaseň
štíhly (Fraxinus excelsoir), javor horský (Acer pseudoplatanus), brest horský (Ulmus glabra)
javor mliečny (Acer platanoides).
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Krovinnú vrstvu tvoria vŕba trojtyčinková (Salix triandra), vŕba purpurová (Salix purpurea),
vŕba košikárska (Salix viminalis), vŕba krehká (Salix fragilis), baza čierna (Sambucus nigra),
čremcha obyčajná (Padus avium), kalina obyčajná (Viburnum opulus), lieska obyčajná
(Corylus avellana), bršlen európsky (Euonymus europaeus).
V bylinnom podraste sa uplatňujú najmä druhy nitrofilné a hydrofilné ako kozoroha hostcová
(Aegopodium podagraria), nezábudka močiarna (Myosotis palustris), záružlie močiarne (Calta
palustris), iskierník plazivý (Ranunculus repens), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum),
hluchavka žltá (Lamium galeobdolon), čistec lesný (Stachys sylvatica), žihľava dvojdoma
(Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius), netýkavka nedotklivá (Impatiens nolitangere), netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora), záružlie močiarne (Caltha palustris),
lipkavec obyčajný (Galium aparine), pakost smradľavý (Geranium robertianum), chmeľ
obyčajný (Humulus lupulus), a ďalšie.
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130)
Vyskytujú sa na rôznom geologickom podloží na miernejších svahoch, na vlhkých pôdach
dobre zásobených živinami. Porasty sú charakteristické vysokým zápojom drevín, v
podhorských bučinách často chýba krovinové poschodie alebo je iba slabo vyvinuté. Pri
hromadení bukového opadu (lístia) je typická nízka pokryvnosť bylinného poschodia – len do
1,5 %. V rámci Slovenska je to najrozšírenejší typ biotopu pokrývajúci rozsiahle plochy
vrátane Malých Karpát.
Druhové zloženie
Stromový porast - buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný
(Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata), čerešňa vtáčia (Prunus avium), javor horský
(Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides).
Krovinná etáž - lykovec jedovatý (Daphne mezerum), zimolez obyčajný (Lonicera
xylosetum), baza čierna (Sambucus nigra).
Bylinný podrast - ostrica chlpatá (Carex pilosa), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera),
kostrava horská (Festuca drymeja), lipkavec marinkový (Galium odoratum), mednička
ovisnutá (Melica nutans), mednička jednokvetá (Melica uniflora), lipnica hájna (Poa
nemoralis), fialka lesná (Viola eichenbachiana) a ďalšie
Základné flóristické zloženie podhorských bučín nie je vzhľadom na rozdielnosť geologického
podložia a rozpadu jednotlivých hornín, ich chemizmu a tým aj štruktúry pôd celkom
jednotné. Vo všetkých spoločenstvách sa pravidelne vyskytuje lipkavec marinkový (Galium
odoratum). Najrozšírenejšími typmi podhorských bučín sú spoločenstva s dominujúcou
ostricou chlpatou (Carex pilosa), vyskytujúcou sa na všetkých geologických podložiach.
Prítomnosť chlpane hájnej (Luzula luzuloides) svedčí o kyslosti pôd. V kryštaliniku sa
miestami vyskytuje i razivka smradľavá (Aposeris foetida), kostihoj srdcovitý (Symphytum
cordatum). Na vápenitých hlinách sa vyskytuje niekedy i brečtan popínavý (Hedera helix).
Porasty bukových kvetnatých lesov pokrývajú najväčšiu časť územia Mestských lesov.
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae – Carpinetum)
Karpatské dubovo-hrabové lesy sú tvorené fytocenózami patriacimi do lesného typu štrkovitá
hrebienková nitrofilná buková dúbrava.
V drevinnej skladbe prevláda hrab (Carpinus betulus), pomerne hojné zastúpenie má buk
lesný (Fagus sylvatica), lipa malolistá (Tilia cordata), zriedkavejšie sa vyskytuje dub zimný
(Quercus petraea), dub letný (Quercus robur) a javor poľný (Acer campestre).
Krovinné poschodie je málo zastúpené, vyskytuje sa v ňom napr. zemolez obyčajný
(Lonicera xylosteum), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska
obyčajná (Corylus avellana), bršlen európsky (Euonymus europaea), lykovec jedovatý
(Daphne mezereum).
V bylinnej etáži - ostrica chlpatá (Carex pilosa), lipkavec voňavý (Galium odoratum), hviezdica
veľkokvetá (Stellaria holostea), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum), bažanka trváca
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(Mercurialis perennis), vranie oko štvorlisté (Paris quadrifolia), mliečnik mandľolistý
(Tithymalus amygdaloides), fialka lesná (Viola reichenbachiana), na vlhkejších stanovištiach
papradka samičia (Athyrium filix-femina) a papraď samčia (Dryopteris filix-mas).
Porasty dubovo-hrabových lesov hraničia s jelšovými podhorskými lužnými lesmi a na druhej
strane s kvetnatými bučinami, do ktorých často veľmi plynulo prechádzajú. Hranice medzi
nimi sú tak často problematické, čo je možné pozorovať i v areáli navrhovanej činnosti.
Fragmenty jelšového lužného lesa Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0*) sa
zachovali v južnom cípe západnej/dolnej časti riešeného areálu v nive potoka Vydrica, na
jeho pravom brehu. Táto časť areálu bude plne zachovaná a nebude dotknutá realizáciou
navrhovanej činnosti. Na ostatnej ploche západnej/dolnej časti areálu, na ľavej strane potoka
Vydrica, zo strany bývalého kúpaliska sa významné biotopy ani brehové porasty takmer
nenachádzajú.
Na strmých svahoch areálu na pravom brehu Vydrice v kontakte s jelšovými lužnými lesmi sa
nachádzajú dubovo-hrabové spoločenstvá charakteru Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
s charakteristickým zložením stromového poschodia, s malým zastúpením druhov v krovitom
poschodí a s veľmi malou pokryvnosťou druhov v bylinnom poschodí, kde dominujú paprade.

Vo východnej časti areálu navrhovanej činnosti je zmes rôznych, činnosťou človeka čiastočne
pozmenených biotopov, ktoré sa navzájom prelínajú. Stromové porasty nie sú súvisle,
miestami sú nekvalitné a na viacerých miestach chýbajú.
Medzi Cestou mládeže a Čatlošovou vílou sa nachádzajú prevažne dubovo-hrabové
spoločenstvá, ktoré úrovni a nad objektmi sanatória vo vyšších polohách prechádzajú do
bukového porastu. Východne a južne od objektov sanatória sa nachádza dokonca smrekový,
nepôvodný biotop. Kvalitnejšie bukové biotopy sa nachádzajú severne a severozápadne od
objektov sanatória.

Na lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti, ani v jej bezprostrednom okolí, neboli
zaznamenané osobitne chránené alebo vzácne druhy rastlín.
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Fauna
Podľa zoogeografického členenia (Atlas krajiny SR, 2000) z hľadiska limnického biocyklu
patrí živočíšstvo dotknutej oblasti do pontokaspickej provincie, podunajského okresu
a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíšstvo do provincie
listnatých lesov a podkarpatského úseku.
Druhové zloženie fauny Malých Karpát je veľmi pestré a zodpovedá geografickým
podmienkam Malých Karpát. Zistilo sa tu napr. vyše šesťsto druhov motýľov (Lepidoptera), z
ktorých viaceré teplomilné druhy sa na iných územiach Slovenska nevyskytujú.
Z radov hmyzu (Insecta) si pozornosť zasluhujú sága stepná (Saga peda), modlivka zelená
(Mantis religiosa) a náš najväčší chrobák roháč obyčajný (Lucanus cervus). Žije tu aj náš
najväčší pavúk strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis).
Z obojživelníkov (Amphibia) a plazov (Reptilia) sa tu vyskytujú napr. salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra), skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha obyčajná (Bufo bufo),
skokan zelený (Rana esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea), slepúch lámavý (Anguis
fragilis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica zelená (Lacerta viridis), užovka stromová
(Elaphe longissima) užovka stromová (Elaphe longissima), užovka hladká (Coronella
austriaca).
Žije tu i viacero druhy netopierov, napr. stromové druhy - raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
z ďalších druhov sa tu najčastejšie vyskytujú napr. uchaňa čierna (Barbastella barbastellus),
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), večernica neskorá (Eptesicus serotinus) a ďalšie.
Veľmi pestrá je i druhová skladba vtákov (Aves) napr. bocian čierny (Ciconia nigra), kačica
divá (Anas platyrhynchos), včelár lesný (Pernis apivorus), jastrab krahulec (Accipiter nisus),
myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), sokol rároh (Falco cherrug),
sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus), holub hrivnák (Columba
palumbus), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), sova lesná (Strix aluco), kukučka jarabá
(Cuculus canorus), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), žlna zelená (Picus viridis), ďateľ čierny
(Dryocopus martius), ďateľ veľký (Dendrocopus major), ďateľ prostredný (Dendrocopus
medius), ďateľ malý (Dendrocopus minor), vlha hájová (Oriolus oriolus), vrana obyčajná
(Corvus corone), havran poľný (Corvus frugilegus), sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka
belasá (Parus caeruleus), mlynárka dlhochvostá (Aegithalus caudatus), brhlík lesný (Sitta
europaea), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), drozd trskotavý (Turdus viscivorus),
drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čierny (Turdus merula), slávik červienka (Erithacus
rubecula), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita),
trasochvost biely (Motacilla alba), škorec obyčajný (Sturnus vulgari), vrabec poľný (Passer
montanus), stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík pestrý (Carduelis carduelis), hýľ
obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), strnádka žltá (Emberiza
citrinella).
Z cicavcov (Mammalia) tu žijú rôzne druhy hlodavcov napr. hrdziak lesný (Clethrionomys
glareolus), ryšavka myšovitá (Apodemus sylvaticus), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris) a
plch obyčajný (Glis glis), hmyzožravce (Insectivora) napr. piskor obyčajný (Sorex araneus) a
krt obyčajný (Talpa europaea), jež (Erinaceus europeus), dvojzubce napr. zajac poľný
(Lepus europaeus), dravce napr. líška hrdzavá (Vulpes vulpes), mačka divá (Felis silvestris),
kuna skalná (Martes foina) i kuna lesná (Martes martes), lasica obyčajná (Mustela nivalis),
jazvec lesný (Meles meles) a v blízkosti rybníkov i vydra riečna (Lutra lutra).
Významné je i zastúpenie poľovnej zveri – srnec európsky (Capreolus capreolus), jeleň
európsky (Cervus elaphus). Pomerne rozšírená je i sviňa divá (Sus crofa).
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Navrhovaná činnosť sa nachádza v nive potoka Vydrica, ktorý je okrem iného i dôležitým
migračným biokoridorom a biotopom pre život a reprodukciu veľkého množstva druhov
bezstavovcov a obojživelníkov a tiež zdrojom pitnej vody a lovný biotop pre mnohé druhy
stavovcov.
Potok Vydrica preteká v jednom svojom úseku priamo cez územie západnej/dolnej časti
areálu navrhovanej činnosti. Areál sanatória je oplotený okrem vstupu a výstupu toku
Vydrice, ktoré sú bez oplotenia.
Najvýznamnejším druhom, ktorý žije v toku Vydrica je rak riavový, ktorý prioritným
chráneným druhom európskeho i národného významu.
Rak riavový (Austropotamobius torrentium) je z našich pôvodných druhov rakov najmenší a
najpomalšie rastúci, dospelé samce dosahujú hmotnosť 55 g a celkovú dĺžku tela 12 cm.
Zvyčajná dĺžka tela samcov je však do 8 – 10 cm, samice sú menšie – zvyčajne 6 – 9 cm). Je
dokázané, že sa dožívajú aj viac ako 10 rokov.
Zafarbenie hornej strany tela je dosť premenlivé, najčastejšie sú to rôzne odtiene hnedej a
olivovo zelenej farby, niekedy bývajú béžové a výnimočne až oranžové. Spodná strana tela je
svetlejšia. Dobrým určovacím znakom je absencia tŕňov na hlavohrudi pred aj za cervikálnou
ryhou.
Rak riavový obýva potoky a malé riečky v horských a podhorských oblastiach, ktorých dno je
tvorené hrubým kamenitým substrátom. Pre jeho výskyt je limitujúcim faktorom najmä
dostatok vhodných úkrytov tvorených predovšetkým väčšími kameňmi a ponorenými koreňmi
stromov (obrázok 3). Bahnité sedimenty mu nevyhovujú a vyhýba sa im. Príležitostne si
buduje aj jednoduché nory v brehoch. Vyhovujú mu prirodzene meandrujúce potoky s
premenlivou hĺbkou a šírkou toku.
Rak riavový sa bežnejšie nachádza v niektorých krajinách susediacich so Slovenskom (napr.
Rakúsko, Nemecko). Slovensko predstavuje SV hranicu areálu rozšírenia tohto druhu a jeho
výskyt u nás je zriedkavý.
Do roku 2000 bol výskyt raka riavového na Slovensku doložený nálezmi len z Vydrice a jej
prítoku nad Železnou Studničkou. Vďaka intenzívnemu výskumu našli Harváneková &
Stloukal (2004), Stloukal (2008), Stloukal & Harváneková (2005) a Vitázková & Stloukal
(2009) spolu 15 lokalít s malými populáciami tohto druhu. Výskyt raka riavového na
Slovensku je v súčasnosti viazaný výlučne na malokarpatské toky, kde je jeho prítomnosť
aktuálne známa zo 17 potokov, najpočetnejšia populácia je vo Vydrici a jej prítokoch ako aj v
potoku nad Mariankou.
Ďalším chráneným druhom, ktorý sa vyskytuje v toku Vydrica je rak riečny (Astacus astacus,
vyskytuje sa v dolnej časti stredného toku a v rybníkoch 3 a 4. Je rovnako chránený ako rak
riavový. Jeho rozšírenie na Slovensku je podstatne väčšie. Tento druh je menej náročný na
kvalitu vody a znáša aj vyššiu teplotu vody.
Pre potreby posudzovania vplyvov v rámci posudzovania navrhovanej činnosti „Revitalizácia
kúpaliska Železná studnička“ v predchádzajúcom období bolo vykonané zhodnotenie
potenciálnych vplyvov na ÚEV Vydrica s ohľadom na populáciu raka riavového (RNDr. Eduard
Stloukal, katedra zoológie PRIF UK v Bratislave, 2012). Podrobné mapovanie raka riavového
bolo vykonané v záujmovom úseku toku Vydrice medzi rkm 6,5 – 9,5.
Pri inventarizačnom prieskume v r. 2012 bola zistená prítomnosť viac ako 100 ks rakov
riavových v tomto úseku. Jeho výskyt bol potvrdený i v úseku Vydrice do ktorého je zaústená
existujúca ČOV, ktorou sa v súčasnosti odvádzajú odpadové vody z rodinných domov, ktoré
sa nachádzajú východne od sanatória.
Na základe výsledkov posúdenia bolo odporučené zvážiť možnosť zachytávania vyčistenej
odpadovej vody do samostatnej nádrže a jej vypúšťanie len v čase vyššieho prietoku a to
tak, aby objem vypúšťanej vody neprekročil 5 % aktuálneho prietoku. V obdobiach s nízkym
prietokom by nemala byť odpadová voda z ČOV do recipientu vypúšťaná vôbec.
Navrhovateľ na základe výsledkov posúdenia navrhovanej činnosti súvisiacej s revitalizáciou
kúpaliska Železná studnička a po zohľadnení záverov posudzovania pôvodne navrhovanej
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činnosti vypracoval nový projekt revitalizácie sanatória Železná studnička v rámci ktorého
nedôjde k žiadnemu zásahu do toku Vydrice, ani k vypúšťaniu vyčistených vôd do tohto
vodného, ani k akejkoľvek úprave toku Vydrica.
Dolina Vydrice je súčasťou regionálneho biokoridoru ako pre suchozemskú tak aj vodnú
faunu. Suchozemská fauna pri migrácii nie je podstatne obmedzovaná, neplatí to o mnohých
druhoch vodnej fauny, pre ktoré je Vydrica v súčasnosti izolovaným refúgiom bez možnosti
úniku na vhodnejšie stanovištia.
Tok Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v Bratislavskom lesoparku Železná
studnička je lovným rybárskym revírom MsO Bratislava1 Vydrica (1-1460-4-1). Charakter
revíru – lososové vody pstruhové. Vyskytuje sa tu pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
a pôvodný pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh jazerný (Salmo trutta m.
lacustris), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) a šťuka severná (Esox lucius), sivoň potočný
(Salvelinus fontinalis).
K vodným biotopom doliny Vydrice patria 4 rybníky, ktoré sa nachádzajú v strednej časti
toku. Rybníky sú slabo prietočného charakteru. Rybníky sú obhospodarované ako rybárske
revíry a slúžia na rekreačný lov rýb udicou. Sú osídlené prevažne kaprom, ďalšie vysádzané
druhy sú amur, tolstolobik, šťuka, sumec a karas.
Na území Mestských lesov Bratislava sa nachádza režijný poľovnícky revír Lesopark, ktorého
hranice sú totožné s hranicami užívania lesov. Výkon práva poľovníctva zabezpečujú Mestské
lesy Bratislava.
V údolí Vydrice bol v rámci rôznych prieskumov zistený značný počet chránených druhov,
najmä z vtákov. Najväčší počet druhov je viazaných na lesné prostredie.
Priamo dotknutým územím vedie biokoridor regionálneho významu Vydrica s prítokmi. V
záujmovom území mimo oploteného areálu boli zistené miesta prechodu lesnej zveri
(diviaky, srnčia zver) najmä cez tok Vydrice (v severnej časti).
1.8. Územia chránené podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma
Územia chránené podľa osobitných predpisov, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality
navrhovanej činnosti možno rozdeliť do dvoch skupín:



územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

1.8.1. Územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
1.8.1.1. Európska sústava chránených území (Natura 2000)
Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:
 chránené vtáčie územia (osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) –
vyhlasované na základe smernice Rady EÚ o ochrane voľne žijúcich vtákoch č.
79/409/EHS);
 chránené územia európskeho významu (osobitné územia ochrany (Special Areas of
Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice Rady EÚ o ochrane biotopov,
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín č. 92/43).
Chránené vtáčie územia (SKCHVU)
Nariadením vlády SR č. 636/2003 Z. z. bol vyhlásený Národný zoznam navrhovaných
chránených vtáčích území, ktoré sú v súčasnosti všetky vyhlásené.
Na území hl. mesta SR Bratislava zasahujú 4 chránené vtáčie územia, ktoré sú uvedené
v tabuľke č. 18.
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Na územie okresu na ktorom je umiestnená navrhovaná činnosť (Bratislava III) zasahuje
SKCHVU014 Malé Karpaty, ktoré je od lokality navrhovanej činnosti vzdialené cca 2,5 km
severovýchodne.
Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou CHVÚ Malé Karpaty, ani iného CHVÚ.
Tabuľka č. 18: Chránené vtáčie územia na území mesta Bratislava

Názov územia
Záhorské Pomoravie
Malé Karpaty
Dunajské luhy
Sysľovské polia

Označenie – identifikačné číslo
SKCHVU016
SKCHVU014
SKCHVU007
SKCHVU029

CHVÚ na území okresu Bratislava III

Zdroj: ŠOP SR

SKCHVU014 Malé Karpaty
Výmera: 50 633, 6 ha
Katastrálne územie v okrese Bratislava III: Rača, Vajnory.
Účel vyhlásenia: Zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov
sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra
skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa
čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša
červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára
sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a
zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.
Lokalita navrhovanej činnosti, nie je súčasťou SKCHVU014 Malé Karpaty.
Územia európskeho významu (SKÚEV)
Európska komisia schválila dňa 13. novembra 2007 vládny návrh území európskeho významu
(Site of Community Importance - SCI) pre panónsky biogeografický región, ktorý obsahuje
148 území z južnej časti Slovenska. V priebehu šiestich rokov od schválenia národného
zoznamu Európskou komisiou je Ministerstvo životného prostredia SR povinné všeobecne
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záväzným právnym predpisom vyhlásiť všetky územia európskeho významu (Special Area of
Conservation – SAC).
Na území hl. mesta SR Bratislava sa nachádza 11 lokalít CHÚEV.
Tabuľka č. 19: Chránené územia európskeho významu na území mesta Bratislava

Názov územia
Devínske jazero
Rieka Morava
Devínske lúky
Devínske alúvium Moravy
Vydrica
Vydrica
Homoľské Karpaty
Devínska Kobyla
Bratislavské luhy
Biskupické luhy
Ostrovné lúčky
Hrušov

Označenie – identifikačný kód
SKUEV0313
SKUEV0314
SKUEV0396
SKUEV0312
SKUEV0388
SKUEV1388
SKUEV0104
SKUEV0280
SKUEV0064
SKUEV0295
SKUEV0269
SKUEV 0270

Na územie okresu na ktorom je umiestnená navrhovaná činnosť (Bratislava III) sa
nachádzajú SKUEV0388 Vydrica a SKUEV1388 Vydrica a zasahuje i SKUEV0104 Homolské
Karpaty.
CHÚEV na území okresu Bratislava III

Areál
sanatória

Zdroj: ŠOP SR
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SKUEV0388 Vydrica
Rozloha: 7,32 ha
Okres: Bratislava III
Katastrálne územie: Vinohrady

Areál
sanatória

Zdroj: ŠOP SR

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110
Kyslomilné bukové lesy
9130
Bukové a jedľové kvetnaté lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kováčik fialový (Limoniscus violaceus)
mora schnidtova (Dioszeghyana schmidtii)
mlynárik východný (Leptidea morsei)
rak riavový (Austropotamobius torrentium)
SKUEV1388 Vydrica
Rozloha: 25,8 ha
Okres: Bratislava III
Katastrálne územie: Vinohrady, Záhorská Bystrica

Areál
sanatória

Zdroj: ŠOP SR

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130
Bukové a jedľové kvetnaté lesy
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Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
rak riavový (Austropotamobius torrentium)
vydra riečna (Lutra lutra)
Cez lokalitu navrhovanej činnosti, jej západná/dolná časť vedie úsek územia európskeho
významu SKUEV0388 Vydrica. Ďalšie SKUEV1388 Vydrica sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti lokality navrhovanej činnosti.
SKUEV0104 Homoľské Karpaty sa nachádza vo vzdialenosti cca 4,5 km od lokality
navrhovanej činnosti.
V rámci prieskumu biotopov európskeho, resp. národného významu priamo v záujmovom
území v roku 2012 bol na lokalite navrhovanej činnosti identifikovaný biotop Ls 1.3
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý je súčasťou prioritného biotopu európskeho
významu 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.
Tento biotop sa nachádza v južnom cípe západnej/dolnej časti areálu v ľavobrežnej nive toku
Vydrica. Zaberá cca 3 600 m2. Tento typ biotopu sa vyskytuje aj na viacerých lokalitách
mimo areálu navrhovanej činnosti a je predmetom ochrany v SKUEV0388 Vydrica. V
stromovom poschodí dominuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa), sprevádzaná jaseňom štíhlym
(Fraxinus excelsior), javorom horským (Acer pseudoplatanus), javorom mliečnym (Acer
platanoides), menej čremchou obyčajnou (Padus avium), ojedinele aj vŕbou krehkou (Salix
fragilis). Krovinnú vrstvu tvorí najmä baza čierna (Sambucus nigra), lieska obyčajná (Corylus
avellana), menej bršlen európsky (Euonymus europaeus), svíb krvavý (Swida sanguinea),
zriedkavo hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ruža
šípová (Rosa canina), kalina siripútková (Viburnum lantana), kalina obyčajná (Viburnum
opulus). Pre bylinnú synúziu sú charakteristické hlavne nitrofilné a hydrofilné druhy.
Časť areálu sanatória na ktorej sa nachádza Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
bude plne zachovaná a nebude dotknutá realizáciou navrhovanej činnosti. Na ostatnej ploche
západnej/dolnej časti areálu, na ľavej strane potoka Vydrica, zo strany bývalého kúpaliska sa
žiadne významné biotopy ani brehové porasty, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciu
navrhovanej činnosti, nenachádzajú.
1.8.1.2. Národná sústava chránených území
Okrem chránených území európskej sústavy NATURA 2000 existuje podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny národná sústava chránených území.
Podľa tohto zákona je územie Slovenska rozdelené do 5 stupňov ochrany, rozsah obmedzení
sa zväčšuje so zvyšujúcim sa stupňom ochrany. Na území, ktorému sa neposkytuje osobitná
ochrana podľa uvedeného zákona, platí prvý stupeň ochrany.
Podľa tohto zákona sú ustanovené tieto kategórie chránených území:







chránená krajinná oblasť (CHKO) - 2. stupeň ochrany,
národný park (NP) - 3. stupeň ochrany,
chránený areál (CHA) - 3. až 5. stupeň ochrany,
prírodná rezervácia a národná prírodná rezervácia (PR a NPR) - 4. - 5. stupeň
ochrany,
prírodná pamiatka a národná prírodná pamiatka (PP a NPP) - 4. až 5. stupeň ochrany,
chránený krajinný prvok (CHKP) - 2. až 5. stupeň ochrany.

Ochranné pásma národného parku, chráneného areálu, prírodnej rezervácie a prírodnej
pamiatky majú primerane nižší stupeň ochrany. Uvedené stupne ochrany platia všeobecne,
môžu sa však zmeniť vyhlásením zón chráneného územia. Chránené územie možno na
základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny podľa povahy prírodných hodnôt, a to v 2.
až 5. stupni ochrany.
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Veľkoplošné chránené územia (CHKO, NP)
Chránená krajinná oblasť (ďalej len „CHKO“) (§ 18 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny)
Na územie hl. mesto SR Bratislava zasahujú dve vyhlásené CHKO:



CHKO Malé Karpaty - lesné masívy Malých Karpát a Devínskej Kobyly,
CHKO Dunajské Luhy - časť lesných porastov pri Dunaji.

CHKO Malé Karpaty

Vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. z 05. 05. 1976, novelizovaná vyhláškou MŽP SR
č. 138/2001 Z. z. z 30. 03. 2001.
Výmera: 64 610 ha
Na území CHKO Malé Karpaty platí II. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru.
Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát a sú jadrovým pohorím so
špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú
granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí.
Charakteristické pre toto pohorie sú dobré zachované plošiny, údolia a rôzne depresie, ktoré
oddeľujú plošiny, ktoré sa vytvorili zväčša na tektonických predisponovaných miestach.
Údolie Vydrice má kopcovitý charakter, s výškovým rozdielom cca 250 metrov.
Územie CHKO z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom
horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý. V teplomilných
trávinno-bylinných spoločenstvách sa vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec
veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí
listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestrú faunu.
Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného
vtáctva možno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika
sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších
druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý,
výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný.
Navrhovaná činnosť sa nachádza v južnej časti CHKO Malé Karpaty.
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Na lokalite navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. Dotknuté parcely nie sú súčasťou CHKO Malé Karpaty.
CHKO Dunajské luhy - severná hranica CHKO Dunajské luhy sa nachádza cca 10 km južne od
lokality navrhovanej činnosti.)
Maloplošné chránené územia prírody (CHA, NPR, NPP, PP)
Na území mesta Bratislava je vyhlásených 29 plošným rozsahom menších chránených území
prírody, so stupňom ochrany 3 až 5 podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a s určenou
kategóriou (CHA - chránený areál, PP - prírodná pamiatka, PR - prírodná rezervácia, NPR národná prírodná rezervácia, NPP - národná prírodná pamiatka)
Tabuľka č. 20 : Maloplošné chránené územia na území mesta Bratislava
Názov chráneného územia

Kategória CHÚ

Výmera v ha

Borovicový lesík (BA I)

CHA

0,80

Zeleň pri vodárni (BA I)

CHA

0,23

Horský park (BA I)

CHA

22,96

Bôrik (BA I)

CHA

1,43

Kopáčsky ostrov (BA II)

PR

82,62

Topoľové hony (BA II)

PR

60,06

Poľovnícky les (BA II)

CHA

7,5

Bajdeľ (BA II)

CHA

8,68

Panský diel (BA II)

PP

15,60

Gajc (BA II)

PR

62,72

Rösslerov lom (BA III)

PP

2,38

Devínske alúvium Moravy (BA IV)

CHA

253,18

Devínska Kobyla (BA IV)

NPR

101,12

Devínska hradná skala (BA IV)

NPP

1,70

Devínska lesostep (BA IV)

PP

5,09

Fialková dolina (BA IV)

PR

20,59

Pečnianský les (BA V)

CHA

295,3

Sihoť (BA IV)

CHA

234,9

Slovanský ostrov (BA IV)

PR

34,38

Štokeravská vápenka (BA IV)

PR

12,71

Vápenický potok (BA IV)

CHKP

2,52

Lesné diely (BA IV)

CHA

0,52

Hrabiny (BA V)

CHA

7,05

Chorvátske rameno (BA V)

CHA

11,10

Jarovská bažantnica (BA V)

CHA

78,26

Dunajské ostrovy (BA V)

PR

219,71

Starý háj (BA V)

PR

76,65

Soví les (BA V)

CHA

41,87

PR

54,93

Ostrovné lúčky (BA V)
Spolu

1 716,63

Na území okresu Bratislava III sa nachádza jedno maloplošné chránené územie PP Rösslerov
lom, ktoré bola vyhlásená v roku 1990 ako významná geologická lokalita, v ktorej vystupuje
kompaktný granodiorit ako súčasť kryštalinika Malých Karpát. Navrhovaná činnosť nie je
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v dotyku s touto chránenou PP ani so žiadnym iným z uvedených maloplošných chránených
území.
Chránené stromy
Podľa zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa môžu za chránené vyhlásiť
kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy
alebo ich skupiny vrátane stromoradí. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce
na lesnej pôde.
Na území mesta Bratislava je vyhlásených 32 chránených stromov na 27 lokalitách. Okrem
jedného sa všetky nachádzajú na území MČ Bratislava-Staré Mesto.
Na dotknutej lokalite, ani v jej bezprostrednej blízkosti sa žiadne chránené stromy
nenachádzajú.
Ramsarské lokality - mokrade
Slovenská republika je od 1. 1. 1993 riadnou zmluvnou stranou Dohovoru o mokradiach
(ďalej len „Ramsarský dohovor“). Slovensko sa pristúpením k Ramsarskému dohovoru
zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako regulátory vodných režimov a biotopy
podporujúce charakteristickú flóru a faunu. Mokraďami podľa Ramsarského dohovoru sú
všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo
dočasnými, stojatými aj tečúcimi." .
Na území mesta Bratislava sa nachádzajú 6 mokradí regionálneho významu a 23 mokradí
lokálneho významu.
V dosahu navrhovanej činnosti sa nachádza jedna mokraď lokálneho významu Železná
studienka s výmerou 25 000 m2. Územie navrhovanej činnosti nie je jej súčasťou.
1.8.2. Územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z.
Chránené vodohospodárske oblasti (CHVO)
Územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti (§
31 zákona o vodách) ani do vyhlásených ochranných pásiem vodárenských zdrojov (§ 32
zákona o vodách).
Najbližšia CHVO k lokalite navrhovanej činnosti je CHVO Žitný ostrov. Tok Malého Dunaja
prechádzajúci cca 9,5 km juhovýchodne od dotknutého územia tvorí jeho severnú hranicu.
CHVO Žitný ostrov
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov má plochu takmer 1 400 km2, čo je cca 20 %
z celkovej plochy CHVO na Slovensku. Na jej území sa nachádzajú najväčšie zásoby pitnej
vody zo zdrojov podzemnej vody v Európe. Toto množstvo stačí pre zásobovanie pitnou
vodou (bez úpravy) 10 100 000 obyvateľov pri priemernej spotrebe 150 litrov na obyvateľa
za deň.
Tvorba takýchto obrovských zásob pitnej vody je umožnená geologickou stavbou územia
CHVO Žitný ostrov, ktoré je, na rozdiel od pôdneho zloženia území CHVO v SR, mimoriadne
priepustné. Táto skutočnosť je aj jeho nevýhodou, pretože v takomto prostredí sa veľmi
rýchlo šíri znečistenie, a preto sa vyžaduje zvýšená ochranu pred znečistením, ktoré by ich
mohlo znehodnotiť na dlhú dobu a znemožniť tak ich využívanie pre zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou.
Vodárenské vodné toky a vodohospodársky významné toky
Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov je
ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 211/2005 Z. z.
Do zoznamu vodohospodársky významných tokov je na Slovensku zaradených 586 vodných
tokov a do zoznamu vodárenských vodných tokov je zaradených 102 vodných tokov.
Vodohospodársky významným tokom ktororého úsek prechádza lokalitou navrhovanej
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činnosti je tok Vydrica (4-20-01-004). V širšom okolí navrhovanej činnosti sa nachádzajú
vodohospodársky významné toku Malý Dunaj (4-20-01-010) a Dunaj (4-20-01-00) v rkm
1708,2-1850,2 a 1872,7-1880,2, ktoré nie sú v dosahu navrhovanej činnosti.
Vodárenský vodný tok sa v blízkosti záujmového územia nenachádza.
1.9. Územný systém ekologickej stability
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystémov vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími
a vnútornými faktormi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie
Územný systém ekologickej stability predstavuje takú celopriestorovú štruktúru vzájomne
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a
foriem života v krajine a vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj.
Základ tohto systému predstavujú:
 biocentrá - sú to ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu organizmov a na zachovanie
a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Sú to ekologicky najstabilnejšie prvky krajinnej
štruktúry;
 biokoridory – je to priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá
a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií organizmov
a ich
spoločenstiev;
 interakčné prvky sú určité ekosystémy, ich prvky alebo skupiny ekosystémov,
prepojené na biocentrá a biokoridory a zabezpečujúce ich priaznivé pôsobenie na
okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.
Územné systémy ekologickej stability (ÚSES) tvoria východisko pre ekologickú rehabilitáciu
krajiny.
Projekty územného systému ekologickej stability sa realizujú na rôznych úrovniach
 nadregionálna úroveň – Generel nadregionálneho územného systému ekologickej
stability (GNÚSES) – bol vypracovaný a schválený v roku 1992 (mierka 1:200 000);
 regionálna úroveň – Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) v rokoch 1993 – 1995 sa vypracovalo 38 projektov RÚSES pre bývalé okresy SR
(mierka 1: 50 000 alebo 1: 25 000).
 miestna úroveň – Miestny územný systém ekologickej stability MÚSES – projekty sa
vypracovávajú postupne a tvoria nevyhnutný podklad pre územný plán obce (mierka
1. 10 000 alebo 1: 5 000.
Územný systém ekologickej stability krajiny
stability (Hrnčiarová 1999):

sa v praxi hodnotí 5 stupňami ekologickej

1. stupeň – veľmi nízka ekologická stabilita krajiny (územia s rôznou antropickou
záťažou, bez chránených území, prípadne malým výskytom ochranných pásiem,
krajinné prvky s devastovanou alebo umele vysadenou vegetáciou alebo bez
vegetácie, s veľmi malou biodiverzitou, napr. priemyselné areály bez pozitívnych
prvkov s vysokým podielom negatívnych prvkov).
2. stupeň – nízka ekologická stabilita krajiny (územia s rôznou antropickou záťažou,
s ojedinelým výskytom ochranných pásiem, krajinné prvky s vegetáciou
synantropného
charakteru
a poľnohospodárskymi
monokultúrami,
s malou
biodiverzitou);
3. stupeň – stredne vysoká ekologická stabilita krajiny (územia s rôznou antropickou
záťažou, s ojedinelým výskytom
chránených území a ich ochranných pásiem,
krajinné prvky s poloprirodzenou vegetáciou a poľnohospodárskymi plodinami, so
stredne veľkou biodiverzitou);
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4. stupeň – vysoká ekologická stabilita krajiny (územia s malou až strednou antropickou
záťažou, s chránenými územiami a ich ochrannými pásmami, krajinné prvky
s poloprirodzenou a prírode blízkou vegetáciou, s veľkou biodiverzitou);
5. stupeň – veľmi vysoká ekologická stabilita krajiny (územia s malou až strednou
antropickou záťažou, s chránenými územiami a ich ochrannými pásmami, krajinné
prvky s prirodzenou a prírodne blízkou vegetáciou, s veľmi vysokou biodiverzitou).
RÚSES bol vypracovaný v roku 1994 (SAŽP Bratislava) a aktualizovaný v roku 2005.
V širšom okolí územia navrhovanej činnosti sa podľa R-ÚSES nachádzajú tieto prvky
ekologickej stability:
Biocentrá
Regionálne biocentrum
 RBc – Železná studnička I. a II. rybník a RBc – Železná studnička II a III. rybník biocentra tvoria štyri rybníky - vodné a brehové spoločenstvá. Významné sú najmä
z hľadiska výskytu obojživelníkov - ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha zelená
(Bufo viridis), skokan hnedý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan
štíhly (Rana dalmatina), skokan rapotavý (Rana ridibunda) ako aj pre ďalšiu vodnú a
vlhkomilnú biotu v údolí Vydrice. Pravidelným hniezdičom je tu kačica divá (Anas
platyrhynchos). Vyžaduje sa revitalizácia rybníkov za účelom zlepšenia ekologických
podmienok pre uvedené skupiny organizmov.
 RBc – Zbojnička – Panský les – hodnotné malokarpatské lesy s prevahou bukových
kvetnatých lesov podhorských, dubovo-hrabových lesov karpatských, dubovo-cérových
lesov. Menšie zastúpenie majú dubovo-kyslomilné a lipovo-javorové lesy. Od lokality
navrhovanej činnosti je biocentrum vzdialené cca 4 km SV.
Biokoridory
Provinciálny biokoridor
 PRBk – Malé Karpaty, úsek Koliba – Biely kríž – lesné spoločenstva. Biokoridor je
vzdialený od lokality navrhovanej činnosti cca 1,5 km SZ.
Nadregionálny biokoridor
 NRBk – juhovýchodné svahy Malých Karpat – kombinácia rôznorodých krajinných
ekosystémov – teplomilná nelesná vegetácia, sekundárne a ekotónové lesné
spoločenstvá, vinice, sady, záhrady, rúny s výskytom viacerých vzácnych a ohrozených
druhov fauny a flóry. Biokoridor je v súčasnosti na viacerých miestach narušený najmä
výstavbou chatových osád a intenzifikáciou viníc – terasovanie, napriek tomu je aj v
takomto stave pomerne funkčný pre viaceré druhy teplomilnej bioty. viridis). Biokoridor
prepája NRBk SZ svahy Malých Karpát, RBk Vydrica s prítokmi, RBk Račiansky potok s
prítokmi a RBk potok Struha. Biokoridor je vzdialený od záujmového územia približne 2,5 3,0 km JV.
 NRBk – severozápadné svahy Malých Karpat – je značne narušený, tvoria ho menšie
biocentra vzdialené až niekoľko km. Vyžaduje komplexnú revitalizáciu. Od lokality
navrhovanej činnosti je vzdialený cca 4 km JZ.
Regionálny biokoridor
 RBk – Vydrica s prítokmi – údolie potoka Vydrica, vodné a mokraďné spoločenstvá, lesné
spoločenstvá významné pre obojživelníkov ako aj pre vodnú a vlhkomilnú biotu v údolí
Vydrice. Najvyššiu ekologickú hodnotu vykazuje v hornej časti toku, od prameňa po
Červený most, kde sú zachovalé prirodzené brehové porasty a zvyšky lužných
podhorských lesov s dominantnou jelšou lepkavou. Biokoridor je značne pozmenený
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ľudskou činnosťou a z pôvodných vegetačných jednotiek sa tu zachovali len veľmi malé
fragmenty. Stromovú zložku lužných lesov podhorských tvorí jelša lepkavá (Alnus
glutinosa), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), čremcha strapcovitá (Padus avium), vŕba biela
(Salix alba), vŕba krehká (S. fragilis), vŕba popolavá (S. cinerea), z krovín rešetliak
prečisťujúci (Rhamnus cathartica), bršlen európsky (Euonymus uropaea), zob vtáči
(Ligustrum vulgare), kalina obyčajná (Viburnum opulus) a iné. Pre bylinnú vrstvu sú
charakteristické záružlie močiarne (Caltha palustris), túžobník brestový (Filipendula
ulmaria),
praslička
lesná
(Equisetum
sylvaticum),
slezinovka
striedavolistá
(Chrysosplenium alternifolium), kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), nezábudka
močiarna (Myosotis palustris), ostružina ožinová (Rubus caesius), žihľava dvojdomá
(Urtica dioica), ostrica praslenovitá (Carex brizoides), ostrica odialená (C. remota), ostrica
previsnutá (C. pendula), kuklík mestský (Geumurbanum), mrvica lesná (Brachypodium
sylvaticum), blyskáč jarný (Ficaria verna), škripina lesná (Scirpus sylvatica) a iné. Pozdĺž
vodného toku Vydrice. sa spontánne šíri významný invázny druh netýkavka žliazkatá
(Impatiens glandulifera). Meandrujúci tok Vydrice miestami vytvára širšie alúvium, na
ktorom sa zachovali jelšové porasty s dominanciou jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a s
ďalšími drevinami. Významná je aj fauna toku Vydrice a jej okolia. Sú tu zastúpené druhy
ploskúľ (Turbellaria), kôrovcov (Crustacea), potočníkov (Trichptera), dvojkrídlovcov
(Diptera), ulitníkov (Gastropoda), podeniek (Ephemeropera), pošvatiek (Plecoptera) s
výskytom viacerých chránených druhov – rak riečny (Astacus astacus), rak riavový
(Austropotamobius torrentium), drevár fialový (Xylocopa violacea), vodnár obyčajný
(Cinclus cinclus) a ďalšie. V okolí sa vyskytujú vzácne druhy obojživelníkov: rosnička
zelená (Hyla arborea), skokan hnedý (Rana temporaria), salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris) a ďalšie. Vydrica
predstavuje najstabilnejšie nálezisko výskytu raka riavového na Slovensku. Vydrica je
zároveň chráneným územím európskeho významu. Funkčnosť biokoridoru je na viacerých
miestach ohrozená a narušená v dôsledku rekreačných, liečebných športových
a dopravných aktivít.
Jeden z úsekov RBk Vydrica cca 120 m vedie okrajom západnej časti areálu sanatória.
 RBk XVI. Malé Karpaty – Malý Dunaj (biokoridor mobilnejších druhov stavovcov – vtákov
a drobných cicavcov)
Cez západnú časť areálu navrhovanej činnosti vedie cca 120 m úsek RBk Vydrica s prítokmi.
Do ostatných biokoridorov a biocentier lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje, ani nie je
ich súčasťou.

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana scenéria
Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných navzájom funkčne
prepojených hmotných prirodzených a človekom pretvorených a vytvorených prvkov, najmä
geologického podkladu a pôdotvorného substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva,
umelých objektov a prvkov využitia územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich so sociálnoekonomických javov v krajine (Environmentalistika a právo – J. Klinda, 2000).
Podľa Európskeho dohovoru o krajine Článok 1 písm. a) „Krajina znamená časť územia, tak
ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia
prírodných a/alebo ľudských faktorov.
Krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra ako odraz aktuálneho stavu využívania zeme, je výsledkom
antropogénnych aktivít a prírodných faktorov na pôvodnú krajinu. Bratislava vďaka svojej
polohe a geomorfologickým danostiam územia má bohaté a rôznorodé prírodné zázemie
a bohato zastúpené krajinotvorné prvky. Prírodné prvky sú však zastúpené nepravidelne a na
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mnohých miestach sú poškodené. Absentujú najmä biologicky významné plochy zelene
v urbanizovanom prostredí (verejné parky). Urbanizovanú krajinu Bratislavy tvoria
mestotvorné štruktúry, zaujímavé je spolupôsobenie urbanizovaného územia a jeho
usporiadania vo vzťahu k aktívnym štruktúram vnútromestskej zelene. V historickom
kontexte bola Bratislava známa ako mesto parkov a záhrad.
Štruktúra krajiny je tvorená vizuálnym aspektom, fyzicky vnímaným reliéfom krajiny a
kultúrno-historickými prvkami v štruktúre krajiny. Krajino-ekologická štruktúra vytvára
komplex živých a neživých prvkov, prírodných a antropogénnych prvkov a ich vzájomnej
interakcie. Funkčná štruktúra krajiny je charakterizovaná prevahou ľudskej činnosti v území.
Okres Bratislava III na území ktorého je umiestnená navrhovaná činnosť mal k 31. 12. 2013
celkovú výmeru 7 467 ha, z toho 3 157 ha lesov, 1 753 ha poľnohospodárskej pôdy, 96 ha
vodných plôch, 1 682 ha zastavaných plôch a 778 ha ostatných plôch. Lesy pokrývajú až
42,28 % územia okresu.
Dotknutá MČ Bratislava-Nové Mesto mala k 31. 1. 2013 celkovú výmeru 392 ha z toho bolo
392 ha poľnohospodárskej pôdy, 2 080 ha lesných pozemkov, 19 ha vodných plôch, 855 ha
zastavaných plôch a 402 ha ostatných plôch.
V širšom území navrhovanej činnosti sa nachádzajú tieto prvky krajinnej štruktúry:






lesné pozemky (majú v dotknutom území prevahu - Bratislavský lesopark)
obytné plochy s nízkopodlažnou zástavbou (tri rodinné dvojdomy a jeden samostatný
rodinný dom JV od areálu sanatória),
ostatné zastavané plochy (objekty sanatória, objekt kúpaliska s bazénmi),
vodné toky a plochy (Vydrica, rybníky na Vydrici)
dopravné plochy a ostatná infraštruktúra (Cesta mládeže, chodníky, parkoviská,
elektrické vedenie, verejné osvetlenie, vodný zdroj, vodojem, regulačná stanica
plynu, ČOV),

Z hľadiska krajinnej štruktúry je širšie územie navrhovanej činnosti s prevahou zelene a
nezastavaného územia.
Scenéria krajiny
Krajina je účelovo rozdelená na krajinu lesnú, krajinu poľnohospodársku a krajinu
urbanizovanú.
Dotknuté územie je súčasťou Bratislavského lesoparku, a je typickou lesnou krajinou
s nízkym stupňom urbanizácie.
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny možno považovať lesné porasty a meandrujúci tok
Vydrica s prítokmi a zachovalými brehovými porastmi a sústavu rybníkov.
Za negatívne prvky scenérie krajiny možno považovať chátrajúce a neupravené objekty ,
medzi ktoré možno zaradiť i objekty, ktoré sa nachádzajú na v areáli sanatória, nadzemné
vedenia inžinierskych sietí a cesty.
Krajinný obraz
Krajinný obraz každého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a
vytvorenými prvkami súčasnej krajinnej štruktúry. Reliéf predstavuje limitu vo vizuálnom
vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej miery je každá priestorová jednotka krajiny
výhľadovým a súčasne videným priestorom. Prvky krajinnej štruktúry určujú estetický
potenciál daného priestoru, resp. bariérovo (pozitívne aj negatívne) tento priestor
ovplyvňujú.
Krajinný obraz vyjadruje vizuálne identifikovateľné vlastnosti krajiny. Obraz krajiny okrem
estetické hodnotenie vlastnosti krajiny, odráža aj vnútorné vlastnosti krajiny – prírodnú,
kultúrnu a historickú hodnotu. To čo dnes v krajine vidieť je výsledkom činnosti človeka
a procesov, ktoré krajinu po celé desaťročia formovali.
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Dominantnými prvkami krajinného obrazu širšieho územia navrhovanej činnosti je masív
Malých Karpat a v dotknutom území niva toku Vydrica.
Krajinný obraz širšieho územia možno považovať vzhľadom na zachované prírodné hodnoty
za hodnotný a málo narušený negatívnymi prvkami.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty
územia
3.1. Obyvateľstvo a sídla
Bratislava je hlavným mestom SR a jej ústredným administratívnym, správnym, politickým
a kultúrnym centrom. Je sídlom Bratislavského samosprávneho kraja.
Bratislava je súčasťou stredoeurópskeho urbanizačného pásu, s priamymi väzbami na oblasť
Viedne, Brna, Györu a Budapešti. Svojou výhodnou geografickou polohou, vysokou
demografickou vitalitou a hospodársko-sociálnym potenciálom sa zapojila do rozhodujúcich
európskych štruktúr a tým sa stala rozhodujúcim sídelným ťažiskom Slovenska
a polyfunkčným centrom medzinárodného významu. V rámci polyfunkčných funkcií mesta sa
napĺňajú predovšetkým funkcie administratívno-správne, finančno-obchodné, kultúrnospoločenské, reprezentačné. Tieto sekundárne viažu na seba sociálne a nevýrobné funkcie ubytovanie, gastronómiu, obchody, vedu, výskum, zdravotníctvo, školstvo, a výrobné
funkcie.
Bratislava ako hlavné mesto SR zastáva smerom navonok komplexnú funkciu reprezentanta
v rámci medzinárodných vzťahov, a dovnútra je jej administratívnym, správnym a politickým
centrom, s celoslovenským významom v rámci
kultúry, vedy, výskumu, školstva,
zdravotníctva, obchodu, finančníctva, a v nemalej miere je aj jej priemyselným centrom
s aplikáciou špičkových technológií.
Z hľadiska ekonomicko-geografického patrí mesto Bratislava k najrozvinutejším oblastiam
Slovenska, s urbanistickým celkom o rozlohe 368 km2, rozsiahlym regionálnym zázemím
mobilného obyvateľstva.
Sídla
Z administratívno-správneho hľadiska sa Bratislava člení na 17 mestských častí a 20
katastrálnych území.
Záujmové územie patrí do Bratislavského samosprávneho kraja, do mesta Bratislava, do
okresu Bratislava III, do MČ Bratislava - Nové Mesto, k. ú. Vinohrady.
MČ Bratislava-Nové Mesto vznikla schválením zákona SNR č. 377/1990 Zb. z 13. septembra
1990 o hlavnom meste SR Bratislava. Územie MČ Bratislava-Nové Mesto vzniklo z dvoch
katastrálnych území Nové Mesto a Vinohrady. Presné vymedzenie územia schválilo mestské
zastupiteľstvo úpravou jednotlivých mestských obvodov 11. júla 1991.
Z hľadiska urbanistickej koncepcie patrí územie do Severovýchodného rozvojového smeru
mesta Bratislava. Z hľadiska lokalizácie, urbanistickej koncepcie a regulácie územia patrí do
územia „vonkajšieho mesta“. Územie Nového Mesta leží na dôležitých mestotvorných
a dopravných radiálach, spájajúcich Bratislavu so severnými a východnými časťami
Bratislavského regiónu.
MČ Bratislava-Nové Mesto je v priamom komunikačnom a funkčnom kontakte s centrom
Bratislavy.
V MČ Bratislava-Nové Mesto sa rozvíjajú športové a rekreačné zariadenia celomestského
významu, ale navrhujú sa aj centrá občianskej vybavenosti mestského a nadmestského
významu.
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Tabuľka č. 21: Základné územné charakteristiky MČ Bratislava-Nové Mesto k 31. 12. 2012
Rozloha

Nadmorská výška

Hustota

v ha

m n. m.

na km2

3 748

137

980

Kód obce

Prvá písomná zmienka

529346

1 279

Zdroj: ŠÚ SR

Obyvateľstvo
Bratislava mala podľa štatistickej ročenky k 31. 12. 2012 celkom 415 589 obyvateľov, z toho
221 509 (53,3 %) žien. Počet obyvateľov Bratislavy dynamicky rástol nepretržite od polovice
minulého storočia s výnimkou krátkych medzivojnových období. Rast obyvateľstva bol
trojnásobne intenzívnejší ako rast obyvateľstva Slovenska. Na tento rast vplývala atraktívna
poloha mesta, priaznivé klimatické podmienky, vzdelanostné a kultúrne možnosti,
ekonomické podmienky, potreba pracovných síl. Rozsiahly rast mesta nastal v povojnovom
období po roku 1950 až do 90. rokov a bol spojený s výraznou investičnou činnosťou v
oblasti výstavby priemyselných podnikov celoštátneho významu, občianskej vybavenosti,
služieb a hlavne bytov.
Od polovice 90. rokov sa v Bratislave prejavujú výrazné zmeny v demografickom vývoji,
ktoré sú odrazom aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácie a ktoré je možné označiť aj za
nový model reprodukčného správania sa obyvateľstva.
Od roku 1996 mesto prestalo rásť a počet obyvateľov napr. od roku 2001 do roku 2912
poklesol o viac ako 13 tisíc. Z celkového počtu obyvateľov Slovenska podiel Bratislavy
predstavuje 7,6 %, Európske metropoly (Praha, Paríž...) predstavujú až 14 % obyvateľstva
ich štátu. Ak by sa počítalo len s 10 % podielom obyvateľstva, tak by Bratislava mala mať
cca 540 000 obyvateľov. Demografický pokles je spôsobený aj odchodom veľkého počtu
mladých ľudí do zahraničia a lacnejšie bývanie v širšom okolí Bratislavy.
V MČ Bratislava-Nové Mesto žilo k 31. 12. 2012 trvale 36 718 obyvateľov.
MČ Bratislava-Nové Mesto nepatrí v rámci mesta k územiam s najvyššou hustotou
obyvateľstva.
Tabuľka č. 22: Vývoj počtu obyvateľov, výmery a hustoty obyvateľstva od roku 2001 do roku 2012
Mestská časť

Počet obyvateľov

Výmera MČ
(v km2)

Hustota obyvateľov
(na km2)

rok 2001

rok 2012

rok 2001

rok 2012

rok 2001

rok 2012

Staré Mesto

42 858

38 867

9,6

9,6

4 670

4 053

Podun. Biskupice

19 860

21 005

42,5

42,5

465

494

Ružinov

69 657

69 664

39,7

39,7

1 763

1 755

Vrakuňa

18 799

19 489

10,3

10,3

1 785

1 893

37 130

36 718

37,5

37,5

1 000

980

20 287

20 068

23,6

23,66

855

848

4 197

5 268

13,5

13,5

283

389

982

1 147

13,9

13,9

64

82

Devínska N. Ves

15 399

15 769

24,2

24,2

638

651

Dúbravka

34 525

32 780

8,6

8,6

4 092

3 790

Karlova Ves

33 212

33 082

10,9

11,0

3 013

3 021

Lamač

6 410

6 803

6,5

6,5

1 006

1 040

Záhorská
Bystrica

2 398

3 805

32,3

32,3

65

118

Nové Mesto
Rača
Vajnory
Devín
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Čunovo

914

1 063

18,6

18,6

49

57

Jarovce

1 239

1 566

21,3

21,3

56

73

Rusovce

2 093

3 027

25,6

25,6

75

118

Petržalka
Bratislava

115 195

105 468

28,7

28,7

4 406

3 677

428 672

415 589

367,6

367,7

1 166

1 130

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka č. 23: Skutočnosť a prognóza vývoja obyvateľstva podľa okresov do r. 2030
Okres/MČ

Rok
1991

2001

2004

2006

2012

2030

Bratislava I

49 018

44 798

42 858

41 581

38 867

60 300

Bratislava II

112 419

108 139

108 316

109 648

110 158

125 800

Bratislava III

64 485

61 418

61 614

61 823

62 054

82 900

MČ Nové Mesto

40 317

37 418

37 130

36 915

36 718

48 200

Bratislava IV

84 325

93 058

92 926

94 417

93 386

123 100

Bratislava V

131 950

121 259

119 441

118 622

111 124

158 100

Hl. mesto SR
Bratislava

442 197

428 672

425 155

426 091

415 589

550 200

Zdroj: ŠÚ SR

V rámci mesta Bratislava sa predpokladá najväčší prírastok obyvateľstva v MČ BratislavaPetržalka a MČ Bratislava-Staré Mesto.
Z hľadiska veku je populácia Bratislavy relatívne mladá s trendom postupného starnutia.
Začína sa prejavovať intenzívnejší nárast priemerného veku. Priemerný vek v roku 2001
predstavoval 38,65 roka a v roku 2010 už 41,89 roka.
Priemerný vek v okrese Bratislava III v roku 2001 predstavoval 40,38 roka a v roku 2013
predstavoval 42,13 roka.
Štruktúra obyvateľov podľa pohlaví je dôležitým ukazovateľom, z ktorého sa modelujú
základné požiadavky na socioekonomický rozvoj mesta. V roku 2011 v Bratislave prevládali
ženy v pomere 53,2 %: 46,8 % mužov. Percentuálny podiel žien sa mierne znižuje.
Štruktúra obyvateľstva z hľadiska pohlaví v hl. meste SR Bratislava a v MČ Bratislava-Nové
Mesto k 31. 12. 2012 je uvedená v tabuľke č. 24.
Tabuľka č. 24: Štruktúra obyvateľstva z hľadiska pohlaví (k 31. 12. 2012)

Územie

Celkový počet obyvateľov

Ženy

Muži

Bratislava

415 589

221 509
(53,3 %)

194 080
(46,7 %)

MČ Bratislava-Nové Mesto

36 718

20 020
(54,5 %)

16 698
(45,5 %)

Zdroj: SŠÚ SR

Kvalifikačná úroveň obyvateľstva predstavuje stupeň kultúrnej úrovne vyjadrenú školským
vzdelaním. V roku 2001 bolo z celkového počtu obyvateľov nad 15 rokov až 79,5 % odborne
kvalifikovaných. Vysokoškolsky vzdelaných bolo 24,3 %, stredoškolsky vzdelaných bolo 36,1
%. Percentuálny podiel odborne vzdelaného obyvateľstva mierne vzrastá. Rovnako vzrastá aj
profesná flexibilita, a to aj celoživotným vzdelávaním, pestrou ponukou doplnkového
vzdelania, rekvalifikácie a kurzov.
Obyvateľstvo Bratislavy je oproti obyvateľstvu Slovenska značne ekonomicky aktívne a má
stúpajúcu úroveň. V roku 2001 bolo v Bratislave celkom 221 400 aktívneho obyvateľstva
(55,7 %), z toho 109 300 mužov (49,3 %) a 112 100 žien (50,7 %).
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Z hľadiska národnostného zloženia podstatnú časť obyvateľstva v meste Bratislava i v MČ
Bratislava-Nové Mesto tvoria obyvatelia slovenskej národnosti.
Podľa vierovyznania prevažuje u obyvateľstva rímskokatolícké a evanjelické vyznanie.
Prehľad základných demografických ukazovateľov v MČ Bratislava-Nové Mesto k 31. 12.
2012 je uvedený v tabuľke č. 25.
Tabuľka č. 25: Prehľad základných demografických ukazovateľov v MČ Bratislava-Nové Mesto
(k 31. 12. 2012).
Ukazovateľ

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov spolu

36 718

muži

16 698

ženy

20 020

Predproduktívny vek (0-14) spolu

5 249

Produktívny vek (15-54) ženy

10 229

Produktívny vek (15-59) muži

10 524

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M)
spolu

10 716

Počet sobášov

210

Počet rozvodov

82

Počet živonarodených spolu

498

Počet zomretých spolu

521

Zdroj: ŠÚ SR

3.2. Aktivity obyvateľstva
Poľnohospodárska výroba
Podľa údajov ŠÚ SR poľnohospodárska pôda v Bratislave III mala k 31. 12. 2013 výmeru
1 753 ha.
Výmera poľnohospodárskej pôdy v okrese Bratislava III a MČ Bratislava-Nové Mesto k 31.
12. 2013 podľa kultúr je uvedená v tabuľke č. 26.
Tabuľka č. 26: Výmera poľnohospodárskej pôdy podľa kultúr (k 31. 12. 2013)
Územie

Okres Bratislava III
MČ Nové Mesto

OP

Záhrady
a sady

Vinica

TTP

PP

606

464

504

179

1 753

2

186

127

77

392

Zdroj: ŠÚ SR

Na území navrhovanej činnosti ani v jej blízkom okolí sa v súčasnosti nevykonáva žiadna
poľnohospodárska výroba a nenachádza sa tu ani poľnohospodárska pôda.
Lesné hospodárstvo
Podľa údajov ŠÚ SR lesné pozemky v meste Bratislava mali k 31. 12. 2013 výmeru 7 042 ha,
čo predstavuje cca 19 % územia Bratislavy. V okrese Bratislava III bolo v tom istom
období 3 157 ha lesných pozemkov, z toho v MČ Bratislava-Nové Mesto 2 080 ha lesných
pozemkov.
Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou lesných pozemkov, poľovných ani rybárskych
revírov. Pozemky na lokalite navrhovanej činnosti sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
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Na lesných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v okolí lokality navrhovanej činnosti hospodária
Mestské lesy v Bratislave, samostatná príspevková organizácia zriadená od 1. 7. 1994 za
účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu
mimoprodukčných funkcií lesov. Mestské lesy v Bratislave hospodária na 3 190 ha lesných
pozemkov. Lesnatosť mestských lesov je cca 96 %, ostatné plochy pokrývajú lúčne
priestory, vodné toky a vodné nádrže, zastavané plochy, prípadne účelové lesné plochy.
Drevinové zastúpenie: 51 % buk, 18 % dub, 11 % hrab, 4 % smrek, 3 % lipa, 3 % javor, 1
% jelša, 9 % ostatné dreviny.
Priemyselná výroba
Výrobné podniky Bratislavy predstavujú najvýznamnejšiu štruktúru v rámci SR. Priemyselná
výroba Bratislavy sa podieľa viac ako 35 % na celoslovenskej tvorbe DPH. Produktivita práce
v Bratislave je veľmi vysoká. Na území Bratislavy je sústredený okrem iného priemysel
spracovania ropy (Slovnaft, a. s.), automobilový priemysel (VW Bratislava), výroba
stavebných látok a ďalšie.
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto je priemyselná výroba sústredená pozdĺž Vajnorskej
a Rožňavskej cesty. Je tu areál Istrochem a k nemu nadväzujúce výrobné prevádzky. V rámci
funkčného využitia územia sa v ÚPN hl. mesta Bratislava uvažuje s postupným vymiestnením
jestvujúcich výrobno-produkčných prevádzok pozdĺž Odborárskej ulice, Vajnorskej ulice a ich
nahradenie funkčne zmiešanými aktivitami komerčnej vybavenosti mestského charakteru.
V záujmovom území navrhovanej činnosti sa nenachádza žiadne zariadenie priemyselnej
výroby. Navrhovaná činnosť je nevýrobnou činnosťou.
Kultúra a služby
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú zariadenia lokálneho, mestského,
regionálneho ale aj nadregionálneho a celoštátneho významu v oblasti služieb, obchodu
a kultúry.
Centrom obchodu a služieb v MČ Bratislava-Nové Mesto s regionálnym významom je
polyfunkčný komplex Polus City. Z objektov občianskej vybavenosti sa tu nachádza centrum
služieb (Istroconti), maloobchodné prevádzky, reštaurácie, bufety, ČS PHM, salóny,
opravovne, servisy, banky, poisťovne a iné zariadenia služieb. Zariadenia služieb sa
v súčasnosti budujú aj ako súčasť bytových a polyfunkčných budov a komplexov.
Z kultúrnych zariadení sa tu nachádza Istropolis – Európske umelecké a kongresové centrum,
stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej ulici, kiná, knižnice a mnoho ďalších
zariadení.
Priamo v území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú zariadenia kultúry a služieb.
Rekreácia, cestovný ruch a šport
Bratislava je v súčasnosti najvýznamnejším mestom SR medzinárodného a domáceho
cestovného ruchu v rámci poznávacieho turizmu. Rozvíja sa kongresová turistika, ktorá na
seba viaže potrebu výstavby nových ubytovacích zariadení vyšších kategórií a rozvoj
stravovacích služieb. V MČ Bratislava-Nové Mesto bolo podľa údajov ÚPN BA 11 hotelov
s kapacitou 854 lôžok, 1 penzión s kapacitou 42 postelí a 6 zariadení pre kongresy.
V MČ Bratislava-Nové Mesto sú vybudované viaceré športové zariadenia mestského,
regionálneho aj národného významu v lokalite Tehelné pole a Pasienky. Ide predovšetkým
o Národné tenisové centrum, Zimný štadión Ondreja Nepelu, futbalový štadión Slovan,
športová hala Pasienky, verejné kúpalisko a iné. V rámci ÚPN hl. mesta Bratislava sa počíta
s kompletizáciou a rozšírením druhovej štruktúry športových zariadení národného významu
v týchto lokalitách.
Lokalita navrhovanej činnosti Železná studnička je významnou lokalitou rekreácie obyvateľov
Bratislavy.
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Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Bratislava ako hlavné mesto SR disponuje veľkým potenciálom vysoko špecializovaných
zariadení, lôžkových zariadení a vedecko-výskumných zdravotníckych zariadení. Na území MČ
Bratislava-Nové Mesto sa nachádza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava so
400 lôžkami, Klinika detskej psychiatrie a Detská kožná klinika so 75 lôžkami, Fakultná
nemocnica akad. L. Dérera s 898 lôžkami, Národný onkologický ústav s 227 lôžkami a ďalšie.
Nachádzajú sa tu ďalej zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti a lekárne
s výdajom liekov.
Sanatórium, ktoré je predmetom navrhovanej činnosti bude slúžiť ako zdravotnícke
a rehabilitačné zariadenie so špičkovými technológiami a službami.
Bytový fond
Za posledné roky je v Bratislave zaznamenaný prudký rozvoj bytovej výstavby. Záujem
o novú výstavbu bytov (mimo rodinných domov) je v lokalitách už existujúcich obytných
súborov (dostupnosť infraštruktúry, vybudované dopravné napojenie), v centrách a
v polyfunkčných objektoch. Snahou je smerovanie rozvoja bývania do území v dotyku
s jestvujúcim obytným územím, do zastavaného územia, do centrálnych lokalít vhodných pre
rozvoj bývania a do lokalít s vyššou kvalitou životného prostredia.
Právo na zodpovedajúce bývanie patrí medzi základné ľudské práva. Na území Bratislavy
bolo v roku 2001 celkom 181 021 bytov, z toho 165 597 trvalo obývaných.
Tabuľka č. 27: Základné údaje o domovom a bytovom fonde v MČ Bratislava-Nové Mesto
Domy
spolu
3 138

Trvale obývané domy
Spolu

z toho
rodinné domy

2 759

1 753

Neobývané
domy

Byty
spolu

338

18 669

Trvale obývané
byty

Neobývané
byty

Spolu

z toho
v RD

Spolu

16 675

1 909

1 788

Zdroj: SŠÚ SR

Typická bytová výstavba v MČ Bratislava-Nové Mesto je sústredená do mestských blokov
s vnútroblokmi. V blízkosti areálu navrhovanej činnosti sa nachádzajú štyri rodinné domy
z toho tri dvojdomy.
Administratíva
Bratislava ako hlavné mesto SR a ako regionálne centrum európskeho významu koncentruje
významné administratívne funkcie. Ide o administratívne funkcie pre verejnú a štátnu
administratívu, samosprávu, nekomerčnú administratívu, komerčnú administratívu
(finančníctvo, advokácia, súkromné masmédiá, realitné kancelárie..), podnikovo-firemnú
administratívu a zahraničnú administratívu. V poslednom období je zaznamenaný prudký
nárast najmä prenajímateľnej administratívy. Medzi územia s vhodným potenciálom
rozvojových plôch pre administratívu sú zaradené rozvojové plochy v okrese Bratislava IV.
a V. Rozvoj verejnej administratívy, administratívy komerčnej a nekomerčnej prináša do
obytných území potrebný pracovný potenciál.
V blízkosti záujmového územia navrhovanej činnosti sa zariadenia administratívy
nenachádzajú.
Školstvo, veda, výskum
Bratislava je centrom školstva SR s kompletnou sieťou školských zariadení všetkých stupňov,
druhov a kategórií.
V MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú školské zariadenia MŠ, ZŠ, gymnázia, stredné
školy a vysoké školy.
V lokalite navrhovanej činnosti sa školské, vedecké a výskumné zariadenia nenachádzajú.
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Infraštruktúra
Cestná doprava
Cestnú sieť MČ Bratislava-Nové Mesto tvorí sústava ulíc, cesty I., II., III. a IV. triedy. Osou
dopravného systému sú ulice Račianska, Vajnorská a Trnavská. Sídliskové komunikácie sú
nadväzne pripojené na túto dopravnú os. Existujúca sieť komunikácií nezabezpečuje
dostatočné prepojenie na susediace mestské časti.
Hlavnou dopravnou tepnou širšieho územia navrhovanej činnosti je Cesta mládeže, ktorá
vedie od Vojenskej nemocnice údolím Železnej studničky, pokračuje do Krásňan, kde
nadväzuje na Peknú cestu. Cesta mládeže je sprístupnená pre verejnú dopravu len v úseku
od Vojenskej nemocnice po sanatórium.
Železničná doprava
Cez MČ Bratislava-Nové Mesto vedú železničné trate ŽSR č. 120 Bratislava hl. st. - Žilina a č.
130 Bratislava hl. st. - Štúrovo - Szob (HU). Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádza
železničná stanica Nové Mesto.
Najbližšia zástavka vlakov osobnej dopravy k lokalite navrhovanej činnosti je BratislavaŽelezná studnička na železničnej trati č. 110 Bratislava – Kúty – Břeclav, vzdialená od lokality
navrhovanej činnosti cca 4 km.
Mestská hromadná doprava
Mestská hromadná doprava v MČ Bratislava-Nové Mesto je zabezpečená prioritne
električkami č. 3. 5, 7, 11 a autobusovými linkami. Lokálne spojenie je zabezpečované
medzimestskými autobusmi. Lokalita navrhovanej činnosti je priamo dostupná autobusovou
linkou č. 43, ktorej obratisko sa nachádza v blízkosti do východnej/hornej časti areálu.
Cyklotrasy
Cez MČ Bratislava-Nové Mesto vedie jedna z hlavných mestských cyklotrás - Karpatská
cyklistická cesta. Železná studnička a celá Horná Mlynská dolina je lokalitou, ktorú využívajú
obyvatelia Bratislavy na cyklistiku.
Ostatná infraštruktúra
MČ Bratislava-Nové Mesto je zásobovaná vodou prostredníctvom verejného vodovodu DN
400, odkanalizovanie je zabezpečené systémom zberačov, uličných stok a je súčasťou
ľavobrežného kanalizačného systému Bratislavy.
Lokalita navrhovanej činnosti nie je pripojená na verejný vodovod ani na verejnú kanalizáciu.
V platnom ÚPN hl. mesta Bratislavy sa perspektívne uvažuje s vybudovaním verejnej
kanalizácie. V časti B ÚPN (str. 208) sa uvádza: “ • Železná studnička – na odkanalizovanie
jednotlivých lokalít s rekreačným a iným využitím v údolí Železnej studničky je navrhnutá
stoka splaškovej tlakovej kanalizácie, situovaná v trase komunikácie, so zaústením do novej
kanalizácie, vybudovanej v Ceste mládeže nad Červeným mostom. Do nej sa individuálne
zaústia výtlaky z lokálnych čerpacích staníc. Alternatívou, resp. dočasným riešením môžu
byť lokálne ČOV pri jednotlivých strediskách“
Pitná voda pre potreby navrhovanej činnosti je zabezpečovaná z vlastného zdroja.
Bratislava je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom nadradených transformovní
400/110/22 kV Podunajské Biskupice, Stupava a z transformovní VD Gabčíkovo.
MČ Bratislava-Nové Mesto je zásobovaná teplom z centrálnych výhrevní, okrem týchto
zdrojov sa v obytných domoch používajú aj vlastné systémy tepelného zásobovania.
Územie MČ Bratislava-Nové Mesto je zásobovaná plynom prevažne STL plynovodnou sieťou.
Lokalita navrhovanej činnosti je zabezpečená elektrickými i plynovými prípojkami.
Zásobovanie navrhovanej činnosti elektrickou energiou a plynom je bezproblémové
z existujúcich vedení prostredníctvom trafostanice a regulačnej stanice plynu.
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3.3. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
Mesto Bratislava sa nachádza na historickej križovatke európskych komunikačných trás zo
severu na juh Európy (Jantárová cesta) a zo západu na východ (pozdĺž toku Dunaja).
Na území Bratislavy sa nachádzajú významné archeologické doklady o osídlení územia od
doby keltskej, cez dobu rímsku, a ako významné centrum slovanského osídlenia. Mesto sa
s rôznou intenzitou rozvíjalo v stredoveku s vyvrcholením v 300 ročnom význame mesta ako
korunovačnej metropoly Uhorska. Začalo intenzívne rozvíjať najmä v 20. storočí. Hlavným
mestom samostatnej SR sa mesto stalo v roku 1993.
V súčasnom rozvoju mesta silnie na jednej strane tlak investorov na vysokopodlažnú
zástavbu v užšom aj širšom historickom centre mesta a súčasne silnie tlak verejnosti na
nadviazanie na historické formovanie územia a rešpektovanie ideovo významných dominánt
mesta.
Z hľadiska ochrany pamiatok je na území mesta definovaná Pamiatková rezervácia
(historické jadro Starého mesta) a Pamiatkové zóny. Na území mesta sú evidované cenné
archeologické náleziská, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona o ochrane pamiatok.
Do zoznamu ÚZPF sú zapísané historické urbanistické súbory a ich ochranné pásma a 641
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na území Starého mesta. Štruktúra
evidovaných nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je rôzna a zahrňuje pamiatkové
hodnoty od jadra stredoveku cez barokový obraz ulíc popretkávaný neskoršími
architektúrami, cez eklekticko-secesné súbory, v dotyku s pôvodne vidieckymi predmestiami,
v prechode do malomestských území s romantickými vilami.
Predmetom ochrany sú aj prvky drobnej architektúry – fontány, reliéfy, pamätníky,
archeologické nálezy, prvky spojené s významnými osobnosťami alebo udalosťami.
Prioritnou hodnotou však musí zostať historická panoráma Starého mesta s Hradným bralom,
s Hradom, Dómom sv. Martina, vežami kostolov a nádhernou scenériou Karpát v pozadí
a Dunaja v popredí.
Najcennejšia časť mesta Bratislava, Hrad s podhradím a s časťou Starého mesta, tvorí
mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) s 264 kultúrnymi pamiatkami, ktorá bola vyhlásená v
roku 1954.
Na území mesta Bratislava je vyhlásených 8 lokalít v kategórii pamiatková zóna. Bratislava
vyhlásená v roku 1992 ostatné pamiatkové zóny pôvodnej vidieckej zástavby sú v okrajových
častiach mesta.
K 1. 1. 2004 bolo na území mesta Bratislava evidovaných 1 113 pamiatkových objektov, z
toho 762 kultúrnych pamiatok. K rovnakému dátumu bolo na území Bratislavy 1 evidovaných
904 pamiatkových objektov, z toho 642 kultúrnych pamiatok. Z uvedeného je zrejmé, že na
území MČ Staré Mesto sa sústreďuje vyše 80 % pamiatkových objektov ako aj kultúrnych
pamiatok Bratislavy.
Hnuteľných kultúrnych pamiatok bolo v meste Bratislava k 1. 1. 2004 evidovaných 386, z
toho 337 na území MČ Staré Mesto (87,3 %). Jedna pamiatka (súbor historických
dokumentov v Štátnom ústrednom archíve) je evidovaný ako národná hnuteľná kultúrna
pamiatka.
Z hľadiska kultúrno-historického si pozornosť zasluhujú aj plochy historických parkov, záhrad
a ostatnej historickej zelene. Väčšina týchto kultúrnych pamiatok je sústredená v mestskej
časti Staré mesto.
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Historické pamiatky a hodnoty na území MČ Bratislava-Nové Mesto
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto nie sú zapísané ani evidované žiadne plošne vymedzené
historické územia ani urbanizované celky.
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sa podľa údajov Pamiatkového úradu SR nachádza 41
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Na katastrálnom území Vinohrady sa nachádzajú tieto nehnuteľné národné kultúrne
pamiatky uvedené v tabuľke č. 28.
Tabuľka č. 28: Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky na k. ú. Vinohrady
Názov

Doba
vzniku

Sloh

Umiestnenie

Popis

Sklad muničný

1892

bez sloh. zn.

Bývalý Kramerov lom

stanica mestskej jazd.
polície

Medzník II.

1933

bez sloh. zn.

Cesta mládeže

míľnik, hraničný
kameň

Božia muka

1740

barok

Cesta
Klepáči

Medzník I.

1933

bez sloh. zn.

Cesta mládeže

míľnik,
kameň

Mlyn vodný

1844-46

hist.

Cesta mládeže

IX. mlyn

moderne hnutie

Cesta mládeže

Pomník prvomájovej
manifestácie – 1. máj
1890

secesia
rustikálna

Cesta mládeže

Altánok v bývalej
záhr. reštaurácii
Železná studnička

Pomník

1971

Pavilón

začiatok
20. stor.
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Nádrž vodná I.

1846

-

Cesta mládeže

1. rybník, jazero

Nádrž vodná II.

1846

-

Cesta mládeže

2. rybník, jazero

Nádrž vodná III.

1846

-

Cesta mládeže

3. rybník, jazero

Nádrž vodná IV.

1846

-

Cesta mládeže

4. rybník, jazero

Zotavovňa

1942

moderné hnutie

Cesta mládeže

Doliečovacie
zariadenie, Čatlošova
vila

koniec
19. stor.

-

Kamzík

Pamätné
miesto
bojov, prusko-rakúska
vojna 1866

Kamzík

Božia
muka
hlavnej ceste

Pomník

Božia muka

-

renesancia

pri

Objekt „Zotavovňa“ sa nachádza vo východnej časti areálu sanatória a jeho rekonštrukcia je
predmetom navrhovanej činnosti.
NKP Zotavovňa
Nehnúteľná národná kultúrna pamiatka „Zotavovňa“ evidovaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod č. 10518/0, bola postavené v roku 1942 ako rekreačná budova
vojenských gážistov. Objekt má zaužívaný názov „Čatlošova vila“. Autorom projektu tohto
objektu je Ing. arch. Ján Štefanec (* 1903 - † 1989), nositeľ ceny Dušana Jurkoviča, ktorý sa
v prípade tejto stavby inšpiroval kultúrnym odkazom drevených ľudových stavieb severného
Slovenska, hlavne regiónov Oravy a Liptova, čo premietol do architektonickej podoby
Zotavovne. Väzba na ľudové staviteľské tradície sa premieta v materiáli (drevo)
v konštrukčnom riešení (zrub) a v uplatnení motívov ľudovej ornamentiky a farebnosti.
Z ľudovej tradície odvodené konštrukcie a prvky autor kombinoval s klasickými murovanými
konštrukciami z tehlového pohľadového muriva a prírodného kameňa, ako aj s dobovo
aktuálnymi výrazotvornými prvkami (balkóny, loggie, terasa, okenné a dverové výplne
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a pod.). Stvárnenie budovy odráža zámer autora o zosúladenie solitérnej rekreačnej stavby
s horským prostredím. Objekt je autentickým dokladom architektúry rekreačných zariadení
na území Bratislavy z obdobia 40-tých rokov 20. Storočia a pomerne dobre zachovaným
dokladom práce arch. Jána Štefanca, ktorý je tiež známy dielami ako „Kúpalisko Tehelné
pole“, „Železničná stanica Banská Bystrica“, „Administratívna budova s divadelnou sálou –
Malá scéna SND v Bratislave“ - spolupráca s architektom Jozef Lackom.
Lokalita navrhovanej činnosti je zároveň súčasťou ochranného pásma nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky „Zotavovňa“.
3.4. Archeologické náleziska
V hodnotenom území navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe a evidované žiadne
archeologické náleziska.
3.5. Paleontologické náleziska a významné geologické lokality
V území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú paleontologické náleziska, ani významné
geologické lokality.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia
Podľa environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky sa zaraďuje územie Slovenska z
hľadiska stavu životného prostredia do 5 kvalitatívnych stupňov:
1.
2.
3.
4.
5.

stupeň - prostredie vysokej úrovne
stupeň - prostredie vyhovujúce
stupeň - prostredie mierne narušené
stupeň - prostredie narušené
stupeň - prostredie silne narušené

Za územia ohrozených oblastí z hľadiska životného prostredia podľa aktualizovanej
environmentálnej regionalizácie sa označujú tie územia, na ktoré sa viaže súčasne 4. a 5.
stupeň kvality životného prostredia. Takéto územia tvoria vyše 12 % celkovej rozlohy
Slovenska a žije v nich cca 43 % obyvateľov. Tieto územia predstavujú spravidla väčšie
sídelné územné celky so sústredenými hospodárskymi aktivitami.
Kvalita jednotlivých zložiek životného prostredia je podrobne popísaná v predchádzajúcej
kapitole.
4.1. Znečistenie ovzdušia
Najväčším problémom v súvislosti s kvalitou životného prostredia v meste Bratislava je
znečistenie ovzdušia. Najviac postihnutými sú centrálna oblasť Starého mesta a územia
mestských častí Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rača. Najlepšia je
situácia v západnom a severozápadnom sektore mesta.
Najväčšími zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú - priemysel, energetika a automobilová
doprava.
Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2012 bolo hl. mesto SR Bratislava
zaradené na rok 2012 medzi 18 oblasti riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10.
a NO2.
V roku 2012 boli prekročené denné limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na
dopravnej stanici Bratislava-Trnavské mýto a Bratislava-Mamateyova. Priemerná ročná
koncentrácia NO2 na Mamateyovej bola 38,8 μg. m–3, čo predstavuje mierny pokles (približne
3μg.m–3) oproti roku 2011. V porovnaní s rokom 2011 sa pozorovala tendencia poklesu
znečistenia PM10 na celom území mesta. Úroveň ostatných ZL bola pod limitnými hodnotami.
Výsledky meraní v roku 2012 poukazujú na pokles znečistenia časticami PM10 oproti roku
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2011. 24-hodinovú limitnú hodnotu na ochranu zdravia ľudí nebola prekročená vo väčšom
počte ako povoľuje limit a priemerná ročná koncentrácia bola tiež pod limitnou hodnotou 40
μg.m–3. Ostatné ZL neprekročili limitné hodnoty.
Cieľová hodnota ozónu (8 h koncentrácia prízemného ozónu 120 μg. m–3, povolený počet
prekročení je 25 dni v priemere za 3 roky) bola prekročená na monitorovacích staniciach
Bratislava-Jeséniova a Bratislava-Mamateyova. V roku 2012 nebol prekročený ani informačný
ani výstražný prah pre ozón.
Vzhľadom na priaznivé veterné pomery hodnoty znečistenia so vzdialenosťou od zdroja
prudko klesajú a v obytných zónach sa zriedka zisťuje prekračovanie imisných limitov. K
dlhodobým inverzným situáciám z dôvodu priaznivých veterných pomerov nedochádza.
Trvalý rozvoj automobilovej dopravy je ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia v meste
Bratislava. Automobilová doprava je najväčším producentom emisií NOx, SOx, prchavých
organických látok a olova.
Na znečistení ovzdušia sa v okrese Bratislava III. sa významnou mierou podieľa
automobilová doprava.
Územie navrhovanej činnosti sa nachádza v Bratislavskom lesoparku. V okolí navrhovanej
činnosti sa nenachádza žiadny zdroj významný znečistenia ovzdušia, úroveň znečistenia
ovzdušia v mieste situovania objektu nie je ovplyvnené ani dopravou po Ceste mládeže,
nakoľko doprava na Ceste Mládeže v priľahlom úseku nie je povolená. Linka č. 43 MHD
končí ešte pred areálom sanatória, i keď v jeho blízkosti. Okolie Cesty mládeže po celej jej
trase je lemované lesným porastom, ktorý eliminuje rozptyľovanie znečisťujúcich látok
z dopravy do širšieho priestoru .
4.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Povrchové vody
Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje v rámci monitoringu kvality povrchovej
vody na Slovensku, ktorý zabezpečuje SHMÚ v Bratislave. Vykonáva sa analýza pre zistenie
fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických ukazovateľov.
V lokalite Bratislava sa sleduje kvalita vody na hlavnom toku Dunaja a jeho prítokoch Malý
Dunaj, Morava a Mláka.
Kvalitu vody v Dunaji ovplyvňuje najmä prítok Moravy, komunálne odpadové vody z
mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd Petržalka (ČOV), priemyselné odpadové
vody z mechanicko-chemicko-biologickej ČOV zo závodu Slovnaft a mechanicko-chemickej
ČOV zo závodu Istrochem.
Podľa údajov SHMÚ z dlhodobého pozorovania dochádzalo v období rokov 1992 – 2010 k
zlepšovaniu kvality vody v Dunaji, čo sa prejavovalo najmä znižovaním koncentrácií síranov a
hodnôt ChSKMn.
Kvalitu vody Malého Dunaja možno hodnotiť ako nízku a Malý Dunaj možno označiť ako tok
so značne znečistenou vodou. Kvalita vody v toku Malý Dunaj sa v posledných rokoch mierne
zlepšila. K zlepšeniu došlo v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu, biologických
a mikrobiologických ukazovateľov.
Podzemné vody
Z hľadiska kvality podzemných vôd v regióne Bratislava pretrváva problém znečistenia
podzemných vôd celkovým železom a mangánom, dusičnanmi, dusitanmi, síranmi
a chloridmi. Zvýšený obsah uvedených ukazovateľov má prírodný pôvod.
Z ťažkých kovov bola prekročená limitná hodnota arzénu a viacnásobne boli prekročené
koncentrácie niklu a tiež kadmia a ortuti. K prekročeniu dochádza aj v prípade chemickej
spotreby kyslíka.
Na území mesta sa nachádzajú dve staré environmentálne záťaže, ktoré spôsobili
kontamináciu podzemnej vody - priemyselná zóna bývalej rafinérie Apollo a staré Mlynské
rameno vo Vrakuni.
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Z hľadiska pretrvávajúcich problémov v znečistení podzemných a povrchových vôd na území
Bratislavy je neuspokojivá úroveň čistenia odpadových vôd, preťaženosť niektorých čistiarní
odpadových vôd, nedostatočné technické zabezpečenie prevádzky ČOV, absencia terciálneho
stupňa čistenia odpadových vôd, pretrvávajúce znečistenie podzemných vôd železom,
mangánom, dusičnanmi, síranmi, neriešenie starých environmentálnych záťaží ako aj
nedostatočne realizované preventívne opatrenia ochrany kvality vôd.
Chemizmus podzemných vôd celej oblasti Bratislavy je rôznorodý. V aniónovej časti sa na
ňom podieľajú najmä hydrogénuhličitany. V niektorých lokalitách sa pridružuje tiež zvýšený
podiel síranov (miestami až dominantný), chloridov a dusičnanov. V katiónovej časti okrem
vápnika a horčíka bol zistený aj významnejší obsah sodíka. Podľa Palmer-Gazdovej
klasifikácie sa podzemné vody v podstatnej miere do základného výrazného alebo
nevýrazného vápenato-hydrogénuhličitanového typu, ktorý sa lokálne v závislosti od
zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na prechodný vápenato-síranohydrogénuhličitanový a vápenato-chlorido-hydrogénuhličitanový typ.
Kapacita vodných zdrojov ktoré sa nachádzajú na území mesta v súčasnosti dostatočne
pokrýva požiadavky na dodávku pitnej vody. Súčasná kapacita vodných zdrojov predstavuje
viac ako 3000 l/ s.
Možnosti zvýšenia potenciálu podzemných vôd na území mesta Bratislava sú veľmi
obmedzené. Jednotlivé vodné zdroje sa nachádzajú v zastavanom území mesta, čo má svoje
negatíva i pozitíva. Za veľmi ohrozený sa javí vodný zdroj Pečianský les, cez ktorý prechádza
diaľnica.
Na ploche dotknutého územia sa nenachádzajú bodové, líniové ani plošné zdroje, ktoré by
spôsobovali zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd.
Bratislava I je podľa NV SR č. 617/2004 Z. z., zaradená do zoznamu zraniteľných oblastí. Za
zraniteľné oblasti sa ustanovujú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú
vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l, alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Okres Bratislava III na ktorom sa nachádza posudzovaná činnosti nie je zaradený do
zoznamu zraniteľných oblastí a citlivých oblastí.
Kvalita horninového prostredia a pôdy
V dotknutom území nebolo zaznamenané závažné znečistenie horninového prostredia
a pôdy, ktoré by zásadne presahovalo limitné hodnoty a ktoré by si vyžadovalo sanáciu.
4.3. Odpady
Bratislava je významným producentom odpadov v rámci celého Slovenska.
Podľa údajov ŠÚ SR bolo v roku 2007 v meste Bratislave vyprodukovaných cca 198 378 t
komunálnych odpadov. Z celkového množstva bolo 145 001 t odpadov zhodnotených
a 53 076 t zneškodnených.
Základným spôsobom zneškodňovania komunálnych odpadov je spaľovanie. Mestská
spaľovňa komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle, ktorá je v prevádzke od roku 1977, má
kapacitu 163 500 ton, priemerne ročne spáli cca 108 000 ton domového odpadu a odpadu zo
živností, pričom vznikne cca 35 000 ton škvary a popolčeka (25 000 ton škvary a 10 000 ton
popolčeka), ktoré sú ukladané na skládku mimo územia mesta.
K mestskej spaľovni patrí triediarensko-mechanická linka na Ivanskej ceste, kde sa
dotrieďujú sklo, kovy a papier a PET fľaše.
V roku 1997 bola uvedená do prevádzky spaľovňa zdravotníckeho odpadu v novej poliklinike v
Petržalke, s plánovanou kapacitou 600 ton/rok.
Na území mesta sú v súčasnosti dve skládky odpadov:
 skládka inertného odpadu v Devínskej Novej Vsi;
 skládka inertného odpadu na k. ú. Podunajské Biskupice.
Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

78

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Ostatné využívané skládky sú mimo Bratislavy - skládky v súlade s legislatívou sú v Zohore,
Senci, Pezinku, Budmericiach, Dubovej.
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sa skládky odpadov nenachádzajú.
4.4. Zaťaženie územia hlukom
Bratislava patrí z hľadiska hluku k najviac zaťaženým mestám Slovenska. Hlukovú situáciu
ovplyvňujú najmä automobilová doprava, letecká doprava a železničná doprava.
Na viacerých lokalitách sú prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30
dB. Hlavným zdrojom hluku na území mesta Bratislava je doprava. Za stacionárne zdroje
hluku okrem parkovísk a staníc možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné
lokality. Z líniových zdrojov hluku sa najvýraznejšie prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na
intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo železničné. Najvýraznejším
plošným zdrojom hluku na území mesta je letisko M. R. Štefánika.
Líniové zdroje hluku sa viažu na intenzívne zaťažené dopravné koridory, cestné i železničné.
K najhlučnejším územiam patria – Prístavný most, diaľnica D2, Bajkalská ulica, Lamačská
cesta, oblasť Patrónky a Einsteinova ulica, Šancová ulica a Pražská ulica.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne významné zdroje hluku.
4.5. Zdravotný stav obyvateľstva
Na základe jednotlivých ukazovateľov (napr. stredná dĺžka života, počet a druh ochorení
a pod.) sú hodnoty zdravotného stavu obyvateľov mesta Bratislava porovnateľné
s celoslovenským priemerom hodnôt.
Dôležitým ukazovateľom zdravotného stavu je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá
vyjadruje počet rokov, ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania
úmrtnostnej situácie v období jej výpočtu.
Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje. V roku 2003 bol 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u
žien. V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné krajiny.
V Bratislave stredná dĺžka života v období rokov 1999 až 2003 bola 72,53 rokov u mužov
V roku 2013 bola v okrese Bratislava III stredná dĺžka života pri narodení u mužov 73,74
rokov (Slovensko 72,90 rokov ) a u žien 81,41 rokov (Slovensko 79,61 rokov).
Z uvedeného vyplýva, že stredná dĺžka života v okrese Bratislava III u mužov i u žien je nad
Slovenským priemerom.
Životné prostredie v meste Bratislava v súčasnosti, i napriek viacerým zlepšeniam, nespĺňa
požiadavky kvalitného priestoru pre život človeka.
Bratislava je stále zaradená medzi najviac zaťažené oblasti v rámci Slovenska, a preto je
potrebné venovať tejto otázke v nasledujúcom období zvýšenú pozornosť a zabezpečiť
realizáciu účinných opatrení na zlepšenie súčasného stavu.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE
Zámer sa predkladá na vykonanie zisťovacieho konania v nulovom variante a v dvoch
variantoch navrhovanej činnosti, ktoré sa navzájom líšia len v počte ubytovacích apartmánov
a s tým súvisiacich požiadaviek na vstupy a výstupy, ktoré nie sú veľkého ani zásadného
rozsahu.
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1. Požiadavky na vstupy
1.1. Pôda
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na k. ú. Vinohrady, na parcelách evidovaných
v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy mimo
zastavaného územia obce.
Tabuľka č. 29: Prehľad pozemkov

Parcela
KN-C

Druh pozemku

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

626/2
635/2
635/3
635/4
635/5
635/6
635/8
635/9
635/10
635/11
635/12
635/13
635/14
635/15
635/16

ostatné plochy
ostatné plochy
ostatné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
ostatné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
zastavané plochy
zastavané plochy
zastavané plochy
zastavané plochy
zastavané plochy
zastavané plochy
zastavané plochy

19
19
19
19
19
19

635/17
690/2
628/2
628/3
628/6
628/7

zastavané plochy a nádvoria
ostatné plochy
ostatné plochy
ostatné plochy
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

x

x

a nádvoria

a nádvoria
a
a
a
a
a
a
a

nádvoria
nádvoria
nádvoria
nádvoria
nádvoria
nádvoria
nádvoria

Spôsob
využívania
pozemku
37
37
37
22
37
37
99
37
99
99
99
99
99
99
16

Výmera
v m2
6 304
21 379
994
1 398
2 305
4 888
13
375
30
19
19
18
19
118
880

99
37
37
37
99
16

34
12 341
6 432
10 055
784
141

x

68 546

Druh chránenej
nehnuteľnosti
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
Nehnuteľná KP
(NKP) Doliečovacie
a rekreačné
zariadenie
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
OP kult. pamiatky
budova na kúpalisku
x

Spôsob využívania pozemku:
99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a
iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Druh chránenej nehnuteľnosti:
204 - Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

80

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Vlastníkom všetkých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli sanatória, je navrhovateľ –
Železná studnička a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava (č. listu vlastníctva 5790).
Plochy zastavané existujúcimi objektmi, spevnené plochy a plochy zelene pred a po
revitalizácii sú uvedené v tabuľke č. 30.
Tabuľka č. 30: Zastavané plochy, spevnené plochy a plochy zelene
Výmera (v m2)

Objekt

Existujúci
stav

Navrhované
Variant A

Rozdiel

Variant B

Variant A

Variant B

Exist. sanatórium

520,00

520,00

520,00

0

0

Objekt vodoliečby

360,00

1 044,03

1 044,03

+ 684,03

+ 684,03

Hlavný objekt
bazénoch

141,00

141,00

141,00

0

0

784,00

784,00

784,00

0

0

42,50

pri

Bazény
Vrátnica

34,00

42,50

193,00

0

+ 8,50

+ 8,50

- 193,00

- 193,00

13,00

13,00

13,00

0

0

stanica

30,00

30,00

30,00

0

0

Apartmán A (8/10 x
272,61 m2)

0

2 180,88

2 726,10

+ 2 180,88

+ 2 726,10

Apartmán B (1 x
301,2 m2)

0

301,12

301,12

+ 301,12

+ 301,12

Zastavané plochy

2 075,00

5 056,53

5 601,75

Spevnené plochy

5 184,00

6 404,00

6 543,00

+ 1 220,00

+1 359,00

61 287

57 085,47

56 142,25

- 4 201,53

- 5 144,75

81,90 %

x

Garáže a sklady
Vodojem
Regulačná
plynu

Plochy zelene
Podiel zelene
z plochy areálu
(68 546 m2)

89,41 %

83,28 %

+ 2 981,53

+ 3 526,75

x

Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej
pôdy ani lesných pozemkov.
V rámci realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá žiadny zásah do pozemkov ani do
lesných porastov, ktoré susedia s areálom navrhovanej činnosti. Areál navrhovanej činnosti,
východná i západná časť, je oplotený.
Vyššie nároky na zastavané územie a spevnené plochy sú v prípade realizácie navrhovanej
činnosti podľa Variantu B. V prípade zastavaných plôch si realizácia podľa Variantu B
vyžiada vyššiu zastavanosť územia (zastavané plochy, spevnené plochy) o 684,22 m2.
1.2. Voda
Pitná voda
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude pitná voda používaná na sociálne účely, v
stravovacom zariadení, v zdravotníckych zariadeniach, pre bazény a na pitie.
Voda na pitie pre pracovníkov bude zabezpečovaná balená (cca 5 l /deň/1 pracovníka) a pre
pacientov a návštevníkov podľa požiadaviek a potreby.
Potreba pitnej vody je vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii.
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Denná potreba vody podľa jednotlivých objektov
Objekt

Priemerná denná potreba pitnej vody

SO 01 Existujúci objekt sanatória

QP = 4 780 l/deň = 4,78 m3/deň

SO 02 Dostavba sanatória – medicínske centrum

QP = 5 365 l/deň = 5,37 m3/deň

SO 04 Terasa s bazénmi (Variant A)

QP = 2 180 l/deň = 2,18 m3/deň

SO 04 Terasa s bazénmi (Variant B)

QP = 2 720 l/deň = 2,72 m3/deň

SO 05 – SO 13 Ubytovacie apartmány (Variant A)

QP = 5 220 l/deň = 5,22 m3/deň

SO 05 – SO 13 Ubytovacie apartmány (Variant B)

QP = 6 380 l/deň = 6,38 m3/deň

SO 14 Vrátnica

QP = 60 l/deň = 0,06 m3/deň

Celková potreba pitnej vody
Priemerná denná potreba vody (Qp)

Qp = 4,78 + 5,37 + 5,22 + 0,06 + 2,18 = 17,61 m3/deň

Max. denná potreba vody (Qm)

Qm = 5,74 + 6,438 + 6,264 + 0,072 + 2,62 = 21,13 m 3/deň

Max. hodinová potreba vody (Qh)

Qh = 0,12 + 0,134 + 0,13 +0,0015 + 0,055 = 0,4405 l. s-1

Priemerná ročná potreba vody (Qr)

Qr = Qp x 365 = 17,61 x 365 = 6 427,65 m3.r-1

Potreba pitnej vody v prípade realizácie navrhovanej činnosti podľa Variantu A a Variantu B
bude rovnaká.
Priemyselná voda
Priemyselná voda pre prevádzku navrhovanej činnosti nie je potrebná.
Požiarna voda
Predpokladaná potreba vody na hasenie požiarov pre jednotlivé požiarne úseky (bude
stanovené podľa STN 92 0400.
Celková predpokladaná potreba vody na hasenie požiarov – 12,0 l. s-1.
Potreba požiarnej vody je u obidvoch variantov porovnateľná.
1.3. Suroviny a výrobky
Suroviny pre realizáciu navrhovanej činnosti budú zabezpečovať dodávateľské organizácie,
ktoré v tomto štádiu prípravy nie sú určené, a preto nie je možné uviesť z akých zdrojov ich
budú zabezpečovať. Bude sa jednať najmä o stavebné materiály a stavebné výrobky ako sú
- piesok, štrk, cement, oceľ, drevo, sklo, tehly, dlaždice, obkladačky, dlaždice, žumpy,
kanalizačné a vodovodné potrubia, kabeláž, a ďalšie. Podrobná špecifikácia (druh
a množstvo) surovín a stavebných výrobkov bude špecifikované v ďalších stupňoch
projektovej prípravy.
Prevádzka navrhovanej činnosti nemá osobitné nároky na surovinové zdroje.
1.4. Energetické zdroje
Elektrická energia
Elektrická energia sa bude používať najmä na vonkajšie a vnútorné osvetlenie objektov, na
prevádzku technologických zariadení a spotrebičov.
Inštalovaný elektrický príkon

cca 427 kW

Celková predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie – 320 MWh.
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Plyn
Plyn sa bude v rámci navrhovanej činnosti používať na vykurovanie objektov a prípravu
teplej úžitkovej vody, prostredníctvom plynových kondenzačných kotlov. Každý objekt bude
vybavený samostatným plynovým kondenzačným kotlom.
Tabuľka č. 31: Spotreba plynu podľa spotrebičov
Objekt

Počet
spotrebičov

Názov spotrebiča

Spotreba
plynu/
spotrebič

Spotreba
plynu
celkom

(m-3 .h -1)

(Nm-3 .h -1)

SO 01

plynový kondenzačný kotol

2

9,0

18,0

SO 02

plynový kondenzačný kotol

2

10,6

21,2

SO 03

plynový kondenzačný kotol

2

5,6

11,2

Ubytovacie apartmány
(Variant A/Variant B)

plynový kondenzačný kotol

9/11

3,2

28,8/35,2

Ročná potreba plynu celkom – cca 186 220 m3.
Hodinová spotreba plynu bude v prípade Variantu B vyššia o 6,4 Nm-3.h -1.
Tepelná energia
Teplo na vykurovanie objektov, ohrev bazénovej vody a na prípravu teplej úžitkovej vody
bude zabezpečené na báze zemného plynu prostredníctvom plynových kondenzačných
kotlov, ktoré budú inštalované v každom objekte.
Tepla úžitková voda sa bude pripravovať v zásobníkoch umiestnených priamo v kotli.
1.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Nároky na dopravu
Prístup do areálu sanatória (do východnej/hornej časti i do západnej/dolnej časti) je možný
z existujúcej cestnej komunikácie Cesta mládeže. Pred vstupom do východnej/hornej časti
areálu je obratisko autobusu MHD č. 43.
Od vjazdu do areálu sanatória je doprava po Ceste mládeže zakázaná mimo vozidiel s
povolením obvodného lesného úradu.
Sanatórium ako moderné medicínske centrum, bude fungovať na báze pobytových
liečebných turnusov, tzn., že sa počíta s vlastnou autobusovou dopravou (mikrobus privezie
pacientov na dvojtýždňový turnus a po ukončení ich zas odvezie), z uvedeného vyplýva, že
príjazd klientov na individuálnych dopravných prostriedkoch bude znížený na minimum a v
prípade potreby zachytávaný prednostne na zbernom parkovisku pri nákupnom centre Tesco
– Lamač.
Organizácia dopravy súvisiaca s prevádzkou zariadenia bude zosúladená s podmienkami a
požiadavkami správcu cestnej komunikácie Cesty mládeže, ktorým je hl. mesto SR
Bratislava.
Vzhľadom na celkovú súčasnú návštevnosť, Železnej studienky, ktorá predstavuje niekoľko
tisíc návštevníkov/deň (podľa prieskumu (Loft, s.r.o.,2012) Mestské lesy v Bratislave
navštívilo počas prieskumu celkom cca 7 200 návštevníkov/deň) bude ich príspevok z dôvodu
obnovenej prevádzky sanatória takmer zanedbateľný.
Statická doprava
Nároky statickej dopravy boli spracované na základe údajov o funkčnej náplni sanatóriá
podľa jednotlivých objektov, podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii,
Zmena 1, kapitola 16, čl. 16.3. Odstavné a parkovacie plochy.
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Parkovanie bude zabezpečené v garáži a na teréne.
Tabuľka č. 32: Počet parkovacích stojísk

Umiestnenie
v garáži v suteréne SO 02
na teréne v areáli sanatória
Spolu

Počet stojísk
Variant A
16
16
32

Variant B
16
16
32

Doprava osobnými automobilmi bude slúžiť na prepravu zamestnancov a len v núdzovom
prípade aj na dopravu pacientov sanatóriá.
Vnútroareálová doprava
Do areálu sanatória budú mať povolený vstup len vozidla zásobovania a správy budovy a
mikrobusy zvážajúce klientov zo záchytného parkoviska (napr. parkovisko Tesco Lamač
s ktorým má navrhovateľ podpísanú zmluvu o prenájme 75 parkovacích stojísk) a
transportných prestupových staníc (napr. vlak, autobus, letisko).
K areálu vedie verejná komunikácia s asfaltovým povrchom a vyhovujúcou šírkou (Cesta
mládeže), na ktorú priamo nadväzuje prístupová komunikácia do východnej/hornej časti
areálu. Vjazd na pozemok (brána a rampa) a prejazd pod vrátnicou musí mať šírku najmenej
3,5 m a podjazdovú výšku najmenej 4,5 m.
K jednotlivým objektom sanatóriá bude vybudovaná areálová komunikácia požadovanej šírky
najmenej 3,0 m s únosnosťou na zaťaženie jednou nápravou vozidla na viac ako 80kN.
Dopravu v areáli sanatóriá možno rozdeliť na príjazd prepravných a servisných vozidiel
 k hlavnému objektu sanatória (SO 01) a k objektu dostavby (SO 02)
 k ubytovacím apartmánom pre pacientov.
Mikrobusy a vozidlá zásobovania sa budú otáčať pred objektmi sanatória, alebo v hornej
časti komunikácie pri gabiónovom zárubnom múre. Pred objektom sanatória je navrhnuté
autobusové stojisko na výstup a nástup cestujúcich (12 x 3 m).
Všetky plochy statickej a dynamickej dopravy budú vyspádované a dažďová voda bude
odvedená do priľahlého terénu cez odlučovač ropných látok. Chodníky sú navrhnuté v časti
medzi novým sanatóriom a pôvodnou budovou. Chodníky budú mať šírku od 2,0 do 4,0 m.
Povrchová úprava chodníkov bude z prírodných materiálov. Povrchová úprava vonkajších
parkovacích stojísk bude z makadamu.
Vybudovaním areálových komunikácii po materiálovej stránke nevznikne žiadne ohrozenie
životného prostredia. Premávka na ceste bude upokojená s malou intenzitou.
Väzby na MHD
Pre zabezpečenie prepravy zamestnancov, pacientov a návštevníkov je možné využiť
mestskú hromadnú dopravu (ďalej len „MHD“). Dostupnosť dotknutého územia je
zabezpečovaná autobusovou dopravou počas celého dňa, dennou i nočnou linkou MHD č. 43.
Pešia dostupnosť na zastávku MHD od hl. objektu sanatória je cca 100 m.
Realizácia navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter a rozsah nemá žiadne osobitné
nároky na zmenu organizácie dopravy v dotknutom území oproti súčasnému stavu.
Vodovodné pripojenie
Súčasný stav
Areál sanatória je zásobovaný pitnou vodou z vlastného vodného zdroja, ktorým je kopaná
studňa DN 3000 hl. 6,0 m, ktorá sa nachádza v západnej/spodnej časti areálu.
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Jestvujúci vodný zdroj bol vybudovaný na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu,
ktorý vykonali Slovenské banské projekty Bratislava v r. 1959 – 1960, pre Štátne sanatórium
Bratislava a ktorý slúžil aj pre stanovenie pásiem hygienickej ochrany (PHO). Vodný zdroj bol
vybudovaný v rokoch 1960 – 1961 podľa samostatného projektu. Výdatnosť studne bola
prieskumom určená na 0,21 l/s pri znížení hladiny o 1,2 m. Okolo studne bolo vybudované
PHO I. stupňa o rozmeroch 15 x 15 m.
Jestvujúci areál je v súčasnosti zásobovaný pitnou vodou z vlastného vodojemu,
umiestneného vo východnej časti areálu na kóte cca 295,00 m n. m., nad existujúcim
objektom sanatória Objem vodojemu je 50 m3 a voda je do vodojemu dodávaná z vodného
zdroja cez vodáreň. Vodovodný systém je plne funkčný a prevádzkovaný. Na areálový
vodovod LT DN80 je pripojený jestvujúci objekt sanatória, rozvod pokračuje ďalej a zásobuje
objekt kúpaliska. Z hlavného rozvodu je vedená prípojka pre sanatórium DN50. Na hlavnom
rozvode sa nachádzajú dva podzemné hydranty DN80.
Navrhované riešenie
Pre zásobovanie areálu pitnou vodou bude využívaný existujúci zdroj vody (studňa H2)
a jestvujúci vodovodný systém, ktorý bude doplnený o ďalšie doplňujúce rozvody.
Od vodojemu sa vybuduje nové vodovodné potrubie z LT DN100 mm, ktoré bude slúžiť pre
zásobovanie nadzemných hydrantov DN100 podľa projektu požiarnej ochrany.
Z jestvujúceho rozvodu DN80, ktorý sa využije sa vysadia odbočky, za pripojením sa osadia
zemné uzávery a vybudujú sa nové vodovodné vetvy A, B, C, D DN80. Z prevádzkových
dôvodov sa osadia podzemné hydranty. Vodovod je navrhnutý LT DN100 mm dĺžky 156 m,
DN 80 mm dĺžky 228 m, DN 50 mm dĺžky 32 m, vodovodné prípojky sú z HDPE DN25 dĺžky
138 m. Pre vodovodné potrubie, ktoré sa bude nachádzať situačne pod navrhovanými
objektmi sa vybuduje preložka.
Pre potrebu splachovania hygienických zariadení bude vytvorený oddelený rozvod úžitkovej
vody. Voda bude dodávaná do rozvodu cez ATS z retenčnej nádrže vyčistených šedých vôd.
Hlavný rozvod bude prevažne profilu DN 50, prípojky pre sanatória DN 40, prípojky pre
apartmány DN 25.
Potrubie bude uložené do pieskového lôžka s pieskovým obsypom. Zvyšok výkopu bude
v rastlom teréne zasypaný výkopovou zeminou so zhutnením podľa požadovaných
parametrov. Zemné práce sú uvažované v zemine 3. a 4. triedy ťažiteľnosti s kolmými
stenami a príložným pažením pri hĺbke výkopu nad 1,2 m. Potrubie sa zasype až po vykonaní
tlakovej skúšky podľa STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.
Pri uložení vodovodných potrubí sa bude postupovať podľa STN 73 6005.
Potreba požiarnej vody v prípade protipožiarneho zásahu bude zabezpečená z dvoch
nadzemných hydrantov svetlosti DN100 osadených na areálový vodovod rovnakej dimenzie
a jedného nadzemného hydrantu DN80 osadenom na prípojke svetlosti DEN80.
Areálový vodovod bude pripojený na jestvujúci vodojem v areáli navrhovanej činnosti.
V objektoch sanatórií bude navrhnutý vnútorný požiarny vodovod s hadicovými zariadeniami.
Navrhnuté budú hadicové navijaky svetlosti DN25 s tvarovo stálou hadicou podľa STN EN
671-1. Uvažuje sa so súčasnosťou 3 hadicových navijakov DN25 tzn. 2,95 l.s-1.
Kanalizácia
Súčasný stav
Všetky odpadové vody z areálu sanatória boli odvádzané do ČOV, ktorá sa nachádza
v západnej/spodnej časti areálu. Táto ČOV má kapacitu 2 x 120 EO (typové označenie
Karviná - PESL 25F), pracuje s účinnosťou 92 – 95 % a je plne funkčná s povolením na
prevádzku do 19. 09. 2015. V súčasnosti je na ňu pripojených 25 obyvateľov z bytových
objektov pri bývalom „Doliečovacom a rehabilitačnom zariadení“. Jestvujúca kanalizácia je
z kameninových rúr DN300.
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Navrhované riešenie
Splaškové odpadové vody
Odvedenie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení a prevádzok bude riešené
dvomi oddelenými kanalizáciami, a to samostatne pre tzv. čierne vody a samostatne pre tzv.
šedé vody.
Do kanalizácie pre šedé vody budú odvádzané odpadové vody zo spŕch a umývadiel, všetky
ostatné odpadové vody budú odvádzané ako čierne vody do novej ČOV, ktorá zabezpečí ich
efektívne a účinné čistenie.
Odpadové vody z kuchyne budú prečistené v lapači tukov s kapacitou cca 100 jedál/deň,
ktorý bude umiestený pri technickom vstupe do kuchyne.
Odpadové vody z ambulancií a sál budú vedené do desintegrátora - rukávový filter v ktorom
budú zachytené všetky plávajúce časti. Následne budú tieto vody dezinfikované v
sterilizačnom zariadení. Po tomto ošetrení budú zaústené do kanalizácie čiernych vôd a
následne do ČOV.
Odpadové vody z prania filtrov bazénovej technológie budú prečerpávané do čiernej
kanalizácie a následne čistené v ČOV.
Navrhovaná kapacita ČOV je 90 EO. Pred ČOV bude retenčná nádrž s objemom 12,0 m3,
prostredníctvom ktorej sa bude zabezpečovať rovnomerný prítok na ČOV. V tejto
predradenej nádrži bude vytvorený samostatný kalový priestor. Rovnomerný prítok
odpadovej vody z nádrže na ČOV bude zabezpečený pomocou čerpadla.
Vyčistené odpadové vody budú zhromažďované v retenčnej nádrži umiestnenej pod ČOV pre
ďalšie nakladanie s nimi.
Šedé odpadové vody budú čistené v ultrafiltrácií, s predradeným dávkovaním koagulanta.
Filtrované vody budú akumulované v nádrži s objemom cca 6,0 m3, z ktorej budú oddeleným
rozvodom úžitkovej vody využívané opätovne na splachovanie v hygienických zariadeniach
s výnimkou hygienických zariadení umiestnených v SO 02. Tieto vody budú upravené pred
samotným čerpaním do rozvodov úžitkovej vody tiež prežiarením v zariadení UV lampou.
Prebytočný objem šedých vôd bude prepadom odvedený do retenčnej nádrže umiestnenej
pod ČOV, ktorá bude mať objem cca 20 m3. Vyčistené vody z tejto nádrže budú využívané
na zavlažovanie areálu, mimo sezóny zavlažovania budú vypúšťané do vsakovacieho
zariadenia s pôdorysom 1,2 x 48,0 m tvoreného vsakovacími blokmi výšky 0,6 m.
Čierne vody - po vyčistení v ČOV budú zhromaždené v retenčnej nádrži pod ČOV, z ktorej po
prežiarení "UV lampou" budú využité na závlahu, zvyšok pôjde do vsaku.
Vsakovacie zariadenie bude umiestnené vo východnej/hornej časti areálu sanatória pod
navrhovanou ČOV.
Odvedenie odpadových vôd bude prevažne gravitačnými stokami.
Pre každý objekt sa vybudujú dve nové kanalizačné prípojky DN150 mm, zvlášť pre čierne a
zvlášť pre šedé vody a zaústia sa do príslušných kanalizácií.
Z objektu SO 04 - Terasa s bazénmi a bazénová technológia vnútri bazénu B1 a SO 14 Vrátnica sa splaškové odpadové vody budú prečerpávať do vyššie položených gravitačných
úsekov stôk.
Kanalizácia je navrhovaná z kanalizačných PP rúr SN10 DN300 mm dĺžky 407m a DN150 mm
dĺžky 233 m, ktoré budú ukladané do pieskového lôžka s pieskovým obsypom zhutňovaným
po vrstvách max. 300 mm. Zemné práce sú uvažované v zemine 3. a 4. triedy ťažiteľnosti
s kolmými stenami a príložným pažením pri hĺbke výkopu nad 1,2 m.
Podľa obvyklých zásad sú na kanalizácii navrhované typové revízne betónové kanalizačné
šachty Š, podľa terénu spádiskové kanalizačné šachty. Vstup do šachty bude cez ťažký
liatinový poklop a pomocou stúpačiek. Kanalizačné potrubie bude zasypané až po vykonaní
skúšky vodotesnosti podľa STN 75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
Pri uložení kanalizačných potrubí sa dodrží STN 73 6005.
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Kaly z čistenia odpadových vôd budú predstavovať cca 27 m3/rok a budú podľa potreby
odvážane na zneškodnenie zmluvne zabezpečenému oprávnenému odberateľovi.
Odpadové vody z povrchového odtoku
Súčasný stav
Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch sú v súčasnosti
odvedené do terénu.
Navrhované riešenie
Dažďové vody zo striech objektov budú odvádzané dažďovým kanalizačným potrubím do
vsakovacích šácht VsŠ, umiestnených okolo objektov. Navrhuje sa potrubie PP rúr DN150
mm dĺžky cca 227 m. Šachty budú umiestnené s ohľadom na zeleň v teréne. Za jestvujúcim
objektom sanatória sa osadia dve vetvy drenážneho potrubia na zachytávanie dažďovej vody
zo svahu, zaústené do vsakovacích šachiet.
Vsakovacie šachty budú typové prefabrikované z betónových dielcov bez dna. Hĺbka
osadenia bude riešená v ďalšom stupni PD. Vstup do šachty bude cez ťažký liatinový poklop
a pomocou stúpačiek. Kanalizačné potrubie bude zasypané až po vykonaní skúšky
vodotesnosti podľa STN 75 6910 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. Pri uložení
kanalizačných potrubí sa dodrží STN 73 6005.
Pre odvedenie vôd z parkovacích stojísk sa osadí odlučovač ropných látok ORL. Navrhuje sa
prefabrikovaný betónový odlučovač ropných látok s prietokom 3,0 l.s-1. Prečistené vody budú
zaústené do vsakovacieho zariadenia s pôdorysom 3,0 x 16,8 m tvoreného vsakovacími
blokmi výšky 0,6 m, do ktorého budú zaústené i dažďové vody z priľahlých striech objektov
nového a starého sanatória.
Plynovodné pripojenie
Súčasný stav
Areál sanatória je zásobovaný plynom z jestvujúcej regulačnej stanice plynu, ktorá je
umiestnená na východnej časti areálu na pozemku navrhovateľa. Vo vysokotlakovej
regulačnej stanici sa redukuje VTL plyn 4,0PM na STL 100 kPa a zásobujú sa z nej všetky
objekty areálu sanatória a bytové domy, ktoré sú umiestnené mimo areálu sanatória. V
objekte sanatória je osadený plynomer Romet G- 65.
Navrhované riešenie
Objekty umiestnené v areáli sanatória budú zásobované plynom, tak ako doteraz,
z jestvujúcej regulačnej stanice plynu umiestnenej vo východnej časti areálu na pozemku
navrhovateľa. Existujúce rozvody plynu budú vymenené za nové a doplnené podľa
samostatného projektu.
Zásobovanie teplom
Vykurovanie objektov sanatória bude na báze zemného plynu naftového. V každom objekte
sanatória bude inštalovaná samostatná kotolňa.
Tabuľka č. 33: Počet a parametre plynových kotlov
Objekt

Názov spotrebiča

Počet kotlov

Výkon kotla
(kW)

SO 01

plynový kondenzačný kotol

2

80

SO 02

plynový kondenzačný kotol

2

95

SO 03

plynový kondenzačný kotol

2

42,5

Ubytovací apartmán

plynový kondenzačný kotol

9/11

23

Teplo do bazénov bude dodávané prostredníctvom výmenníkov tepla, inštalovaných na
cirkulačnom okruhu úpravní. Zdrojom tepla budú tri plynové kotolne, v každej z nich budú
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umiestnené dva plynové kondenzačné kotle so samostatným ovládaním, teplotný spád
vykurovacej vody pre návrh výmenníkov tepla bude 80/60 ºC.
Kondenzačná technika na rozdiel od tradičných vykurovacích kotlov využíva na získavanie
tepla kondenzačné teplo zo spalín, vďaka čomu sa zvyšuje ich účinnosť pri premene
zemného plynu na teplo.
Pri používaní klasických plynových kotlov teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky
výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do
vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého
prostredia.
V prípade kondenzačného kotla prechádza vykurovacia voda výmenníkom kotla dvakrát.
Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla vodnej
pary zo spalín, čo spôsobuje, že spaliny odchádzajú z kondenzačného kotla chladnejšie ako
pri používaní klasického kotla. Pri používaní kondenzačného kotla sa uvoľňuje tzv.
kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Ide o dodatočné
využitie tepelnej energie, ktorá pri bežných atmosférických kotloch odíde komínom do
ovzdušia. V kondenzačnom kotle dochádza ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary, ktorá je v
spalinách, možno počítať s cca 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu.
Prináša to okrem iného i výraznú úsporu zemného plynu, čím sa znížia predovšetkým náklady
na vykurovanie a následne i nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Potrebný výkon výmenníkov tepla sa stanoví v ďalšom stupni projektovej prípravy s ohľadom
na prevádzku zariadenia.
Vykurovanie objektov
Vykurovanie objektov bude teplovodným systémom dvojrúrkovým s núteným obehom vody.
Ako vykurovacie telesá budú navrhnuté oceľové doskové radiátory a rúrkové dekoračné
telesá. Tepelný spád vykurovacej vody bude 75/60 ºC. Rozvod potrubia bude vedený v
podlahe jednotlivých podlaží a budú zaizolovaný proti tepelným stratám. Samostatným
rozvodom s neregulovanou vodou budú pripojené vetracie jednotky.
Vykurovací systém objektu pri bazénoch bude rozdelený na dve vetvy. Prvá vetva bude pre
ohrev bazénovej vody s neregulovanou vodou a obehovým čerpadlom a pripojí výmenníky
a akumulačné nádoby (bazénová technológia), ktoré budú na primárny vykurovací rozvod
pripojené. Reguláciu ohrevu bazénovej vody zaistia prvky MaR. Druhá vetva bude pre
vykurovanie šatní, hygieny a bufetu v zimnom období, bude ekvitermicky regulovaná
a s vlastným obehovým čerpadlom. Zväčšený objem vody vo vykurovacom systéme bude
zachytávaný v expanznej nádobe. Doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude z
úpravne vody.
Telekomunikačné pripojenie
Telekomunikačné pripojenie areálu bolo v minulosti zabezpečené prostredníctvom kábla č. 30
Jelšova, typu TCKOPV kapacity 10 x 1,08 Al. Je to zastaraný a nedostatočný typ hliníkového
kábla, a preto bude potrebné navrhnúť a realizovať nové modernejšie telekomunikačné
pripojenie areálu (napr. prostredníctvom optického kábla) na základe samostatného projektu.
V rámci tohto projektu bude riešené i pripojenie na internet. Predpokladá sa tiež využívanie
mobilných sieti, v rámci možnosti a pokrytia územia.
Príjem TV signálu bude zabezpečený prostredníctvom satelitného zariadenia.
Elektrické pripojenie
Súčasný stav
V súčasnosti sú objekty areálu sanatória zásobované elektrickou energiou z existujúcej
trafostanice, ktorá je umiestnená za oplotením západnej/dolnej časti areálu.
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Navrhované riešenie
Zásobovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov elektrickou energiou bude rovnako ako
v súčasnosti zabezpečené z existujúceho vedenia prostredníctvom trafostanice, ktorá je
umiestnené za oplotením západnej časti areálu.
1.6. Nároky na pracovné sily
Potrebu pracovných síl počas výstavby a revitalizácie existujúcich objektov stanoví až
vybraný dodávateľ stavby, ktorý v štádiu posudzovania nie je známy.
Pre zabezpečenie prevádzky navrhovanej činnosti sa vytvorí cca 36 nových pracovných
miest.

2. Údaje o výstupoch
2.1. Ovzdušie
V priebehu prevádzky navrhovanej činnosti vzniknú nové malé stacionárne zdroje znečistenia
ovzdušia, ktorými budú plynové kondenzačné kotle na vykurovanie objektov. Kondenzačné
kotle dosahujú nízke hodnoty emisií škodlivín do ovzdušia (NOx je menej ako 60mg/kWh a
CO je menej ako 50 mg/kWh). Odvod spalín bude odvedený komínom nad strechy budov.
Predpokladá sa, že úroveň znečistenia ovzdušia v areáli sanatória sa bude pohybovať na
úrovni pozaďových koncentrácií znečisťujúcich látok.
Za líniový zdroj znečistenia ovzdušia možno považovať dopravu, ale vzhľadom na
skutočnosť, že od vjazdu do areálu sanatória je doprava po Ceste mládeže zakázaná mimo
vozidiel s povolením obvodného lesného úradu a že sa uvažuje so zníženým používania
individuálnych dopravných prostriedkov na dopravu pacientov do zariadenia a vzhľadom na
charakter prevádzky zariadenia (pobytové liečebné turnusy) budú emisie znečisťujúcich látok
z dopravy zanedbateľné.
2.2. Odpadové vody
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať tieto odpadové vody:




splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení,
vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech a spevnených plôch,
bazénové vody

Splaškové odpadové vody
Množstvo splaškových odpadových vôd zodpovedá približne spotrebe vody.
Tabuľka č. 34: Produkcia splaškovej odpadovej vody
Produkcia splaškových OV
(v m3)

Variant
Variant A

Variant B

Denná produkcia

17,61

17,61

Max. ročná produkcia

6 427

6 427

Produkcia splaškových odpadových vôd bude v prípade Variantu A a Variantu B rovnaká.
Vody z povrchového odtoku
Množstvo odpadových vôd z povrchového odtoku je stanovené na základe predpokladu
ustáleného stavu dažďového odtoku na podľa rovnice:
Qd = F x i x ψ [l. s-1]
Q – množstvo dažďových vôd [l. s-1. ha-1]
F – odvodňovaná plocha [ha]
i – intenzita dažďa [l.s-1.ha-1] t = 15 min, p = 0,5 i = 142 l. s-1. ha-1
Spracovateľ zámeru:
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ψ – súčiniteľ odtoku- 0,9
ročný dažďový úhrn pre oblasť Bratislavy - 660 mm.m-2

OV z povrchového odtoku zo spevnených plôch
Qz = 142 x 0,020 x 0,9 = 2,56 l.s-1
Qroč = 200 x 0,9 x 0,660 = 118,8 m3/rok
OV z povrchového odtoku zo striech objektov
-1

3

SO 06-13

Odtok (v l.s )
Q = 142 x (0,0456 x 0,9) = 5,83
Q = 142 x (0,0423x0,2+0,0263x0,9) = 4,56
Q = 142x(0,0141x0,9) = 1,80
Q=142x(0,030112x0,2+0,006987x0,9)=1,75
Q = 1,33 x 8 = 10,64

Ročný zrážkový úhrn (v m )
Qroč = (456 x 0,9) x 0,660 = 270,87
Qroč = (423 x 0,2+263 x 0,9) x 0,660=212,06
Qroč = (141x0,9) x 0,660 = 83,75
Qroč = (301,12x 0,2 + 69,87x 0,9)x 0,660 = 81,25
Qroč = 61,74x8 = 493,92

SO 14

Q = 142 x (0,00425 x 0,9) = 0,54

Spolu

Q = 25,12

Qroč = (42,5 x 0,9) x 0,660 = 25,25
Qroč = 1 167,1

Objekt
SO 01
SO 02
SO 03
SO 05

OV z povrchového odtoku celkom
Objekt
Zo spevnených plôch

-1

Odtok Q (v l. s ) 2,56

Zo striech objektov

25,12

Celkom

27,68

3

Ročný zrážkový úhrn (v m )

118,8
1 167,1
1 285,9

Bazénové odpadové vody
Odpadová voda z čistenia nádrží vo frekvencii 1x mesačne počas sezónnej prevádzky
kúpaliska (jún, júl, august) bude odvádzaná do čerpacej záchytky situovanej na 1. PP
existujúceho objektu, v blízkosti zbernej nádrže odpadovej vody, a bude prečerpávaná
kalovými čerpadlami do ČOV na spracovanie čiernych vôd (max. prietok 0,65 m3/hod).
Vypúšťanie bazénov B1 a B2 sa bude vykonávať 1 x ročne v objeme cca 318 m3 po
dosiahnutí zadaných parametrov kvality vody do vsaku. Pri vypúšťaní bazénov na konci
sezóny bude postup stanovený manipulačným a prevádzkovým poriadkom. Po ukončení
prevádzky bazénov bude ponechaná cirkulácia cez filtráciu, odstaví sa chlórovanie a ohrev až
do stavu, ktorý bude stanovený prevádzkovým poriadkom. Po dosiahnutí požadovanej kvality
vody tzn. aktívny chlór 0,0 mg/l, dohodnutá teplota, nasýtenie O2 bude bazénová voda
prečerpávaná cez filtráciu stanoveným prietokom (hodnota bude dohodnutá so správcom
toku) do vsaku.
2.3. Odpady
Pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti je predpoklad vzniku odpadov kategórií O ostatných ako aj N - nebezpečných.
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej
činnosti je potrebné dodržiavať príslušné všeobecne záväzne právne predpisy pre oblasť
odpadového hospodárstva, najmä zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.
z.) a súvisiacich predpisov .
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov je počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti predpoklad
vzniku druhov odpadov uvedených v tabuľke č. 35, č. 36 a č. 37.
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Odpady z asanácie existujúcich objektov
Pred samotnou realizáciou navrhovanej činnosti budú asanované niektoré existujúce objekty
Na túto činnosť bude vypracovaný samostatný projekt v ktorom budú spresnené objemy
a druhy odpadov z demolácií, navrhnutý spôsob nakladania s nimi, spôsob zneškodňovania,
prípadne ich zhodnotenia v rámci navrhovanej činnosti.
Tabuľka č. 35: Predpokladané druhy odpadov počas asanácie existujúcich objektov
Katalógové
číslo

Názov odpadu

Kategória
odpadu
O/N

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky
iné ako v 17 01 06

O

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 04 02

hliník

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

O

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácii

O

20

Komunálne odpady

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je ustanovené v § 40c zákona č.
223/2001 Z. z. Podľa tohto ustanovenia je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z
demolácií povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania
stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu
bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich
materiálové zhodnotenie. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania
stavebných a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce.
Odpady vznikajúce počas výstavby
Počas výstavby sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov kategórie O i kategórie N.
Spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s všeobecne záväznými predpismi
v oblasti odpadového hospodárstva.
Za odpadové hospodárstvo počas výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude
plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadu vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z.
a súvisiacich predpisov.
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Tabuľka č. 36: Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas výstavby
Katalógové
číslo

Názov odpadu

Kategória
odpadu O/N

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva,
poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby
a spracovania potravín

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie (VSDP) a
používania náterových hmôt, (farieb, lakov a smaltov),
lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N

08 01 17

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

15

Odpadové obaly absorbenty, handry na čistenie, filtračný
materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, iné ako v 15 02 02

O

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky iné ako v 17 01
06

O

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05 06

výkopová zemina

O

17 09 03

Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúcich nebezpečné látky

N

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

O

20

Komunálne odpady

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 03 00

iné komunálne odpady

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O
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Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe je orientačný a dáva rámcovú predstavu o
odpadovom hospodárstve v tejto etape prípravy realizácie navrhovanej činnosti.
Výkopová zemina musí byť analyzovaná z hľadiska obsahu nebezpečných látok. V prípad, že
sa zistí obsah nebezpečných látok, so znečistenou zeminou sa musí nakladať ako
s nebezpečným odpadom.
Neznečistená výkopová zemina sa využije na spätné zásypy a úpravy terénu.
Prebytková zemina z výkopov sa môže ponúknuť na použitie mimo staveniska, prípadne sa
zabezpečí jej uloženie na určenú skládku odpadov mimo územia Hornej Mlynskej doliny.
Odpady zo stavebnej činnosti budú ukladané, podľa druhov, priamo do kontajnerov a
následne odvážané do zariadení na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. na
zneškodnenie.
Zmesový komunálny odpad zo zariadenia staveniska a jeho oddelené zložky sa budú
zhromažďovať v zberných nádobách zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v MČ Bratislava-Nové Mesto.
Za odpadové hospodárstvo počas výstavby navrhovanej činnosti bude zodpovedať generálny
dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadu vyplývajúce zo zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky
Odpady, ktoré pravdepodobne budú vznikať počas prevádzky navrhovanej činnosti, zaradené
podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sú
uvedené v tabuľke č. 37.
Tabuľka č. 37: Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky
Katalógové
číslo

Názov odpadu

Kategória
odpadu
O/N

13 05

Odpady z odlučovačov oleja z vody

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

15 01

Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu
komunálnych odpadov)

15 01 01

obaly z papiera a lepenky (nevhodné ako druhotná surovina

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

15 02

Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné
odevy

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

16 02

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16
02 09 až 16 02 12

18 01

Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo
zdravotnej prevencie

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18
01 03

N
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18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové
odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

19 08

Odpady z čistiarni odpadových vôd inak nešpecifikované

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje
a tuky

N

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

20 01

Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15
01)

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 25

jedle oleje a tuky

O

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

O

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

20 02

Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 03

Iné komunálne odpady

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03 07

objemový odpad

O

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

O

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vznikať najmä komunálny odpad. Kontajnery na
komunálny odpad, vrátane kontajnerov na separované zložky KO budú umiestnené na
vyhradenom mieste v areáli zariadenia a budú pravidelne odvážané oprávnenou
spoločnosťou podľa Programu odpadového hospodárstva MČ Bratislava-Nové Mesto.
Vybrané zložky KO sa budú separovať a zhromažďovať oddelene podľa druhov.
Odvoz a separovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia prostredníctvom
zmluvných vzťahov.
Žiarivky, iný odpad obsahujúci ortuť a iný nebezpečný odpad sa budú skladovať v
špeciálnych kontajneroch a budú odovzdané na zneškodnenie v špecializovaných firmách,
ktoré majú oprávnenie na ich zneškodnenie, prípadne zhodnotenie.
Kaly z čistenia odpadových vôd budú predstavovať cca 27 m3 za rok a budú odvážané na
zneškodnenie na zmluvne zneškodnenie zmluvne dohodnutému odberateľovi.
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Vzhľadom na skutočnosť, že zariadenie má charakter zdravotníckeho zariadenia,
predpokladá sa i produkcia zdravotníckych odpadov (podskupina 18 01), ktorý pozostáva
z rizikového i z nerizikového odpadu.
Tieto odpady budú triedené a budú sa budú oddelene podľa druhov zhromažďovať v
označených a vyhovujúcich obaloch v osobitne upravenom sklade na 1. PP objektu SO 02.
Súčasťou skladu bude i chladiaci box. Odpady budú podľa druhov odovzdané zmluvne
zabezpečeným odberateľom oprávneným na prepravu a zneškodňovanie nebezpečného
zdravotníckeho odpadu.
Odpady uvedené v tabuľkách č. 35 až 37 sú predpokladané a budú upresnené v rámci
povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov.
Množstvá jednotlivých druhov, ktoré budú vznikať počas prevádzky a výstavby navrhovanej
činnosti a spôsob nakladania s nimi budú stanovené v dokumentáciách pre povolenie
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
2.4. Hluk a vibrácie
Hluk
V dotknutom území a v jeho bezprostrednej blízkosti sa v súčasnosti žiadne významnejšie
zdroje hluku nenachádzajú.
Zdroje hluku súvisiace s realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti možno rozdeliť na:
 zdroje hluku počas výstavby,
 zdroje hluku počas prevádzky.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú ustanovené v prílohe
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí.
Tabuľka č. 38: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
Kat.
úze
mia

Opis
chráneného
územia

Prípustné hodnoty
(db)

Ref.
čas.
inter.

Hluk
z dopravy
Pozemná
a vodná
doprava
b) c) LAeq, p

Železni
čné
dráhy
c) LAeq, p

Letecká
doprava
LAeq,

LASma

p

x, p

Hluk
z iných
zdrojov

I

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom
(napríklad kúpeľné miesta,
kúpeľné
a liečebné areály).

deň
večer

45
45

45
45

50
50

-

45
45

noc

40

40

40

60

40

II

Priestor pred oknami obytných miestností
bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských
budov, zdravotníckych zariadení a iných
chránených objektov, d) rekreačné územie.

deň
večer

50
50

50
50

55
55

-

50
50

noc

45

45

45

65

45

III

Územie ako v kategórii II v okolí a)diaľnic,
ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, železničných dráh
a letísk, mestské centrá.

deň
večer

60
60

60
60

60
60

-

50
50

noc

50

55

50

75

45

IV

Územie bez obytnej funkcie a bez chránených
vonkajších
priestorov,
výrobné
zóny,
priemyselné parky, areály závodov.

deň
večer

70
70

70
70

70
70

-

70
70

noc
70
70
70
95
70
a) Okolie je územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie,
alebo od osi
priľahlej koľaje železničnej dráhy
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b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxi-služieb, určené pre
nastupovanie
a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a
pod.

Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A
zvuku LAeq pre deň (6,00-18,00 h), večer (18,00-22,00 h) a noc (22,00-6,00 h).
Dotknuté územie je zaradené pre potreby hodnotenia hluku vo vonkajšom prostredí do
kategórie územia I a II.
Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí sú pre vnútorné prostredie ustanovené nasledovné prípustné
hodnoty určujúcich veličín hluku:
Tabuľka č. 39: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov
Prípustné hodnoty
Kategória
vnútorného
priestoru

Opis chránenej miestnosti
v budovách

A

Nemocničné izby, ubytovanie
pacientov v kúpeľoch

B

Obytné miestnosti, ubytovne, domovy
b)
dôchodcov , škôlky, jasle

C
D

E

Referenčný
časový
interval

Učebne, posluchárne, čitárne,
študovne, konferenčné miestnosti,
súdne siene
Miestnosti pre styk s verejnosťou,
informačné strediska
Priestory vyžadujúce dorozumievanie
rečou, napr. školské dielne, čakárne,
vestibuly

Hluk
z vnútorných
zdrojov
LAmax,p

g)

(dB)
Hluk
z vonkajšieho
prostredia
LAmax,p

deň
večer
noc
deň
večer
noc

35
30
a)
25
40
40
a)
30
LAeq,p

35
30
25
c)
40
c)
40
c)
40

počas
používania

40

40

počas
používania

45

45

50

60

počas
používania

Počas výstavby budú zdrojom hluku dopravné prostriedky a stavebné stroje.
Pri realizácii stavebných prác sa budú pravdepodobne používať bežné stavebné stroje. Vplyv
hluku počas výstavby bude dočasný a nepredpokladá sa trvalejšie prekročenie prípustných
hodnôt hluku pre vonkajšie ani pre vnútorné prostredie.
Intenzita hluku počas výstavby bude závislá od počtu, druhu a technického stavu
nasadených mechanizmov a dopravných prostriedkov a tiež od druhu vykonávaných prác.
Vhodnou organizáciou práce a používaním stavebných mechanizmov v dobrom technickom
stave je možné hladinu hluku obmedziť na minimálnu mieru. Intenzita hluku nebude stála,
bude sa meniť v závislosti na druhu vykonávaných prác, tzn., že v každej etape výstavby
bude iná a produkcia hluku bude dočasná.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti môžu byť zdrojom hluku dopravné prostriedky
prípadne vzduchotechnické zariadenia a čerpadla, ktoré budú súčasťou navrhovanej činnosti.
Doprava súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti bude z hľadiska hluku vzhľadom na jej
nízku frekvenciu zanedbateľným príspevkom k hlukovej situáciu v dotknutom území.
Doprava po Ceste mládeže končí na obratisku linky MHD č. 43 pred areálom sanatória.
Hladina hluku zo zariadení vzduchotechniky a technológie neprekročí 50 dB(A) pri zdroji.
Vzduchotechnické a technologické zariadenia budú odhlučnené, vybavené tlmičmi hluku.
Spracovateľ zámeru:
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Vibrácie
Vibrácie menšieho rozsahu môžu vznikať počas výstavby navrhovanej činnosti pri zemných
prácach súvisiacich so zakladaním objektov a hĺbením rýh pre prípojky infraštruktúry
a z nákladnej stavebnej dopravy. Pri výstavbe sa musia rešpektovať ustanovenia všetkých
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov najmä NV č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Vznik závažných vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti sa vzhľadom na jej
charakter a rozsah nepredpokladá
2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia
Počas prevádzky zariadenia sa pravdepodobne budú na diagnostiku a terapiu používať
zariadenia na báze žiarenia (napr. röntgenové žiarenie). Vzhľadom na skutočnosť, že
zariadenie bude vybavené modernými prístrojmi, nehrozí z ich prevádzky nebezpečenstvo
pre pacientov ani pracovníkov zariadenia.
Výskyt iných fyzikálnych polí sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepredpokladá.
V zariadení sa nebude nakladať s materiálmi, ktoré by obsahovali prírodné radionulkidy ani
materiály s obsahom umelých radionuklidov.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá prevádzka otvorených generátorov
vysokých a veľmi vysokých frekvencií ani zariadení, ktoré by také generátory obsahovali, tzn.
zariadenia, ktoré by mohli byť pôvodcom nepriaznivých účinkov elektromagnetického
žiarenia na zdravie.
2.6. Zápach a iné výstupy
Prevádzka navrhovanej činnosti nie je zdrojom obťažujúceho zápachu ani iných výstupov
podobného charakteru.
2.7. Doplňujúce údaje
Asanácia existujúcich objektov
S realizáciou navrhovanej činnosti bude súvisieť asanácia týchto existujúcich objektov, ktoré
sa nachádzajú na záujmovom území:
Západná časť areálu





objekt balneoterapie s pripájacím krčkom;
objekt štyroch garáži a dielni;
objekt vrátnice;
malé vnútorné úpravy (deliace priečky) v hlavnom objekte na 1.PP, 1.NP, 2. NP
a 3.NP

Východná časť areálu
 malé úpravy (priečky) v hlavnom objekte pri bazénoch.
Zemné práce
Zemné práce budú súvisieť so zakladaním nových objektov SO 02, ubytovacích apartmánov
a s výkopom rýh pre uloženie nových prípojok.
Rozsah zemných prác bude upresnený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Výrub drevín
Realizácia navrhovanej činnosti vyžiada výrub drevín. Porasty sú vo veku 40 – 60 rokov.
Spracovateľ zámeru:
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Lesný porast bude v lokalite zachovaný v maximálnej miere, aby sa dodržal skrytý charakter
sanatória vsadeného do zelene.
K výrubu drevín dôjde len vo východnej/hornej časti areálu sanatória. V západnej časti
areálu pri bazénoch sa so žiadnym výrubom neuvažuje.
Pre potreby posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti bol vykonaný v roku 2011
dendrologický prieskum (AQUIFER, 2011). Bola vykonaná inventarizácia solitérnych stromov
nachádzajúcich sa v riešenom území v miestach dotknutých navrhovanou činnosťou.
Dendrologický prieskum bol vykonaný podľa platných legislatívnych predpisov: zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon r. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Pri komplexnom posúdení zdravotného stavu, perspektív vývoja a vzhľadových vlastností
drevín bola použitá metodika vypracovaná na Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave,
podľa ktorej sú jednotlivé kvalitatívne stupne bodované, najkvalitnejšie dreviny dostávajú 5 a
najmenej hodnotné 1 bod.
Podľa vykonaného dendrologického prieskumu sa realizácia navrhovanej činnosti bude
dotýkať druhov a počtov jedincov drevín, ktoré sa nachádzajú v areáli sanatóriá uvedených
v tabuľke č. 40.
Tabuľka č. 40: Dreviny určené na výrub

Názov dreviny

Variant A
(ks)

hrab obyčajný (Carpinus betulus)

Variant B
(ks/m2)

152

165

borovica lesná (Pinus sylvestris)

3

4

dub letný (Quercus robur)

23

24

buk lesný (Fagus sylvatica)

86

86

slivka (Prunus sp.)

5

5

baza čierna (Sambucus nigra)

1

1

smrek obyčajný (Picea abies)

1

21

javor mliečny (Acer platanoides)

1

3

jelša sivá (Alnus incana)

2

2

Rhododendron sp.

0

50 m2

274

311 ks/50 m2

267 481 €

306 852 €

Spolu
Spoločenská hodnota upravená

Vplyv odstránenia drevín bude výraznejší pri realizácií Variantu B.
Odstránené dreviny budú nahradené novou výsadbou v rámci sadových úprav na miestach
ktoré sú v súčasnosti bez porastov. Návrh novej výsadby bude konzultovaný a s príslušným
orgánom ochrany prírody.
Zariadenie staveniska
Zariadenie staveniska a nevyhnuté sklady stavebného materiálu budú umiestnené na
vyhradenej časti existujúcej spevnenej plochy v areáli sanatória.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie
Cieľom ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva je nájsť taký vyrovnaný systém
zosúladenia životného prostredia a ľudskej činnosti, ktorého cieľom by bol akceptovateľný
rozvoj antropogénnych aktivít, kvality životného prostredia a kvality života a zdravia.
Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

98

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z nástrojom na priblíženie sa
k takému vyrovnanému a environmentálne prijateľnému rozvoju uvedených oblasti.
Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli v etape vypracovania zámeru
posudzované za obdobie rekonštrukcie, prevádzky a ukončenia najmä z hľadiska únosného
zaťaženia územia; vplyvu na obyvateľstvo, jeho zdravie a aktivity; horninové prostredie
a pôdu; vplyvu na ovzdušie a klimatické pomery dotknutého územia; vplyvu na vodné
pomery; vplyvu na faunu, flóru, ich biotopy a chránené územia všetkých druhov, vrátane
vplyvov kumulatívnych.
Na základe výsledkov posudzovania sa predpokladajú tieto vplyvy navrhovanej činnosti na
životné prostredie:
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Každá antropogénna činnosť určitou mierou ovplyvňuje človeka i životné prostredie ako
celok. Navrhovaná činnosť je umiestnená v oplotenom areáli mimo zastavaného územia MČ
Bratislava-Nové Mesto. Najbližšie trvalo obývané rodinné domy (4 rodinné domy z toho tri
dvojdomy) v ktorých v súčasnosti žije cca 25 obyvateľov sa nachádzajú vo vzdialenosti cca
100 m od objektov sanatória, ktoré budú predmetom revitalizácie a výstavby.
Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo dotknutého územia z hľadiska časového
pôsobenia možno rozdeliť na
 vplyvy počas výstavby a odstraňovania existujúcich objektov,
 vplyvy počas prevádzky.
Z hľadiska charakteru vplyvov na obyvateľstvo je rozhodujúca najmä:
 znečistenie ovzdušia,
 zmena hlukových pomerov.
Vplyvy počas výstavby
Počas výstavby navrhovanej činnosti, najmä v etape zemných prác súvisiacich
s odstraňovaním existujúcich objektov a výstavbou nových objektov bude dochádzať k
zvýšenej prašnosti. Miera prašnosti bude závisieť od okamžitých poveternostných pomerov –
sily, rýchlosti a smeru vetra.
Tieto vplyvy na okolie je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami (napr.
kropenie staveniska, čistenie komunikácií, čistenie kolies dopravných prostriedkov pred
výjazdom na verejnú komunikáciu a pod.). Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti
a umiestnenia navrhovanej činnosti nie je predpoklad dosahu tohto vplyvu na obyvateľov
najbližších rodinných domov.
Počas výstavby možno predpokladať tiež zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku
v dotknutej lokalite, ktoré bude spôsobené najmä prejazdmi nákladných automobilov
a stavebnými prácami, ktoré môžu byť spojené najmä s používaním hlučných technológii.
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej
hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno však
predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu max. 80
– 90 dB., a preto vznikne potreba ochrany exponovaných pracovníkov ochrannými
pomôckami. Hluk zo stavebných prác nebude mať závažný dosah na obyvateľov existujúcich
rodinných domov.
Uvedené vplyvy je možné eliminovať dobrou organizáciou výstavby, napr. hlučné práce
nevykonávať spoločne v jednom časovom období a v nočných, skorých ranných a neskoro
večerných hodinách ani v dňoch pracovného pokoja.
Vplyv hluku počas výstavby bude dočasný málo významný. Vzhľadom na rozsah hlučných
prác pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že by presahoval platné limity
vyplývajúce z vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.
Vibrácie malého dosahu môžu vznikať len počas výstavby navrhovanej činnosti pri zemných
prácach súvisiacich so zakladaním nových objektov a zo súvisiacej nákladnej dopravy.
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Pri realizácii navrhovanej činnosti musia byť dodržané všetky súvisiace predpisy v oblasti
ochrany a zdravia pri práci.
Zvýšenú pozornosť treba venovať doprave počas výstavby po Ceste mládeže, nakoľko môže
dochádzať ku kolízií staveniskovej a ostatnej dopravy v dotknutom území ako i ku kolízii
dopravy s návštevníkmi Bratislavského lesoparku najmä s chodcami a cyklistami. Bude
potrebné prispôsobiť harmonogram dopravy tejto skutočnosti v spolupráci s MČ BratislavaNové Mesto.
Kvalita a pohoda života obyvateľov najbližších trvalo obývaných rodinných domov by nemala
byť citeľne narušená.
Pred začatím výstavby bude nevyhnutné navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na zaistenia
bezpečnosti návštevníkov Bratislavského lesoparku, prostredníctvom značenia a regulácie
dopravy a zabránenia nekontrolovaného prístupu návštevníkov Bratislavského lesoparku do
priestoru realizácie stavebných prác.
Mobilné zdroje – prejazdy automobilov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s realizáciou
navrhovanej činnosti budú produkovať nepravidelné hlukové emisie a imisné prírastky NOx a
CO. Príspevok zvýšenia hluku a emisií z dôvodu dopravy bude zanedbateľný a v súlade
s platnými limitmi.
Vplyvy navrhovanej činnosti počas výstavby budú len dočasné. Predpokladá sa celkové
trvanie hlučných stavebných prác a prác v exteriéri max. niekoľko mesiacov.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nadlimitná produkcia znečisťujúcich
látok do ovzdušia.
Emisie zo súvisiacej dopravy (obslužná doprava, dovoz pacientov, odvoz odpadov) budú
zanedbateľné. S individuálnou dopravou sa vo väčšom rozsahu neuvažuje.
Stacionárnymi malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú plynové kotolne. Ich
prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z § 15 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší. Príspevok navrhovanej činnosti k najvyšším hodnotám koncentrácie látok
znečisťujúcich ovzdušie bude relatívne nízky a bude sa pohybovať hlboko pod úrovňou
limitných koncentrácií. Vplyv prevádzky navrhovanej činnosti na ovzdušie možno hodnotiť
ako málo významný.
V rámci prevádzky zariadenia sa nebudú produkovať zápachové zložky v koncentráciách,
ktoré by obťažovali obyvateľstvo a návštevníkov lesoparku.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také činnosti, ktoré by spôsobovali
nadlimitné vibrácie, a preto tento vplyv na obyvateľstvo možno hodnotiť ako málo
významný.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť signifikantne negatívne
neovplyvní hlukové ani emisno-imisné pomery v dotknutom území a nespôsobí zhoršenie
životných podmienok dotknutých obyvateľov v porovnaní s jestvujúcim stavom.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa vybuduje nové moderné zdravotnícko-relaxačné
zariadenie, ktoré bude slúžiť na upevnenie zdravia obyvateľstva na lokálnej i nadregionálnej
úrovni.
Vzhľadom na celkovú súčasnú návštevnosť, Železnej studienky, ktorá predstavuje niekoľko
tisíc návštevníkov/deň (podľa prieskumu (Loft, s.r.o.,2012) Mestské lesy v Bratislave
navštívilo počas prieskumu celkom cca 7 200) bude príspevok nových návštevníkov z dôvodu
obnovenej prevádzky sanatória takmer zanedbateľný.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa vytvorí 36 nových pracovných miest.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno považovať za málo
významné, pozitívne vplyvy obnovy prevádzky sanatória budú významné.
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3.2. Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery
Navrhovaná činnosť je umiestnená na svahovitom teréne, ale nevyžaduje také terénne
úpravy, ktorými by sa ovplyvnili geomorfologické pomery dotknutého územia.
Zemné práce menšieho rozsahu budú súvisieť so zakladaním nových objektov a pri hĺbení
rýh na nových prípojok infraštruktúry a stožiarov verejného osvetlenia.
Pre potreby realizácie navrhovanej činnosti bude vykonaný podrobný hydrogeologický
a inžinierskogeologický prieskum. Zakladanie stavby sa bude vykonávať na základe ich
výsledkov.
Počas vykonávania zemných prác môže dôjsť v prípade havárii k jeho znečisteniu
horninového prostredia. Takáto možnosť je vzhľadom na dôslednosť prípravy stavieb
a technického stavu používaných mechanizmov málo pravdepodobná. Realizáciou
odporúčaných opatrení a opatrení vyplývajúcich s príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov sa dostatočne zabezpečí minimalizácia možnosti kontaminácie horninového
prostredia v etape výstavby navrhovanej činnosti.
Pri realizácii navrhovanej činnosti budú akceptované požiadavky vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a príslušných STN z hľadiska realizovaných činnosti
i používaných materiálov.
Z geodynamických javov pripadá do úvahy, vzhľadom na svahovitý terén, erózia, a preto po
vykonaní stavebných prác bude potrebné bezodkladne stabilizovať a rekultivovať odkryté
plochy.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú produkované také látky, ktoré by spôsobili
znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite.
V dotknutom území, ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiska
nerastných surovín, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou navrhovanej činnosti.
Počas prevádzky sa vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny,
geodynamické a geomorfologické pomery možno hodnotiť ako lokálne, malého rozsahu,
málo významné.
3.3. Vplyvy na klimatické pomery
Z dôvodu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zmena ani závažné
ovplyvnenie klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti nie je predpoklad ani zmeny
mikroklimatických pomerov.
Negatívne vplyvy revitalizácie a prevádzky navrhovanej činnosti na miestne klimatické
pomery sa, vzhľadom na jej charakter a rozsah nepredpokladajú.
3.4. Vplyvy na ovzdušie
Navrhovaná činnosť nebude závažne prispievať k zmene kvality ovzdušia v dotknutom území
v štádiu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Vplyvy počas výstavby
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia najmä:




stavebné mechanizmy,
nákladná doprava,
stavenisko (najmä počas zemných prác).

Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas výstavby bude najmä stavebná doprava, prevádzka
stavebných mechanizmov, zemné práce, súvisiace so zakladaním nových objektov (SO 02,
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apartmánové domy) a hĺbením rýh na uloženie prvkov infraštruktúry a činnosti súvisiace
s odstraňovaním existujúcich objektov.
Môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v areáli, v okolí areálu a na prístupových cestách.
Miera prašnosti bude závisieť na okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti a smere
vetra. Tieto vplyvy na okolie je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami (napr.
kropenie staveniska, čistenie komunikácií, dôsledné čistenie kolies dopravných prostriedkov
pred výjazdom na Cestu mládeže a pod.).
Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti a rozsah súvisiacich zemných prác bude príspevok
výstavby k zníženiu kvality ovzdušia v dotknutom území málo významný a v súlade
s platnými limitmi.
Mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia bude stavebná doprava. Odhad pohybu
nákladných automobilov zabezpečujúcich dopravu surovín a výrobkov môže byť v tejto etape
len orientačný, nakoľko závisí od dodávateľa a jeho organizácie práce. Rovnako odhad emisií
z mobilných zdrojov nie je možné spoľahlivo predpokladať. Možno však jednoznačne
predpokladať, že produkované emisie budú zanedbateľným príspevkom k zmene kvality
ovzdušia v dotknutom území a budú v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany
ovzdušia. Zvýšenie intenzity dopravy z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti nebude
významné, a preto sa nepredpokladá ani významné zvýšenie emisií na okolitých
komunikáciách v dôsledku dopravy.
Vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie počas výstavby budú dočasného charakteru.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú zdrojom znečisťovania ovzdušia najmä:
 plynové kotle,
 obslužná doprava a doprava pacientov a zamestnancov.
Plynové kondenzačné kotolne, na báze zemného plynu naftového na, ktoré budú súžiť na
vykurovanie objektov, prípravu TUV a v bazénovej technológii. V každom objete bude
inštalovaná samostatná kotolňa zakategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia, ktorým je kotolňa je povinný plniť
povinnosti vyplývajúce z § 16 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Prevádzkovateľ malého
zdroja ovzdušia je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v
súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou; umožniť prístup zamestnancom
inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel
zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a
predkladať im potrebné podklady; vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo
inšpekciou; viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému
úradu ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na
zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
právnickým osobám; neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu; dodržiavať ustanovené
technické požiadavky a podmienky prevádzkovania; podrobiť sa preskúmaniu podmienok a
požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať
obci potrebné podklady.
Príspevok navrhovanej činnosti k najvyšším hodnotám koncentrácie látok znečisťujúcich
ovzdušie bude relatívne nízky a bude sa pohybovať hlboko pod úrovňou limitných
koncentrácií. Vplyvy prevádzky kotolni na ovzdušie možno hodnotiť ako málo významné.
Vplyvy vzduchotechniky na kvalitu ovzdušia v dotknutom území nebude podstatný.
Vplyvy dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti bude nepodstatným príspevkom
ku kvalite ovzdušia v dotknutom území.
Vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v dotknutom území možno hodnotiť ako
málo významné.
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3.5. Vplyvy na vodné pomery
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v nive toku Vydrica, ktorý by mohol byť realizáciou
navrhovanej činnosti ovplyvnený. Priamo západnou časťou areálu preteká povrchový vodný
tok Vydrica v úseku cca 120 m.
Najbližšie vodné plochy sú vodné nádrže/rybníky na toku Vydrica, ktoré sa nachádzajú
v smere toku cca 1,5 km od lokality navrhovanej činnosti v smere toku.
Vplyvy počas výstavby
V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných
ani povrchových vôd v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti.
V rámci realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu zásahu do vodného toku
Vydrica.Pri dodržaní pracovnej disciplíny sa nepredpokladá priame znečistenie povrchovej
vody počas výstavby.
Vzhľadom na blízkosť vodného toku aj napriek tomu, že sa ovplyvnenie vodného toku
vylučuje, je potrebné počítať i s takou možnosťou, a preto je potrebné prijať opatrenia na
zabránenie úniku látok škodiacich vodám a stavenisko vybaviť prostriedkami na
zneškodnenie úniku látok škodiacich vodám.
Vplyvy počas prevádzky
Vplyvy navrhovanej činnosti počas prevádzky budú súvisieť najmä so zabezpečením vody na
prevádzku zariadenia a s nakladaním s odpadovými vodami zo zariadenia.
Zariadenie, bude zásobované pitnou vodou z vlastného vodného zdroja (studňa H2), vrátane
napustenia bazénov 1 x ročne. Na jestvujúce studni H2 boli pre potreby realizácie
navrhovanej činnosti v období 19. 11. 2012 - 29. 11. 2912 vykonané hydrodynamické skúšky
(Kminiak – Kminiaková, november 2012), ktoré preukázali dostatočnosť tohto vodného
zdroja pre potreby prevádzky zariadenia. Aj napriek tomu bolo odporúčané vykonať 21
dňovú čerpaciu skúšku.
Počas hydrodynamickej skúšky bol sledovaný aj vplyv odberov podzemných vôd na dve
jestvujúce studne v okolí (S-1 a S-2), ako aj na povrchový tok Vydrice - negatívny vplyv
nebol preukázaný.
V rámci posudzovania vplyvov bola posúdená kvalita vody vo vodnom zdroji, ktorý sa bude
využívať pre potreby navrhovanej činnosti (AQUASECO s.r.o., 2014). Z výsledku protokolu
o skúške vyplýva, že voda v stanovených parametroch vyhovuje požiadavkám NV SR č.
496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Areál zariadenia nie je pripojený na verejnú kanalizáciu, a preto bolo potrebné nájsť iné
alternatívne riešenie do času, kým sa nevyrieši odvádzanie odpadových vôd z celej doliny.
V minulosti sa odpadové vody zo sanatóriá čistili prostredníctvom ČOV, a vyčistené vody boli
vypúšťané do toku Vydrica. Uvedená ČOV je i v súčasnosti v prevádzke a sú na ňu pripojená
rodinné domy a objekty sanatória. I napriek tomu, že nebol jednoznačne preukázaný
nepriaznivý vplyv takéhoto riešenia na vodné živočíchy, ktoré sa nachádzajú vo Vydrici,
najmä na najvzácnejšieho živočícha, ktorým je rak riavový, ochrana prírody a dotknutá
verejnosť v predchádzajúcom procese posudzovania vyslovila nesúhlas s takýmto riešením.
Neobstali ani argumenty, že výskyt jedincov raka riavového a pstruhy boli pri prieskume
zistene i v miestach zaústenia výstupu z ČOV, ani skutočnosť, že súčasné najlepšie dostupné
technológie na čistenie odpadových vôd sú dostatočnou zárukou, že nedôjde k negatívnemu
ovplyvneniu tohto vodného toku. Vyvážanie odpadových vôd na ČOV mimo lokality Hornej
Mlynskej doliny by bolo neprípustné najmä z hľadiska neúnosného zaťaženia Cesty mládeže
zvýšenou dopravou.
Z uvedených dôvodov navrhovateľ hľadal ďalšie riešenie alternatívneho nakladania
s odpadovými vodami zo zariadenia bez vypúšťania do toku Vydrica a bez odvážania
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odpadových vôd mimo dotknutého územia. Technológia, ktorá sa po viacerých konzultáciách
s odborníkmi z oblasti vodného hospodárstva navrhuje, je popísaná v predchádzajúcich
kapitolách.
Jej podstatou je rozdelenie odpadových vôd na:
 vody z povrchového odtoku (zo striech a spevnených plôch),
 splaškové odpadové vody,
 šedé vody (zo spŕch a umývadiel),
 čierne vody (vody z ambulancii a všetky ostatné),
 bazénové vody.
Súčasťou nakladania s odpadovými vodami bude ČOV (90 EO), ktorá bude umiestnená vo
východnej/hornej časti areálu.
Vyčistené šedé odpadové vody budú akumulované v nádrži s objemom 6 m3, z ktorej budú
oddeleným rozvodom úžitkovej vody využívané na splachovanie v hygienických zariadeniach
s výnimkou hygienických zariadení umiestnených v SO 02. Prebytočný objem šedých vôd
bude prepadom odvedený do retenčnej nádrže umiestnenej pod ČOV. Vyčistené vody z tejto
nádrže budú využívané na zavlažovanie areálu, mimo sezóny zavlažovania budú vypúšťané
do vsakovacieho zariadenia.
Čierne odpadové vody - po vyčistení v ČOV budú zhromaždené v retenčnej nádrži pod ČOV, z
ktorej po prežiarení "UV lampou" budú využité na závlahu areálu, zvyšok pôjde do vsaku.
Dažďové vody zo striech objektov budú odvádzané dažďovým kanalizačným potrubím do
vsakovacích šácht umiestnených okolo objektov. Vody z parkovísk budú prečistené na
odlučovači ropných látok a zaústené do vsakovacieho zariadenia.
Kaly z ČOV, ktoré budú predstavovať cca 27 m3/rok budú odvážané na zneškodnenie do
zmluvne zabezpečeného zariadenia.
Vypúšťanie bazénov sa bude vykonávať 1 x ročne v celkovom objeme cca 318 m3 po
dosiahnutí zadaných parametrov kvality vody do vsaku. Po ukončení prevádzky bazénov
bude ponechaná cirkulácia cez filtráciu, odstaví sa chlórovanie a ohrev až do stavu, ktorý
bude stanovený prevádzkovým poriadkom.
Súčasťou technológie čistenia odpadových vôd je tzv. ultrafiltrácia. Ide o uzavretý obehový
systém, v ktorom sa čistia odpadové vody, v rámci ktorého sa 90 % odpadových vôd vracia
naspäť do systému. Je to osvedčený (keď nie lacný) systém ekologického a ekonomického
čistenia odpadových vôd osvedčeného zo zahraničia a najmä z krajín, kde sa šetrí s každým
litrom pitnej vody.
Vsakovacie pomery územia sa overovali v rámci podrobného inžinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu (SILVESCO, s.r.o., 2014).
V prípade, že budú dodržané všetky podmienky navrhovaného riešenia a inštalované
najlepšie dostupné technológie pre čistenie odpadových vôd možno predpokladať, že
navrhované riešenie bude environmentálne prijateľné a nebude mať závažný negatívny vplyv
na vodné pomery v dotknutom území.
Súčasťou technológie bude i environmentálny monitorovací systém, v rámci ktorého sa budú
sledovať vopred stanovené kvalitatívne parametre (napr. BSK, CHSK, NL, pH, chlór, teplota)
vyčistených odpadových vôd z ČOV, ktoré budú určené na ďalšie použitie (napr.
splachovanie, polievanie) alebo vypúšťané do vsaku. V prípade, že by hodnoty neboli
vyhovujúce, vykonajú sa bezodkladné nápravné opatrenia.
Negatívne vplyvy na vodné pomery môžu nastať v prípade havárie, poruchy čistiacich
zariadení alebo zlyhaním ľudského faktora. Tieto skutočnosti treba riešiť v rámci havarijného
plánu a prevádzkového poriadku a ich dôsledným dodržiavaním a dodržiavaním pracovnej
disciplíny.
Nepredpokladá sa negatívny vplyvy dopravy súvisiacej s prevádzkou sanatória na vodné
pomery v dotknutom území (vodný tok Vydrica, rybníky). Negatívne ovplyvnenie prichádza
do úvahy len v prípade havárie dopravných prostriedkov, čo je málo pravdepodobné.
Vplyvy navrhovanej činnosti na vodné pomery sú rovnaké pre obidva navrhované varianty.
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Navrhovaná činnosť, za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich
z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, nebude mať počas prevádzky
závažný vplyv na povrchové ani na podzemné vody v riešenom území.
Nezmenia sa zásadne ani odtokové pomery dotknutého územia.
Na základe uvedených skutočnosti možno považovať vplyvy navrhovanej činnosti na vodené
pomery počas výstavby a prevádzky za lokálne a málo významné.
3.6. Vplyvy na pôdu
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej
pôdy ani lesných pozemkov. Pozemky na ktorých je umiestnená navrhovaná činnosť sú
evidované v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
V bezprostrednej blízkosti areálu navrhovanej činnosti sa nenachádzajú poľnohospodárske
pôdy. Ovplyvnenie okolitých lesných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v susedstve areálu
sanatória realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.
Vplyv na kvalitu pôdy v dotknutom území úzko súvisia s kvalitou ovzdušia v dotknutom
území. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nebudú produkovať také emisie, ktoré by
spôsobili zhoršenie kvality pôdy, ktorá sa nachádza v širšom území navrhovanej činnosti.
Časť pôdy na dotknutej lokalite je vzhľadom na jej sklon náchylná na vodnú eróziu, a preto je
potrebné prijať účinné opatrenia na jej zabránenie a odkryté plochy počas výstavby
neodkladne rekultivovať.
Kontaminácia pôd cudzorodými prvkami (napr. kontaminácia ťažkými kovmi) z dôvodu
prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.
Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu možno považovať za málo významné.
3.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Flóra
V areáli navrhovanej činnosti (západná i východná časť areálu) bol vykonaný prieskum flóry
a biotopov (Barančok P., 2006) v rámci prieskumu neboli na lokalite navrhovanej činnosti
identifikované vzácne ani chránené druhy flóry.
Vplyvy počas výstavby
Za nevratný vplyv na flóru možno považovať výrub drevinnej vegetácie v súvislosti
s umiestnením nových objektov v areáli navrhovanej činnosti. Tieto vplyvy nebudú takého
rozsahu, že by závažne narušili ekologickú stabilitu dotknutého územia.
S výrubom drevín sa uvažuje len vo východnej/hornej časti areálu sanatória. V západnej časti
pri bazénoch a pri toku Vydrica sa so žiadnym výrubom v rámci realizácie navrhovanej
činnosti neuvažuje.
Vyrúbané dreviny budú nahradené novou výsadbou v rámci sadových úprav v areáli na tých
miestach ktoré sú v súčasnosti bez porastov. Návrh novej výsadby bude realizovaný na
konzultovaný a s príslušným orgánom ochrany prírody.
Prijateľnejším z hľadiska výrubu drevín je Variant A navrhovanej činnosti, v prípade jeho
realizácie dôjde k výrubu 274 ks drevín v hodnote cca 276 tis. €. V prípade realizácie
navrhovanej činnosti podľa Variantu B je potrebný výrub 311 ks drevín a 50 m2 krovín
v hodnote cca 307 tis. €.
Počet odstránených stromov bude upresnený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie,
po presnom zameraní jednotlivých nových objektov. Zároveň bude ohodnotený i prípadný
zásah do biotopov.
Pri výrube drevín je potrebné postupovať podľa ustanovení § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.
z. Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas organu ochrany prírody, ktorým je v tomto prípade
obec.
Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ovplyvnenie vegetácie na
lesných pozemkoch susediacich s lokalitou navrhovanej činnosti. Prašnosť, ktorá môže
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vznikať najmä počas zemných prác by nemala mať dosah na vegetáciu mimo areálu
navrhovanej činnosti.
Pozitívnym vplyvom bude realizácia tzv. sadových úprav areálu v rámci ktorých vykoná
náhradná výsadba za odstranené dreviny. Na výsadbu sa použijú miestne druhy drevín
porovnateľné s tými ktoré budú vyrúbané na základe projektu odsúhlaseného s príslušným
orgánom ochrany prírody.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na
rastlinstvo v dotknutom území nepredpokladajú. Počas prevádzky sa nebudú produkovať
také znečisťujúce látky, ktoré by negatívne vplývali na lesné porasty, ktoré sa nachádzajú
v dotyku s areálom navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter a počet pacientov
v sanatóriu nepripadá do úvahy ani žiadna devastácia prostredia, ktoré by súvisela
s negatívnym vplyvom na vegetáciu v areáli i mimo areálu navrhovanej činnosti.
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej
závažný vplyv na flóru dotknutého územia s výnimkou výrubu drevín.
Fauna
Vplyvy počas výstavby
Za nevratný vplyv na faunu možno považovať usmrtenie pôdnych živočíchov, drobných
cicavcov a chrobákov počas zemných prác súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti.
a výrub drevinnej vegetácie v súvislosti s umiestnením nových objektov v areáli navrhovanej
činnosti. Tieto vplyvy nebudú takého rozsahu, že by závažne narušili ekologickú stabilitu
dotknutého územia.
V rámci realizácie stavebných prác môže dôjsť k vyrušovaniu živočíchov – najmä vtákov,
ktoré sa zdržiavajú na stromoch v areáli. Predpokladá sa, že vyrušovanie nebude trvať viac
ako 8 hodín denne. Tento vplyv možno považovať za dočasný.
Vplyv navrhovanej činnosti na chránené živočíchy počas výstavby sú nepravdepodobné.
Z chránených živočíchov bol v dotyku so západnou časťou dotknutého areálu identifikovaný
rak riavový, ktorý sa vyskytuje v toku Vydrica. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výstavby
sa do tohto toku nebude zasahovať a tok Vydrica nebude recipientom pre vypúšťanie
vyčistených odpadových vôd negatívny vplyv navrhovanej činnosti na raka riavového sa
nepredpokladá.
Negatívny vplyv na obojživelníkov a plazy počas výstavby môže mať doprava po Ceste
mládeže, najmä v okolí rybníkov. Tento vplyv možno zmierniť dobrou organizáciou dopravy.
Predpokladá sa, že stavebná doprava sa nebude realizovať v čase migrácie obojživelníkov.
Uvedené vplyvy počas výstavby budú dočasné.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky môže dochádzať k ovplyvňovaniu živočíchov svetelným znečistením, a preto
je potrebné navrhnúť taký typ osvetlenia areálu, ktorý neprodukuje rušivé svetlo do širokého
priestoru.
Charakter zariadenia nie je spájaný s produkciou hluku počas precádzky, ktorý by negatívne
vplýval na živočíchy v areáli ani mimo areálu navrhovanej činnosti.
Vplyvy prevádzky na chránený druh, raka riavového, ktorý sa nachádza vo Vydrici sa
nepredpokladá.
Vplyv dopravy na živočíchy vzhľadom na jej malú frekvenciu dopravy súvisiacu s prevádzkou
navrhovanej činnosti nebude v žiadnom prípade závažný.
Prevádzka navrhovanej činnosti nespôsobí závažné zmeny v biologické rozmanitosti,
v štruktúre a funkcii ekosystémov. Vyrúbané dreviny budú doplnené v rámci nahradnej
výsadby.
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Pri výstavbe ani pri prevádzke navrhovanej činnosti sa nepredpokladá likvidácia jedincov
vzácnych ani chránených druhov flóry a fauny, ani ich biotopov.
Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu a flóru a ich biotopy sú významné, ale za predpokladu
realizácie navrhovaných opatrení nie sú takého rozsahu by spôsobili závažné zmeny
v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcií ekosystémov.
3.8. Vplyvy na krajinu
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o existujúce zariadenie, ktoré bolo v predchádzajúcom
období v prevádzke, jeho ďalšia prevádzka po revitalizácii nebude mať vplyv na celkovú
súčasnú štruktúru ani scenériu krajiny. Nebude ani zásahom do krajinného razu širšieho
územia.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa v nepodstatnom rozsahu rozšíri zastavaná plocha
existujúceho oploteného areálu. Jeho časť sa čiastočne zmení na urbanizovanú plochu, čo
podstatne nezmení vzhľad lokality.
Uvedená zmena vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti bude lokálna a viditeľná len
z bezprostrednej blízkosti. Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej umiestnenie, pri dodržaní
navrhovaného architektonického stvárnenia a výšky nových objektov a pri maximálnom
zachovaní existujúcich drevín na dotknutej lokalite nebude mať závažný vplyv na celkový
vzhľad krajiny v širšom meradle.
Vplyv navrhovanej činnosti na krajinnú bude rušivejší v priebehu výstavby, kedy dotknutá
lokalita bude mať čiastočne charakter staveniska, ktoré môže pôsobiť rušivo. Tieto vplyvy
budú dočasné a podstatne sa eliminujú po ukončení výstavby a po realizácii sadových
úprav. Projekt sadových úprav je pred jeho realizáciou potrebné odsúhlasiť s príslušným
orgánom ochrany prírody a krajiny. Užitočná môže byť i konzultácia s týmto orgánom
v priebehu vypracovania projektu sadových úprav.
Pri príprave realizácie navrhovanej činnosti treba venovať zvýšenú pozornosť
architektonickému stvárneniu jednotlivých objektov a výberu stavebných materiálov a voliť
ich tak, aby sa nestali dominantou v krajine a aby závažne nenarušili jej prirodzený vzhľad.
Revitalizácia areálu sanatória bude mať pozitívny vplyv na krajinu, najmä z estetického
hľadiska, nakoľko sa jej realizáciou odstránia a zrekonštruujú chátrajúce objekty, ktoré sa
dnes nachádzajú v dotknutom území a ktoré negatívne pôsobia na krajinný vzhľad,
Závažné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu sa nepredpokladajú.
3.9. Vplyvy na urbanný komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný vplyv na urbanný
komplex a využitie zeme oproti súčasnému stavu.
Navrhovaná činnosť nie je novou činnosťou v dotknutom území ale je len revitalizáciou
a modernizáciou existujúceho v súčasnosti nefunkčného sanatória, ktoré bolo v prevádzke do
roku 2005. K zmene funkčného využitia územia z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti
nedôjde.
Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžaduje zásadné zmeny organizácie
dopravy v dotknutom území Jediným vplyvom bude nepodstatné zvýšenie dopravy počas
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na existujúcich cestných komunikáciách.
Navrhované činnosť nemá nároky na zásadnú zmenu infraštruktúry, v rámci jej realizácie sa
len rekonštruujú prípadne sa dobudujú lokálne pripojenia nových objektov na existujúcu
infraštruktúru, ktoré zlepšia prevádzkové podmienky zariadenia.
Realizáciou
navrhovanej činnosti sa neovplyvní poľnohospodárska ani lesná výroba
a nevyžaduje sa ani zásadná zmena organizácie dopravy v širšom území navrhovanej
činnosti. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na priemyselnú výrobu.
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa v malom rozsahu zvýši stavebná činnosť v území.
V súčasnosti ešte nie je možné presne kvantifikovať množstvá potrebných stavebných
surovín a miesto ich výroby resp. nákupu. Ich množstvo bude podrobnejšie určené vo
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vyššom stupni projektovej dokumentácie a zdroj určí dodávateľ stavebných prác, ktorý zatiaľ
nie je známy.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na urbanný komplex a využívanie zeme možno
považovať za málo významné.
3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky „Zotavovňa“. Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený
rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.
Na záujmovom území sa nachádza i samotná nehnuteľná kultúrna pamiatka „Zotavovňa“,
rekonštrukcia ktorej je predmetom navrhovanej činnosti. Vlastníkom tejto nehnúteľnej
kultúrnej pamiatky je navrhovateľ.
Povinnosťou vlastníka kultúrnej pamiatky je podľa § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 49/2002 Z. z.“)
okrem iného užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a vlastník
nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou a ktorá sa nachádza v ochrannom pásme
kultúrnej pamiatky je povinný s nehnuteľnosťou nakladať a užívať ju tak, aby neohrozoval
pamiatkové hodnoty nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.
Revitalizácia kultúrnej pamiatky ako i výstavba nových objektov a využívanie existujúcich
objektov, ktoré nie sú kultúrnou pamiatkou v jej ochrannom pásme budú navrhnuté
a realizované v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 32 zákona č. 49/2002 Z. z.
Pri návrhu revitalizácie a počas vlastnej revitalizácie kultúrnej pamiatky bude navrhovateľ
postupovať v súlade s požiadavkami príslušného pamiatkového úradu.
Vplyvy navrhovanej činnosti na existujúcu kultúrnu pamiatku budú pozitívne, nakoľko
revitalizáciou sa zabezpečí jej ochrana a zachovanie pamiatkovej hodnoty, ktorá bola
predmetom vyhlásenia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, ktorá sa
nachádza na jej lokalite ani na kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality
navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Vplyvy realizácie navrhovanej činnosti na kultúrne
pamiatky možno jednoznačne považovať za pozitívne.
3.11. Vplyvy na archeologické náleziská
Na lokalite navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti evidované žiadne archeologické
náleziská. Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne
vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziská.
Nakoľko výstavba nových objektov zasahuje v niektorých prípadoch i pod terén môžu byť pri
výstavbe narušené kultúrne vrstvy pod terénom, to znamená že sa nevylúčuje možnosť
existencie archeologických nálezov podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu.
V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri realizácii zemných a výkopových
prác súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti musí stavebník postupovať podľa zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Prípadné porušenie kultúrnych vrstiev pod terénom bude eliminované písomným ohlásením
začatia výkopových prác v najmenej dvojtýždňovom predstihu adresovaným krajskému
pamiatkovému úradu, ktorý zabezpečí odborný dohľad počas zemných prác, navrhne ďalšie
opatrenia súvisiace s ochranou možného náleziska, či nálezu.
Vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziska sa v etape zisťovacieho konania
nepredpokladajú.
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3.12. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy
navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská ani na významné geologické lokality.
V prípade nálezu skamenelín pri zemných prácach najmä pri hĺbení rýh pre uloženie potrubia
prípojok a zakladaní nových objektov postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 38).
Vplyvy navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a významné geologické lokality sa
nepredpokladajú, a preto ich možno hodnotiť ako nulové.
3.13. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Kultúrne hodnoty nehmotnej povahy predstavujú napr. miestne tradície, zvyky, obyčaje,
folklór a pod.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy sa vzhľadom
na jej charakter nepredpokladajú.
3.14. Iné vplyvy
Okrem vplyvov uvedených v predchádzajúcich kapitolách sa žiadne iné závažné vplyvy
navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredpokladajú.
Pri prevádzke navrhovanej činnosti sa nebudú produkovať pachové látky, okrem pachov
z prevádzky stravovacieho zariadenia, ktoré bude malého rozsahu a dosahu.

4. Hodnotenie zdravotných rizík
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, a preto sa nepredpokladá, že bude predstavovať zdravotné riziko pre
obyvateľstvo dotknutej mestskej časti alebo zamestnancov sanatória.
Priame zdravotné riziká počas výstavby budú znášať len pracovníci obsluhy stavebných
mechanizmov. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti a na podmienku
plnenia prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov budú zdravotné riziká minimálne.
Vlastná revitalizácia sanatória a jeho následná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu
života obyvateľov Hornej Mlynskej doliny a návštevníkov Bratislavského lesoparku.
Hygienické požiadavky pri prevádzke stanoví príslušný orgán na ochranu zdravia.
Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané
podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí.
Zdravotné riziko predstavuje doprava (možné kolízie a havárie), a preto je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť technickému stavu dopravných prostriedkov najmä počas výstavby
a technickému stavu a čistote komunikácií. Riziko havárií je možné veľmi účinne ovplyvňovať
vhodnou organizáciou dopravy.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené
územia
5.1. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť je umiestnená na lokalite, na ktorej platí prvý stupeň územnej ochrany
a ktorá nie je súčasťou žiadneho územia chráneného podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
Lokalita nie je súčasťou ani žiadneho územia chráneného podľa zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách.
Aj napriek tejto skutočnosti sa areál navrhovanej činnosti nachádza v priamom kontakte
s CHKO Malé Karpaty a priamo cez západnú časť areálu vedie cca 120 m úsek SKÚEV
SKUEV0388 Vydrica.
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5.1.1. Vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
Vplyvy na európsku sústavu chránených území (Natura 2000)
Vplyvy na chránené vtáčie územia
Na územie okresu na ktorom je umiestnená navrhovaná činnosť (Bratislava III) zasahuje
SKCHVU014 Malé Karpaty.
Predmetom ochrany tohto chráneného územia je zachovanie biotopov druhov vtákov
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného,
ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého,
ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika
červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej,
krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky
poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.
Lokalita navrhovanej činnosti je vzdialená od tohto územia cca 2,5 km severovýchodne.
Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť areálu navrhovanej činnosti od uvedeného CHVÚ sa jej
vplyvy na predmet ochrany tohto územia nepredpokladajú.
Vplyvy na územia európskeho významu
Priamo cez západnú časť areálu vedie cca 120 m úsek SKUEV0388 Vydrica. V blízkosti areálu
navrhovanej činnosti sa nachádza i SKUEV1388 Vydrica.
Predmetom ochrany týchto chránených území sú biotopy – Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové
lesy, Kyslomilné bukové lesy a Bukové a jedľové kvetnaté lesy a druhy – kováčik fialový,
mora Schmidtova, mlynárik východný, vydra riečna a rak riavový.
V južnom cípe areálu navrhovanej činnosti bol identifikovaný biotop európskeho významu
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, ktorý je predmetom ochrany SKUEV0388
Vydrica a v priľahlom úseku toku sa vyskytuje i rak riavový. Ostatné chránené druhy neboli
na dotknutom území identifikované.
Navrhovateľ tuto skutočnosť pri svojich zámeroch zohľadnil, a preto sa v rámci navrhovanej
činnosti nebude zasahovať do vodného toku Vydrica a rovnako bez akéhokoľvek zásahu
zostane územie na ktorom sa nachádza biotop európskeho významu.
Počas prevádzky budú bazény, ktoré sa nachádzajú v západnej časti areálu na ktorom sa
nachádza ÚEV, chránený biotop a chránený druh rak riavový, využívať len pacienti sanatória
a nie je predpoklad, že by práve pacienti akýmkoľvek spôsobom zasahovali do chráneného
územia a ohrozovali predmet jeho ochrany.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa vplyvy navrhovanej činnosti na územia európskej
sústavy chránených území nepredpokladajú prípadne budú len málo významné, ktoré
neohrozia predmet ich ochrany.
Vplyvy na chránené územia národnej sústavy chránených území
Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou CHKO Malé Karpaty ale je v priamom dotyku
s týmto chráneným územím.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa jej vplyvy na CHKO Malé Karpaty
nepredpokladajú.
Navrhovaná činnosť nie je súčasťou ani nie je v dotyku so žiadnym z maloplošných
chránených území, ktoré sa nachádzajú v širšom území navrhovanej činnosti.
Na dotknutej lokalite, ani v jej bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú žiadne chránené
stromy.
Územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych mokraďových biotopov. V dosahu
navrhovanej činnosti sa nachádza jedna mokraď lokálneho významu Železná studienka
s výmerou 25 000 m2. Územie navrhovanej činnosti nie je jej súčasťou.
Závažné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy
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chránených území sa nepredpokladajú.
Vplyvy navrhovanej činnosti na územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. možno
považovať za málo významné.
5.1.2. Vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z.
Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti (§
31 zákona č. 364/2004 Z. z.). Severozápadná hranica CHVO Žitný ostrov, ktorú tvorí tok
Malého Dunaja vedie cca 10 km juhovýchodne od dotknutého územia.
Navrhovaná činnosť a dotknuté územie sa nenachádza v žiadnom z pásiem hygienickej
ochrany vodných zdrojov okrem PHO vlastného zdroja, ktorý bude slúžiť pre potreby
navrhovanej činnosti.
Najbližším vodohospodársky významným tokom k lokalite navrhovanej činnosti
vodohospodársky významným tokom je tok Vydrica (4-20-01-004). Vodárenský vodný tok sa
v blízkosti záujmového územia nenachádza.
Negatívne vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. sa nepredpokladajú.
Vzhľadom na charakter, rozsah a dosah navrhovanej činnosti sa jej závažné negatívne
vplyvy na územia chránené podľa osobitných predpisov nepredpokladajú, prípadne budú
len málo významné, ktoré neohrozia predmet ochrany ani priaznivý stav týchto chránených
území.
5.2. Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) je navzájom prepojený súbor
prirodzených aj pozmenených, ale prírode blízkych ekosystémov, ktoré udržiavajú v prírode
rovnováhu. Tvoria ho biocentra, biokoridory a interakčné prvky, na provincionálnej,
regionálnej a miestnej úrovni.
Záujmovým územím prechádza RBk Vydrica s prítokmi, ktorý je totožný s chráneným územím
európskeho významu SKUEV0388. Počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti
sa nebude zasahovať do tohto regionálneho biokoridoru.
Ďalšími prvkami ekologickej stability sú RBc Železná studnička I. a II. rybník a RBc Železná
studnička III. a IV. rybník. Vzhľadom na skutočnosť, že realizáciou navrhovanej činnosti sa
nebude ovplyvňovať biokoridor Vydrica, navrhovaná činnosť nebude mať dosah ani na
biocentra, ktoré sa nachádzajú na tomto toku.
Zasahovanie pacientov sanatóriá do biokoridoru Vydrica, ktorý prechádza západnou časťou
areálu navrhovanej činnosti je nepravdepodobný.
Vplyv dopravy súvisiacej s realizáciou navrhovanej činnosti na prvky územného systému
ekologickej vzhľadom na jej malú frekvenciu sa nepredpokladá.
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej
závažné vplyvy na žiadny z prvkov USES.
Kumulatívne vplyvy
V dosahu navrhovanej činnosti neboli identifikované také existujúce alebo schválené projekty
s ktorými by bolo možné spoločne vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na zložky a faktory
životného prostredia.
Jediným vplyvom kumulatívneho charakteru môže byť vplyv dopravy po Ceste mládeže.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej charakter a rozsah a s tým súvisiacu hustotu denných
prejazdov nebude významným príspevkom k zvýšeniu frekvencie dopravy na tejto cestnej
komunikácii.
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6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
V rámci procesu posudzovania podľa zákona boli zhodnotené a porovnané s platnými
právnymi predpismi tieto predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie:
vplyvy na obyvateľstvo, vplyvy na horninové prostredie, vplyvy na klimatické pomery, vplyvy
na ovzdušie, vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy, vplyvy na chránené územia a ich ochranné
pásma, vplyvy na územný systém ekologickej stability, vplyvy na urbanný komplex
a využívanie zeme, vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické
náleziská, vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality, vplyvy na
kultúrne hodnoty nehmotnej povahy a iné vplyvy.
Pri hodnotení sa použili 4 stupne významnosti vplyvov:
bez vplyvu – navrhovaná činnosť vôbec neovplyvní posudzovanú zložku, faktor ani oblasť
životného prostredia;
vplyv málo významný (-1/+1) – navrhovaná činnosť ovplyvní posudzovanú zložku, faktor
alebo oblasť životného prostredia minimálne, s lokálnym dosahom, alebo ak je vplyv
vnímaný subjektívne;
vplyv významný (-2/+2) – navrhovaná činnosť ovplyvní posudzované zložky, faktory alebo
oblasti životného prostredia, vplyv je vnímaný a preukázateľne objektívny;
vplyv závažný (-3/+3) – navrhovaná činnosť ovplyvní posudzované zložky, faktory alebo
oblasti životného prostredia, takou mierou, že spôsobí ich nezvratné zmeny.
Ohodnotenie jednotlivých predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti z hľadiska významnosti
a časového priebehu pôsobenia je uvedené v tabuľkách č. 41 a č. 42.
Tabuľka č. 41: Ohodnotenie jednotlivých predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
počas výstavby z hľadiska významnosti a časového priebehu pôsobenia

Veľkosť

Významnosť

Charakter
vplyvu
+ (pozitívny)
- (negatívny)

Vplyv na
obyvateľstvo

lokálny

málo významný

-1

istý

krátkodobý

Vplyv na horninové
prostredie

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

krátkodobý

bez vplyvu

0

Environmentálny
vplyv

Vplyv na klimatické
pomery

Pravdepodobnosť

Doba
trvania

Vplyv na ovzdušie

lokálny

málo významný

-1

istý

krátkodobý

Vplyv na vodné
pomery

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

krátkodobý

Vplyv na pôdu

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

krátkodobý

Vplyv na faunu

lokálny

-2

istý

krátkodobý/
čiastočne
nezvratný

Vplyv na flóru

lokálny

istý

krátkodobý/
čiastočne
nezvratný

významný

-2
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Vplyv na krajinu

lokálny

málo významný

-1/+1

Vplyv na urbanný
komplex a využ.
zeme

lokálny

málo významný

-1/+1

Vplyv na
archeologické
náleziska

bez vplyvu

0

Vplyv na
paleontologické
náleziska

bez vplyvu

0

Vplyv na kultúrne
hodnoty

významný

+2

istý

krátkodobý

Vplyv na chránené
územia

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

krátkodobý

Vplyv na ÚSES

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

krátkodobý

Tabuľka č. 42: Ohodnotenie jednotlivých predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
počas prevádzky z hľadiska významnosti a časového priebehu pôsobenia

Environmentálny
vplyvy
Vplyv na
obyvateľstvo

Veľkosť

Významnosť

Charakter
vplyvu
+ (pozitívny)
- (negatívny)

nadregionál
ny/lokálny

významný/
málo významný

+2/-1

Vplyv na horninové
prostredie

bez vplyvu

0

Vplyv na klimatické
pomery

bez vplyvu

0

Pravdepodobnosť

Doba
trvania

istý

dlhodobý

Vplyv na ovzdušie

lokálny

málo významný

-1

istý

dlhodobý

Vplyv na vodné
pomery

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

dlhodobý

bez vplyvu

0

Vplyv na pôdu
Vplyv na faunu

lokálny

málo významný

+1/-1

predpokladaný

dlhodobý

Vplyv na flóru

lokálny

málo významný

+1/-1

predpokladaný

dlhodobý

Vplyv na krajinu

bez vplyvu

0

Vplyv na urbanný
komplex a využ.
zeme

bez vplyvu

0

Vplyv na
archeologické
náleziska

bez vplyvu

0

Vplyv na
paleontologické
náleziska

bez vplyvu

0

Vplyv na kultúrne
hodnoty

bez vplyvu

0

Vplyv na chránené
územia

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

dlhodobý

Vplyv na ÚSES

lokálny

málo významný

-1

predpokladaný

dlhodobý
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Navrhovaná činnosť nebude mať závažný negatívny vplyv na životné prostredie. Vplyvom
realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti sa zásadne nezmení celkový stav dotknutého
územia v žiadnom z posudzovaných parametrov.
Za nevratný vplyv na životné prostredie možno považovať usmrtenie pôdnych živočíchov
počas zemných prác súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti a výrub drevinnej
vegetácie v súvislosti s umiestnením nových objektov v areáli navrhovanej činnosti. Tieto
vplyvy nebudú takého rozsahu, že by závažne narušili ekologickú stabilitu dotknutého
územia.
Pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti v rámci vypracovania zámeru sa zohľadňovali
príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov najmä z oblasti








ochrany prírody a krajiny
ochrany vôd
ochrany ovzdušia
ochrany pôdy
ochrany zdravia
odpadového hospodárstva
ochrany a bezpečnosti pri práci.

Nepreukázal sa nesúlad navrhovanej činnosti s príslušnými ustanoveniami súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Možno konštatovať, že z hľadiska hluku navrhovaná činnosť signifikantne neovplyvní pomery
v dotknutom území.
Navrhovaná činnosť nebude mať závažný negatívny vplyv na vodné pomery dotknutého
územia.
Ekologická stabilita širšieho územia nebude vplyvom navrhovanej činnosti negatívne
ovplyvnená.
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbanný komplex a využívania zeme
ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
Nepredpokladá sa závažný vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia a ich ochranné
pásma.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť ako celok nebude mať závažný vplyv na
životné prostredie nad mieru, ktorá je stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi
v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Identifikované vplyvy sú pri dodržaní
a realizácii navrhovaných opatrení a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
environmentálne prijateľné.
Pozitívnym vplyvom navrhovanej činnosti bude najmä:
 vytvorenie nového moderného zdravotníckeho zariadenia s lokálnym regionálnym
i nadregionálnym dosahom;
 vytvorenie nových pracovných miest;
 revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky (Čatlošova vila);
 rekonštrukcia architektonicky významných objektov (objekt pri bazénoch);
 odstránenie starých chátrajúcich objektov.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej
z vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.
V navrhovanom zariadení sa neumiestňujú na také činnosti, ktoré by svojim vplyvom
presahovali štátne hranice.
Dotknuté územie, ani katastrálne územie Vinohrady nehraničí priamo s hranicami žiadneho
susedného štátu.
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8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
Na základe výsledkov skúmania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie v rámci vypracovania zámeru neboli identifikované žiadne iné súvislosti, ktoré by
mohli spôsobiť závažný negatívny vplyv na životné prostredie v dotknutom území.

9. Ďalšie možné rizika spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Aj keď je riziko vzniku havárie z dôvodu charakteru a technického a technologického
vybavenia navrhovanej činnosti nepravdepodobné, nie je ho možné nikdy úplne vylúčiť,
a preto je potrebné počítať i takouto skutočnosťou.
Rizika, ktoré nie je možné úplne vylúčiť sú napr.:
 požiarne riziko, ktoré môže vznikať napr. pri skrate v energetické sieti, pri údere
blesku, spôsobené ľudským faktorom a pod. Zariadenie musí preto spĺňať všetky
požiadavky vyplývajúce zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a
súvisiacich predpisov;
 riziko úrazu pri stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými
zariadeniami a pod. Tieto riziká je možné eliminovať dodržiavaním pracovnej
disciplíny a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci;
 porucha technológie, prípadne zlyhanie ľudského faktora pri čistení odpadových vôd;
 autohavárie a únik látok škodlivých vodám.
Protihavarijné opatrenia budú súčasťou prevádzkového poriadku a havarijného plánu
zariadenia.

10. Opatrenia na zmiernenie stavy nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
10.1. Územnoplánovacie opatrenia
 Územnoplánovacie opatrenia pred realizáciou navrhovanej činnosti sa nevyžadujú.
 Navrhovanú činnosť realizovať v súlade s príslušnými záväznými územnoplánovacími
regulatívmi a podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov.
10.2. Technické, technologické a organizačné opatrenia počas prípravy, výstavby,
prevádzky a po ukončení prevádzky
Opatrenia počas prípravy
 Navrhovanú činnosť realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa
podmienok súvisiacich povolení podľa osobitných predpisov a s rešpektovaním príslušných
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 Pri návrhu revitalizácie a počas vlastnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky
Čatlošova vila postupovať v súlade s požiadavkami príslušného pamiatkového úradu.
 Navrhnúť taký typ osvetlenia areálu, ktorý neprodukuje rušivé svetlo do širokého
priestoru.
Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863

115

Navrhovateľ:
Železná studnička, a.s.

Zámer: Revitalizácia Sanatória Železná studnička

 Projektová dokumentácia musí obsahovať opatrenia, na zmiernenie možných
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, aby sa predišlo možným
stretom záujmov a negatívnym vplyvom výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na
okolité životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
 V rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie upresniť zásahy do existujúcej
vegetácie a biotopov, vrátane počtu drevín určených na výrub.
 Dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavby a o všeobecných
technických požiadavkách na stavy užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
 Zvýšenú pozornosť venovať architektonickému stvárneniu nových objektov a výberu
stavebných materiálov a voliť ich tak, aby sa nové objekty nestali dominantou v krajine
a aby závažne nenarušil prirodzený vzhľad dotknutej lokality. Zabezpečiť vizuálne zladenie
navrhovanej činnosti s prírodným prostredím.
 Vykonať podrobný inžinierskogeologicky a hydrogeologický prieskum a na základe jeho
výsledkov navrhnúť technické založenie jednotlivých nových objektov, postup a spôsob
vykonania terénnych prác.
 Vypracovať prevádzkové a bezpečnostné predpisy, plán protipožiarnej ochrany a havarijný
plán zariadenia tak, aby nedošlo ku vzniku rizikových situácií, únikom cudzorodých látok
do životného prostredia a k jeho následnému poškodeniu.
 Vypracovať projekt sadových úprav areálu a zabezpečiť jeho realizáciu. Pri navrhovanej
výsadbe drevín a krov v areáli sanatóriá a zatrávňovaní niektorých jeho častí je nutné
v maximálnej miere využívať pôvodné a stanovištne vhodné druhy pre danú lokalitu. Pri
návrhu sadových úprav je potrebné úzko spolupracovať so Štátnou ochranou prírody SR,
Správou CHKO Malé Karpaty.
 Povrchovú úpravu spevnených plôch a areálových komunikácii navrhnúť a realizovať
podľa možnosti s použitím upraveného prírodného kameňa – s vylúčením asfaltovej
úpravy.
 V prípade potreby navrhnúť a realizovať
vo východnej svahovitej časti areálu.

účinné

protierozívne

opatrenia

najmä

 Vypracovať projekt organizácie výstavby, za účelom zvýšenia efektivity prác
a maximálneho skrátenia doby výstavy, so zohľadnením požiadaviek ochrany prírody
a odsúhlasiť ho s hl. mestom SR Bratislava, MČ Bratislava-Nové Mesto a so Správou CHKO
Malé Karpaty.
 Návrhom účinných opatrení zabezpečiť dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných
predpisov pri realizácii stavebných prác za účelom vylúčenia zdravotných rizík a
poškodenia zložiek životného prostredia.
 Pri výbere dodávateľa stavby žiadať preukázanie odbornosti, kvality a dobrého
technického stavu stavebných a dopravných mechanizmov.
 V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie upresniť údaje o množstve a druhoch
a o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
vrátane nebezpečných odpadov.
 Vyhodnotiť radónové riziko a v prípade potreby navrhnúť účinné protiradónové opatrenia.
 V prípade zásahu do biotopu európskeho významu postupovať podľa príslušných
ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Spracovateľ zámeru:
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 Pred začatím výstavby navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti návštevníkov bratislavského lesoparku vrátane cyklistov, vrátane regulácie
dopravy a zabránenia nekontrolovaného prístupu návštevníkov lesoparku do priestoru
realizácie stavebných prác.
 Parkovacie stojiska na teréne navrhnúť a realizovať tak, aby sa zabránilo úniku
nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia s osobitným dôrazom na
povrchové a podzemné vody (odlučovač ropných látok).
 Zabezpečiť presné vymedzenie staveniska a pracovných pásov podľa spracovanej
dokumentácie stavby za účelom vylúčenia dopadov stavebných prác mimo určených
priestorov.
 Pri výrube drevín postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
 V ďalšom stupni projektovej dokumentácie upresniť umiestnenie dočasného uskladnenia
prebytočného a nepoužiteľného materiálu alebo odpadov (napr. odpady z asanácie
objektov a z odstránenia spevnených plôch, stavebný odpad, nevhodná alebo prebytková
zemina z výkopov) vznikajúcich počas asanácie existujúcich objektov a počas výstavby.
 Ku kolaudácii stavby predložiť písomnú zmluvu o vývoze odpadových vôd z ČOV a ich
následného čistenia alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
Opatrenia počas výstavby
 Počas výstavby rešpektovať a dodržiavať príslušné STN, technické a technologické
postupy.
 Harmonogram dovozu stavebných materiálov a stavebných výrobkov vypracovať tak, aby
sa nevytvárali na mieste stavby v areáli sanatória ich veľké zásoby.
 Vypracovať systém pravidelnej kontroly technického stavu stavebných mechanizmov
a dopravných prostriedkov a záznamy z kontroly viesť v stavebnom denníku. Nepripustiť
používanie mechanizmov, ktoré nebudú spĺňať požiadavky predpisov najmä z oblasti
hluku a emisií.
 Minimalizovať pohyb ťažkej techniky po okolitom teréne.
 Vylúčiť dopravu a stavebné práce v období extrémnych zrážok aj v období po výdatnejších
alebo dlhotrvajúcich zrážkach.
 Zabezpečiť, aby prepravované stavebné materiály a suroviny boli zabezpečené proti
znečisťovaniu dopravných trás. Prípadne znečistenie z komunikácii ihneď odstraňovať.
 Prepravované stavebné suroviny zabezpečiť proti prašnosti napr. zaplachtovaním.
 Zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov používaných počas výstavby pred výjazdom
zo staveniska na Cestu mládeže, najmä počas vykonávania zemných prác.
 Zabezpečiť, aby nákladné auta pri preprave stavebných surovín a výrobkov neboli
preťažované, aby mali predpísanú tonáž, aby nedochádzalo k padaniu materiálu na cesty,
a tým k ohrozovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky a návštevníkov lesoparku.
 Na stavenisku udržiavať poriadok, stavebný materiál a stavebné výrobky skladovať na
vyhradenom mieste. Sklady stavebného materiálu a stavebného odpadu neumiestňovať
mimo areálu navrhovanej činnosti ani v blízkosti vodného toku Vydrica.
 Nezasahovať do biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0*), ktorý bol
identifikovaný v južnom cípe západnej/dolnej časti areálu ani do brehových porastov
Vydrice.
Spracovateľ zámeru:
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 Pri výrube drevín vo východnej časti areálu prísne dodržiavať podmienky stanovené
v súhlase príslušného orgánu ochrany prírody.
 Realizovať primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, uloženú
v súhlase orgánu ochrany prírody na výrub drevín, a to na náklady navrhovateľa.
 V prípade používania nebezpečných látok zaobchádzať s nimi podľa príslušných
ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č.
372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vykonať účinné opatrenia, aby
tieto látky nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd.
 Nezasahovať do koryta a brehov vodného toku Vydrica, dodržiavať zákonné podmienky
ochranného pásma tohto vodného toku. Do vodného toku nevypúšťať žiadne odpadové
vody počas výstavby ani počas prevádzky a do toku nevstupovať.
 Obnoviť a vyčistiť priekopy okolo Cesty Mládeže, aby sa zabránilo zatopeniu územia
v blízkosti vodného zdroja povrchovou vodu v prípade prívalových dažďov.
 Vykonávať pravidelnú vizuálnu kontrolu čistoty toku Vydrica (prípadné odstraňovanie
odpadov) v priľahlom úseku, aby nedochádzalo k jeho vyliatiu najmä v oblasti vodného
zdroja.
 Stavenisko vybaviť potrebnými prostriedkami na zachytenie prípadného
nebezpečných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného havarijného úniku.

úniku

 Počas výstavby nových stavebných objektov zabezpečiť geologický dozor na sledovanie
litologických pomerov stavebnej jamy a úrovne podzemných vôd.
 V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri realizácii zemných a výkopových
prác súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti postupovať podľa práslušných
ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov.
 V prípade nálezu skamenelín pri zemných prácach najmä pri hĺbení rýh pre uloženie
potrubia prípojok a zakladaní nových objektov postupovať podľa príslušných ustanovení
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 38).
 S odpadmi vyprodukovanými počas výstavby nakladať podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacich predpisov).
 Odpady ukladať len na vopred určených plochách, zabezpečených podľa platných
predpisov.
 Osobitnú pozornosť venovať odpadom podskupiny 18 01 Odpady z pôrodníckej
starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie, vznik ktorých sa predpokladá
počas prevádzky navrhovanej činnosti.
 Zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby
navrhovanej činnosti , vrátane odpadov z odstránených objektov.
 Znečistenú zeminu bezodkladne odviezť z lokality a kategorizovať ju podľa zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako nebezpečný
odpad, jej zneškodnenie zabezpečiť u oprávneného subjektu.
 Materiály z asanácie existujúcich objektov podľa možnosti použiť pri výstavbe nových
objektov.
 Počas výstavby v území ani v areáli sanatória nevytvárať „divoké skládky“ a zabezpečiť
poriadok na stavbe tak, aby stavebná činnosť v žiadnom prípade negatívne nezasiahla do
okolitého prírodného prostredia.
Spracovateľ zámeru:
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 Minimalizovať produkciu stavebných odpadov počas výstavby a zabezpečiť nakladanie s
nimi podľa platných právnych predpisov.
 Zabezpečiť analýzu vzoriek výkopovej zeminy na prítomnosť škodlivých látok a na základe
výsledkov analýzy rozhodnúť o jej ďalšom využití.
 Výkopovú zeminu zo zakladania objektov uložiť na zemník v areáli staveniska a podľa
možnosti ju využiť v rámci vlastnej výstavby. Prebytok výkopovej zeminy uložiť na skládke
mimo oblasti Mlynskej doliny, prípadne ju ponúknuť iným subjektom na terénne úpravy.
 Odstránenie drevín z lokality obmedziť na nevyhnutný počet jedincov. Výrub realizovať
mimo hniezdneho obdobia. Ponechať dostatočný pás stromov po okrajoch lokality, najmä
od cesty Mládeže z dôvodu optickej a hlukovej izolácie areálu sanatória.
 Vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie šírenia inváznych druhov rastlín
ohrozujúcich autochtónnu vegetáciu v miestach zasiahnutých výstavbou navrhovanej
činnosti.
 Na plochách určených na výstavbu nových objektov vykonať skrývku humusového
horizontu a zabezpečiť jej účelné využitie na terénne úpravy a rekultiváciu plôch
narušených výstavbou.
 Minimalizovať dobu vykonávania zemných prác a odkrytých plôch z dôvody zníženia
prašnosti.
 Všetky zemné práce a trasy inžinierskych sietí realizovať s maximálnou citlivosťou
k okolitému prostrediu.
 Zásahy do pôdy vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu a tak, aby nedošlo k zhoršeniu
prirodzených vlastností okolitých lesných pozemkov, prípadne poškodenie uviesť do
pôvodného stavu.
 Eliminovať zdroje prašnosti (stavenisko, dopravné trasy, sklady sypkých hmôt) najmä
počas suchého počasia, napr. kropením staveniská a prístupových komunikácií alebo
prekrytím skladovaných hmôt.
 V čase nutných prestávok zastaviť motory stavebných strojov a mechanizmov.
 Zabezpečiť, aby zariadenia inštalované vo vonkajšom prostredí spĺňali požiadavky ochrany
zdravia pred hlukom a vibráciami.
 Inštalovať v potrubiach tlmiče hluku pre dosiahnutie predpísaných hladín hluku v
miestnostiach a v interiéri objektov. Zabezpečiť pružné uloženie zdrojov vibrácií (napr.
klimatizačných jednotiek, chladiacich strojov, ventilátorov, čerpadiel a pod.) a prepojenie s
potrubiami realizovať pružnými spojkami pre zabránenie prenosu vibrácií.
 Dodržať najvyššie prípustné limity emisií, hluku a vibrácii pre pracovné prostredie počas
výstavby. Hlučné práce nevykonávať v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.
 Po ukončení výstavby z areálu sanatória odstrániť všetok stavebný odpad.
 Navrhnúť a v spolupráci so správcom verejnej komunikácie zabezpečiť dopravné značenie
tak, aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená bezpečnosť návštevníkov lesoparku a aby
nedochádzalo ku kolízií návštevníkov vrátane cyklistov s motorovými vozidlami počas
výstavby.
 V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov najmä počas zemných prác
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 V prípade nálezu skamenelín pri zemných prácach najmä pri zakladaní nových objektov
a pri hĺbení rýh pre uloženie prípojok infraštruktúry postupovať podľa príslušných
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ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (§ 38).
 Zabezpečiť prísne dodržiavanie požiadaviek predpisov bezpečnosti pri práci počas
výstavby.
 Zabezpečiť, aby sa pracovníci stavby oboznámili s platnými bezpečnostnými predpismi.
 Dodržiavať hygienické limity pre pracovné prostredie podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 Pracovníkov počas výstavby vybaviť podľa potreby vhodnými ochrannými pracovnými
prostriedkami a zabezpečiť ich používanie podľa platných predpisov.
Opatrenia počas prevádzky
 V oblasti ochrany vôd pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať príslušné
ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacej vyhlášky MŽP SR č.
100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd.
 Pri čistení odpadových a vôd pri nakladaní s odpadovými vodami rešpektovať ustanovenia
NV SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
 Zariadenie vybaviť prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku
nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
 Zabezpečiť neškodné odvedenie vôd z povrchového odtoku a pred ich odvedením do
vsaku zabezpečiť ich prečistenie prostredníctvom ORL.
 Zariadenia na čistenie odpadových vôd vrátane lapačov tuku a škrobu a odlučovačov
ropných látok udržiavať vo funkčnom stave.
 V súvislosti so zavedením technológie na nakladanie s odpadovými vodami zabezpečiť
systematické monitorovanie kvality podzemných vôd a v prípade potreby prijať účinné
opatrenia.
 Vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnosti kanalizačného systému.
 Zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkovať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov na ochranu ovzdušia (zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy).
 S odpadmi vyprodukovanými počas prevádzky nakladať podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Zaviesť separovaný zber
odpadov a zosúladiť nakladanie s komunálnymi odpadmi s Programom odpadového
hospodárstva MČ Bratislava-Nové Mesto. Zabezpečiť odvoz biologicky rozložiteľného
odpadu na jestvujúce kompostárne v okolí.
 Vyprodukované odpady zaradiť podľa Katalógu odpadov; zhromažďovať odpady
utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhov,
označovať ich určeným spôsobom.
 Odpady odovzdávať na zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi; viesť a
uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá; ohlasovať údaje z
evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
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 Na skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov vytvoriť a používať len
určené priestory.
 Pri prevádzke zariadení, ktoré sú zdrojom hluku a vibrácií, zabezpečiť, aby boli dodržané
najvyššie prípustné limity pre vonkajšie i vnútorné prostredie.
 Počas prevádzky zariadenia dodržiavať platné limity hodnoty hluku podľa zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 Nepripustiť prevádzku žiadnych zariadení, ktoré nespĺňajú platné limity v oblasti
znečisťovania ovzdušia a hluku.
 Dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a
súvisiacich predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
 V areáli sanatória nepoužívať zariadenia spôsobujúce svetelné alebo hlukové efekty,
najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb
z dôvodu vylúčenia rušivých vplyvov na živočíšstvo.
 Pri prevádzke zariadenia dodržiavať príslušné ustanovenia druhej časti zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 Organizáciu dopravy počas prevádzky zariadenia zosúladiť s požiadavkami a podmienkami
správcu cestnej komunikácia Cesta mládeže, ktorým je v tomto prípade hl. mesto SR
Bratislava.
Opatrenia po ukončení prevádzky
 Po skončení navrhovanej činnosti odstrániť všetky súvisiace zariadenia používané počas
prevádzky a dotknuté plochy využiť na iné činnosti podľa platného ÚPN hl. mesta SR
Bratislavy v čase ukončenia navrhovanej činnosti.
10.3. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení
 Navrhované opatrenia na elimináciu predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie sú reálne a technicky a ekonomicky realizovateľné.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Pre stanovenie nulového variantu je dôležité poznať v prvom rade súčasný stav lokality
na ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti a na základe súčasného stavu
posúdiť a identifikovať jej predpokladaný vývoj bez realizácie navrhovanej činnosti.
V oplotenom areáli, ktorý je podľa platného územného plánu hl. mesta SR určený ako
funkčná plocha 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu sa
v súčasnosti nachádzajú nefunkčné a čiastočne i funkčné ale chátrajúce objekty. Jedným
z objektov je i NKP evidovaná v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala existujúce objekty by naďalej chátrali
ich funkčný potenciál by ostal nevyužitý, z estetického hľadiska by negatívne pôsobili na
dotknuté územie, v okolí objektov by dochádzalo k rozmnožovaniu burín a rôznych
nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a predstavovali by potenciálne nebezpečenstvo pre
náhodných návštevníkov Bratislavského lesoparku – najmä deti, rovnako, ako i viaceré
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chátrajúce objekty, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Bratislavskom lesoparku popri Ceste
mládeže v úseku od Červeného mosta po areál sanatória.
Bez realizácie navrhovanej činnosti by neboli dodržané ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov podľa ktorých je vlastník
kultúrnej pamiatky okrem iného povinný vykonávať základnú ochranu kultúrnej pamiatky, a
užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou hlavného
mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov.
Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely sa v ÚPN stanovuje funkčné využitie
územia – kód funkcie 201:
Funkčná plocha 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu
A. Charakteristika

B. Funkčné využitie
 prevládajúce
 prípustné
 prípustné
v obmedzenom
rozsahu

Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie
stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, kultúry, cirkvi,
zariadení obrany a bezpečnosti, ubytovania cestovného ruchu, verejného
stravovania, obchodu a služieb celomestského a nadmestského
významu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu,
školstva a požiarnej ochrany.
 využitie pre objekty a zariadenia celomestského a nadmestského
významu
 objekty a zariadenia pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území
 podiel bytov v území 10 – 30 % nadzemných podlažných plôch

Po schválení ÚPN hl. mesta SR Bratislavy bola vypracovaná „Urbanistická štúdia
Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku“(Aurex, s. r. o., 2009), ktorá bola odsúhlasená
uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 667/2009 z 2. 09. 2009 ako prehlbujúci
územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni pre usmerňovanie riešeného územia.
Urbanistická štúdia obsahuje podrobnejšie urbanistické riešenie jednotlivých záujmových
lokalít lesoparku - Horná Mlynská dolina, Kačín, Kamzík a Rača - Slalomka.
Dotknuté pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Navrhovaná činnosť je v súlade s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien
a doplnkov.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Zámer bude predložený príslušnému orgánu, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie na vykonanie zisťovacieho konania podľa
§ 29 zákona.
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Zisťovacie konanie podľa § 29 zákona bude postupovať takto:
 rozoslanie a pripomienkovanie zámeru,
 vyhodnotenie stanovísk predložených k zámeru,
 rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, na základe výsledkov zisťovacieho konania,
či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona.
Ďalší postup hodnotenia vplyvov bude závisieť okrem iného i od pripomienok a požiadaviek
jednotlivých subjektov procesu posudzovania.
Ak Okresný úrad Bratislava rozhodne, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa
zákona, nasleduje územné konanie podľa stavebného zákona.
Vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na
životné prostredie neboli v priebehu vypracovania zámeru identifikované také závažné
okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.

V.

POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ
A NÁVRH OPTIMALNEHO VARIANTU

ČINNOSTI

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho
variantu
Návrh súboru kritérií vychádza z predpokladu, že pri výbere optimálneho variantu činnosti je
potrebné zohľadniť negatívne aj pozitívne vplyvy tejto činnosti na jednotlivé zložky
hodnoteného územia. Potrebné je vyhodnotiť vplyvy na abiotické a biotické zložky
ekosystémov, ako aj vplyvy na krajinu, urbanný komplex a využívanie zeme a vplyvy na
zdravie človeka.
Rozhodujúca je skutočnosť, do akej miery sa v dôsledku realizácie konkrétneho druhu a
rozsahu navrhovanej činnosti môže východiskový stav krajiny zmeniť v pozitívnom, či
negatívnom slova zmysle, pri rešpektovaní podmienok a požiadaviek daných všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Odporúčaný variant musí byť technicky a ekonomicky realizovateľný a musí byť kompatibilný
s prírodnými, sociálnymi a hospodárskymi hodnotami dotknutého územia.
Ak variantné riešenie navrhovanej činnosti z hľadiska environmentálneho, sociálneho
a technického neznamená závažný zásah do životného prostredia je možné odporučiť jeho
realizáciu s podmienkou realizácie opatrení na odstránenie alebo zníženie negatívnych
vplyvov identifikovaných v procese posudzovania.

2. Výber optimálneho variantu
Zámer sa predkladá na vykonanie zisťovacieho konania v nulovom variante a v dvoch
variantoch riešenia navrhovanej činnosti (Variant A, Variant B).
Rozdiel medzi Variantom A a Variantom B je len v počte ubytovacích apartmánov - Variant A
– 9 apartmánov, Variant B – 11 apartmánov a s tým súvisiaci výrub drevín. Ostatné
parametre navrhovanej činnosti sú u obidvoch variantov takmer rovnaké.
Nulový variant
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Pre stanovenie nulového variantu je dôležité poznať v prvom rade súčasný stav lokality
v ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti a na základe súčasného stavu posúdiť
a identifikovať jej predpokladaný vývoj bez realizácie navrhovanej činnosti.
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Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Pre stanovenie nulového variantu je dôležité poznať v prvom rade súčasný stav lokality
na ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti a na základe súčasného stavu
posúdiť a identifikovať jej predpokladaný vývoj bez realizácie navrhovanej činnosti.
V oplotenom areáli, ktorý je podľa platného územného plánu hl. mesta SR určený ako
funkčná plocha 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu sa
v súčasnosti nachádzajú nefunkčné a čiastočne i funkčné ale chátrajúce objekty. Jedným
z objektov je i NKP evidovaná v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala existujúce objekty by naďalej chátrali
ich funkčný potenciál by ostal nevyužitý, z estetického hľadiska by negatívne pôsobili na
dotknuté územie, v okolí objektov by dochádzalo k rozmnožovaniu burín a rôznych
nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a predstavovali by potenciálne nebezpečenstvo pre
náhodných návštevníkov Bratislavského lesoparku – najmä deti, rovnako, ako i viaceré
chátrajúce objekty, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Bratislavskom lesoparku popri Ceste
mládeže v úseku od Červeného mosta po areál sanatória.
Bez realizácie navrhovanej činnosti by neboli dodržané ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov podľa ktorých je vlastník
kultúrnej pamiatky okrem iného povinný vykonávať základnú ochranu kultúrnej pamiatky, a
užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Táto zákonná požiadavka
bude v prípade realizácie navrhovanej činnosti bezozbytku splnená.
Varianty navrhovanej činnosti
Variant A
Predmetom navrhovanej činnosti podľa Variantu A je revitalizácia areálu sanatória, ktorá
bude pozostávať z
 odstránenia existujúcich objektov (objekt balneoterapie, objekt štyroch garáži a dielní,
vrátnica, niektoré deliace priečky v hlavnom objekte sanatória a hlavnom objekte pri
bazénoch);
 rekonštrukcie existujúcich objektov (pôvodný objekt sanatória – NKP Čatlošova vila,
hlavný prevádzkový objekt pri bazénoch, bazény – ktoré budú slúžiť len pre potreby
sanatória - doliečovanie, rehabilitácia);
 dostavby nových objektov (objekt dostavby sanatória - náhrada za objekt balneoterapie,
ubytovacie jednotky – apartmány (9 objektov) - samostatne stojace ubytovacie
apartmány pre pacientov, vrátnica, nová/moderna technológia čistenia a filtrácie vôd,
spevnené plochy a komunikácie).
Variant B
Predmetom navrhovanej činnosti podľa Variantu A je revitalizácia areálu sanatória, ktorá
bude pozostávať z
 odstránenia existujúcich objektov (objekt balneoterapie, objekt štyroch garáži a dielní,
vrátnica, niektoré deliace priečky v hlavnom objekte sanatória a hlavnom objekte pri
bazénoch);
 rekonštrukcie existujúcich objektov (pôvodný objekt sanatória – NKP Čatlošova vila,
hlavný prevádzkový objekt pri bazénoch, bazény – ktoré budú slúžiť len pre potreby
sanatória - doliečovanie, rehabilitácia);
 dostavby nových objektov (objekt dostavby sanatória - náhrada za objekt balneoterapie,
ubytovacie jednotky – apartmány (11 objektov) - samostatne stojace ubytovacie
apartmány pre pacientov, vrátnica, nová/moderna technológia čistenia a filtrácie vôd,
spevnené plochy a komunikácie).
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Na základe výsledkov doterajšieho identifikovania predpokladaných vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie sa na realizáciu odporúča Variant A navrhovanej činnosti
uvedený v zámere najmä z dôvodu, že predstavuje menšiu výmeru zastavaného územia, čo
súvisí i s menšími negatívnymi vplyvmi na dotknuté životné prostredie a tiež menšiu
požiadavku na výrub drevín. Ostatné vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v etape
vypracovania zámeru sú u obidvoch variantov realizácie navrhovanej činnosti porovnateľné.
Na základe výsledkov skúmania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti
nepredpokladajú sa závažné negatívne vplyvy odporúčaného variantu navrhovanej činnosti
na životné prostredie, čo znamená, že je environmentálne prijateľný.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Zámer sa predkladá na vykonanie zisťovacieho konania podľa § 29 zákona v nulovom
variante a v dvoch variantoch riešenia navrhovanej činnosti (Variant A, Variant B).
Rozdiel medzi Variantom A a Variantom B je len v počte ubytovacích apartmánov (Variant A
– 9 apartmánov, Variant B – 11 apartmánov), čo súvisí i so zastavanosťou dotknutého
územia, a v počte drevín určených na výrub (Variant A – 274 ks), Variant B – 311 ks).
Ostatné parametre navrhovanej činnosti sú u obidvoch variantov porovnateľné.
Dôvodom odporučenia realizácie navrhovanej činnosti podľa Variantu A je skutočnosť, že s
jeho realizáciou súvisí menší nárok na zastavané územie a spevnené plochy na úkor zelených
plôch v areáli sanatória, a preto ho možno, vzhľadom na jeho lokalizáciu na území
Bratislavského lesoparku, považovať za environmentálne mierne prijateľnejší.
Záujmová lokalita má z pohľadu umiestnenia navrhovanej činnosti tieto výhody:









súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou;
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy;
bezproblémové pripojenie na jestvujúce inžinierske siete (elektrické vedenie,
plynovod);
vhodné umiestnenie vo vzťahu k obytnej zóne;
bezproblémová dopravná prístupnosť (pripojenie na Cestu mládeže a MHD);
revitalizácia a rekonštrukcia existujúcich chátrajúcich objektov;
revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky;
prijateľný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
K zámeru sú priložené:
1. Prehľadná situácia
2. Ortofotomapa umiestnenia navrhovanej činnosti
3. Existujúci stav – situácia
4. Koordinačná situácia, Variant A - navrhovaný stav
5. Koordinačná situácia, Variant B - navrhovaný stav
6. SO 01 Existujúci objekt – Pohľad S a Z
7. SO 02 Dostavba sanatória – Pohľad V a Z
8. SO 01 a SO 02 – Pohľad južný
9. SO 03 Hlavný objekt pri bazénoch – Pohľady
10. SO 04 Terasa s bazénmi a bazénová technológia
11. Ubytovací apartmán – Typ A
12. Ubytovací apartmán – Typ B
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13. SO 14 Vrátnica – Pôdorys, Vizualizácie
14. Búracie práce – situácia
15. Narábanie s odpadovými vodami – schéma
16. Fyzikálnochemický rozbor pitnej vody
17. Geologická mapa
18. Fotodokumentácia súčasného stavu
19. Vizualizácie

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre
zámer a zoznam použitých materiálov





















Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, Areál sanatória –
Železná studnička (SILVESCO, s. r. o., október 2014)
Bratislava, Železná studienka – VYDRICA BATHS a VYDRICA SANATÓRIUM dendrologický prieskum (AQUIFER, s.r.o.,2011)
Hydrogeologický posudok Bratislava – Revitalizácia kúpaliska Železná studnička –
zhodnotenie hydrogeologický pomerov (AQUIFER, s.r.o.,2013)
Rozbor pitnej vody (AQUASECO, s.r.o., 2014)
Prieskum flóry a biotopov (Barančok P., 2006)
Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku (Aurex, s.r.o.,
2009)
Sanatórium Železná studnička Bratislava, prestavba areálu, zámer pre zisťovacie
konanie (Aurex 2005)
Revitalizácia kúpaliska Železná studnička, správa o hodnotení (AQUIFER, s.r.o, 2013)
Atlas krajiny Slovenskej republiky, 1. vyd., Bratislava: Ministerstvo životného
prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia (2002)
Fytogeografické členenie Slovenska. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Futák J.,
SAV BA (1980)
Hydrologická ročenka SHMÚ (2010, 2011)
Zoogeografické členenie. In: Mazúr, E., a kol.. Atlas SSR. Veda Bratislava (1980)
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (2003)
Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská socialistická republika Veda, SAV BA, Michalko,
J. a kol. (1986)
Geochemický atlas Slovenska, Časť I Podzemné vody, MŽP SR, Geologická služba SR,
Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D. (1996)
Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia z pohľadu Európskej únie. Spoločnosť
pre ochranu vtáctva na Slovensku, Bratislava, Rybanič, R., Šutiakova, T.,
Benko,Š.,(eds.) (2004)
Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava,
STANOVÁ, V., VALACHOVIČ, M.(EDS.), (2002)
Územný plán regiónu BSK (2013)
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov
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Právne predpisy


Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov



Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.



Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov



Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov



Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd.



Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé
oblasti a zraniteľné oblasti



Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd



Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o
spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody



Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov



Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší



Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší



Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov



Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch



Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov



Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.



Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov



Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
tel. č. 0910 400 239; 0918 240 863
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Webové sídla











www.sazp.sk
www.statistics.sk
www.podnemapy.sk
www.google.sk
www.shmu.sk
www.povodia.sk
www.sopsr.sk
www.sguds.sk
www.hbu.sk
www.pamiatky.sk

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru
1. Nájomná zmluva o prenájme parkovacích miest
2. Žiadosť na správu katastra vo veci nápravy vyňatia dotknutých parciel z CHKO

3.

Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy
navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na
životné prostredie

Súčasne s vypracovaním zámeru sa vypracovávala dokumentácia pre územné rozhodnutie
„Revitalizácia sanatória Železná studnička“, ktorej predbežný návrh bol k dispozícii
spracovateľom zámeru.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Bratislava, november 2014

Spracovateľ zámeru:
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia zámeru
ENPRO Consult, s. r. o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa
zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
Potvrdzujem správnosť údajov uvedených v zámere.
Za spracovateľa zámeru: ENPRO Consult, s. r. o., Bratislava

...........................................
Dátum

...........................................
Ing. Viera H u s k o v á
konateľka

Za navrhovateľa: Železná studnička, a. s.

...........................................
Dátum

Spracovateľ zámeru:
ENPRO Consult, s. r. o.,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,
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...........................................
Marek G a ž i
projektový manažér
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X. PRÍLOHY
1. Prehľadná situácia
2. Ortofotomapa umiestnenia navrhovanej činnosti
3. Existujúci stav – situácia
4. Koordinačná situácia, Variant A - navrhovaný stav
5. Koordinačná situácia, Variant B - navrhovaný stav
6. SO 01 Existujúci objekt – Pohľad S a Z
7. SO 02 Dostavba sanatória – Pohľad V a Z
8. SO 01 a SO 02 – Pohľad južný
9. SO 03 Hlavný objekt pri bazénoch – Pohľady
10. SO 04 Terasa s bazénmi a bazénová technológia
11. Ubytovací apartmán – Typ A
12. Ubytovací apartmán – Typ B
13. SO 14 Vrátnica – Pôdorys, Vizualizácie
14. Búracie práce – situácia
15. Narábanie s odpadovými vodami – schéma
16. Fyzikálnochemický rozbor pitnej vody
17. Geologická mapa
18. Nájomná zmluva o prenájme parkovacích miest
19. Žiadosť o nápravu vyňatia dotknutých parciel z CHKO
20. Fotodokumentácia súčasného stavu
21. Vizualizácie
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