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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.

OZNAČENIE

2.

Názov :

Nitriansky samosprávny kraj

Identifikačné číslo :

37 861 298

SÍDLO

Adresa sídla :

3.

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU

Oprávnený zástupca obstarávateľa : doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda NSK
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
telefónne číslo : + 421 037 / 65 34 344
e-mail : predseda@unsk.sk
v zastúpení : Ing. Stanislav Ondirko

Kontaktná osoba :

Ing. Robert Michek – konateľ NDCon s.r.o.,
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Czech Republic
telefónne číslo : + 420 251 019 231
e-mail : ndcon@ndcon.cz
v zastúpení : Ing. Jan Kašík

Miesto na konzultácie :

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Czech Republic
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II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1.

NÁZOV

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja (R-PUM NSK)

2.

ÚZEMIE

Kraj :
Okresy :
Obce :

3.

Nitriansky samosprávny kraj
Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce
354 miest a obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja

DOTKNUTÉ OBCE

Dotknutými obcami sú mestá a obce Nitrianskeho samosprávneho kraja začlenené do nasledovných
okresov :
•

Komárno

3 mestá (Hurbanovo, Kolárovo, Komárno) a 38 obcí (Bajč, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky,
Brestovec, Búč, Čalovec, Chotín, Číčov, Dedina Mládeže, Dulovce, Holiare, Imeľ, Iža, Kameničná, Kližská
Nemá, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Martovce, Moča, Modrany, Mudroňovo, Nesvady,
Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Šrobárová, Svätý Peter, Tôň, Trávnik,
Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove)
•

Levice

4 mestá (Levice, Šahy, Tlmače, Želiezovce) a 85 obcí (Bajka, Bátovce Beša, Bielovce, Bohunice, Bory,
Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čata, Demandice, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice,
Drženice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horné Semerovce, Horné
Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľské Úľany, Ipeľský
Sokolec, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Keť, Kozárovce, Krškany, Kubáňovo,
Kukučínov, Kuraľany, Lok, Lontov, Lula, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová
Dedina, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Pečenice, Plášťovce, Plavé Vozokany, Podlužany,
Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Starý Hrádok, Starý Tekov, Šalov,
Šarovce, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Tupá, Turá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince,
Veľké Turovce, Veľký Ďur, Vyškovce nad Ipľom, Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Žemberovce,
Žemliare)
•

Nitra

2 mestá (Nitra, Vráble) a 60 obcí (Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj-Čápor, Čab, Čakajovce,
Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťová,
Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Lehota, Lúčnica nad
Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek,
Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný
Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina,
Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce)
•

Nové Zámky

3 mestá (Nové Zámky, Štúrovo, Šurany) a 59 obcí (Andovce, Bajtava, Bánov, Bardoňovo, Belá, Bešeňov,
Bíňa, Branovo, Bruty, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Hul, Chľaba,
Jasová, Jatov, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný most, Kmeťovo, Kolta, Komjatice, Komoča, Leľa,
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Lipová, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Mužla, Nána, Nová
Vieska, Obid, Palárikovo, Pavlová, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Rúbaň, Salka, Semerovo,
Sikenička, Strekov, Svodín, Šarkan, Trávnica, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas,
Zemné)
•

Šaľa

1 mesto (Šaľa) a 12 obcí (Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok,
Neded, Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec)
•

Topoľčany

1 mesto (Topoľčany) a 53 obcí (Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany,
Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany,
Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník,
Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce,
Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce,
Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce,
Vozokany, Závada)
•

Zlaté Moravce

1 mesto (Zlaté Moravce) a 32 obcí (Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce,
Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce,
Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce,
Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlatno, Žikava,
Žitavany)

4.

DOTKNUTÉ ORGÁNY

4.1.

Ústredné orgány štátnej správy

-

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 85, 817 82 Bratislava
Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

4.2.

Orgány miestnej štátnej správy

-

Okresný úrad Komárno
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
Okresný úrad Levice
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
odbor pozemkový a lesný, Dopravná 14, 934 03 Levice
Okresný úrad Nitra

-

-
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-

odbor výstavby a bytovej politiky, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
odbor pozemkový a lesný, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nové Zámky
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
odbor pozemkový a lesný, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Šaľa
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
odbor pozemkový a lesný, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Topoľčany
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
odbor pozemkový a lesný, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Okresný úrad Zlaté Moravce
odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederečská 39, 945 01 Komárno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Topoľčanoch , Stummerova 1856/90, 955 01 Topoľčany
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
Obvodný banský úrad v Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava
Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

4.3.

Orgány štátnej správy susedných krajov

-

Okresný úrad Dunajská Streda (TTSK), Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Okresný úrad Galanta (TTSK), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
Okresný úrad Hlohovec (TTSK), Jarmočná 3, 20 01 Hlohovec
Okresný úrad Piešťany (TTSK), Krajinná cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (TSK), Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou (TSK), Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Okresný úrad Partizánske (TSK), Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Okresný úrad Žarnovica (BBSK), Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Okresný úrad Banská Štiavnica (BBSK), Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Okresný úrad Krupina (BBSK), ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Okresný úrad Veľký Krtíš (BBSK), Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

4.4.

Dotknuté susedné štáty

-

Maďarská republika :
Rábsko-mošonsko-šopronská župa (Györ – Moson – Sopron megye)
Komárňansko-ostrihomská župa (Komárom – Esztergom megye)
Peštianska župa (Pest megye)

-

-

-

-

Strana 6

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

5.

SCHVAĽUJÚCI ORGÁN
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja

6.

OBSAH A HLAVNÉ CIELE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A JEHO
STRATEGICKÝM DOKUMENTOM

6.1.

Obsah

VZŤAH

K INÝM

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj „R-PUM NSK“) je
strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby
Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050.
Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé
ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia
a zdroje na ich dosiahnutie.
I.

Analytická časť
Analytická časť bola zameraná na zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vymedzenie záujmového a riešeného územia
Zber demografických dát a ich vyhodnotenie
Zber dát týkajúcich sa dopravy (organizácia, prevádzka, infraštruktúra)
Prieskum dopravy cez hranice kraja
Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD)
Dopravný prieskum dopravy ASD (automatické dopravné sčítanie) a smerový dopravný prieskum
Dopravné modelovanie
Analýza súčasného stavu a trendu vývoja
Varianty budúceho vývoja
SWOT analýza, ktorá definuje silné a slabé stránky súčasného stavu dopravy
V analytickej časti boli identifikované tieto hlavné slabé stánky a hrozby :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absencia kvalitných cestných ťahov v niektorých smeroch
Obmedzená dopravná dostupnosť niektorých území kraja
Nepriaznivý stavebný a dopravno-technický stav cestných úsekov II. a III. triedy a mostov
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod cestami
Absencia realizácie cestných obchvatov na dôležitých cestných ťahoch v okolí významných miest
Nárast intenzít najmä nákladnej automobilovej dopravy
Hraničná (nedostatočná) kapacita ciest najmä II. triedy
Bezpečnosť dopravy – nehodovosť
Nepravidelnosť, neúplnosť a nekonzistentnosť zberu, rozsahu a formátu dát o cestnej sieti a cestnej
premávke
Absencia integrátora verejnej osobnej dopravy
Absencia IDS – nízka úroveň integrácie dopravy
Nárast individuálnej dopravy s negatívnym dopadom hlavne na kvalitu životného prostredia
Nedostatočne atraktívna ponuka verejnej dopravy v niektorých obciach Nitrianskeho samosprávneho
kraja, čo v konečnom dôsledku vedie k nárastu individuálnej dopravy
Nízka kvalita vozidlového parku a infraštruktúry
Nesprávny vývoj verejnej mienky
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•
•

Úroveň zastávok a autobusových staníc v Nitrianskom samosprávnom kraji je nízka
Nízka informovanosť verejnosti, absencia inteligentných zastávok a ďalších informačných systémov,
neatraktívne čakacie plochy, nedostatočná úroveň bezbariérovosti, nízky rozsah doplnkových služieb
Chýbajú prestupné body medzi jednotlivými druhmi dopravy (železničná a autobusová doprava)
Zúžená diaľková autobusová doprava (chýbajúce rýchle spoje v špičke medzi okresnými mestami
s krajským)
Absencia zmeny legislatívy pri zabezpečovaní obsluhy VOD v koncových obciach, pohraničných
oblastí (medzinárodných) a rekreačných oblastiach, čo má za následok nízku ponuku
Disproporcia ponuky počtov spojov v obciach (nízky počet autobusových spojení v koncových obciach
a počas víkendov, obce bez obsluhy počas víkendov)
Absencia koordinátora a organizátora verejnej dopravy, vytvorenie celonárodného prevádzkového
konceptu verejnej dopravy a jeho implementačného plánu
Neexistuje centrálny informačný systém pre všetky druhy verejnej dopravy na území kraja, vrátane
internetovej aplikácie do mobilných telefónov
Absencia preferenčných jazdných pruhov pre MAD
Fyzicky aj morálne zastaralý tarifný systém
Vysoký počet autobusov s naftovým pohonom (negatívny dopad na životné prostredie)
Chýbajú inteligentné zastávky s informáciami o príchode spojov/liniek
Absencia riadenia križovatiek s prednosťou pre autobusy MAD
Nevyhovujúca dostupnosť železničných staníc od centier obcí
Absentujúca železničná sieť najmä v južnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pozastavenie prevádzky na existujúcich železničných tratiach
Trate v celkovej dĺžke 543 km sú jednokoľajové, neelektrifikované a majú regionálny význam
Väčšina miest nemá pripravené prípadne zrealizované projekty samostatných cyklotrás
Majetková nevysporiadanosť pozemkov, často zložité majetkové vzťahy
Všeobecný nedostatok financií a nesystémové financovanie cyklistickej dopravy
Vysoká intenzita automobilovej dopravy a nákladných vozidiel na niektorých komunikáciách nižších
kategórií
Nespojité vedenie trás a viaceré oblasti úplne bez cykloturistických trás na území NSK
Absencia systému modernizácie a údržby cyklistických chodníkov

II.

Návrhová časť

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na základe analýzy súčasného stavu a aktuálnych problémov v doprave, ktoré sú podrobne opísané
a vyhodnotené v analytickej časti strategického dokumentu Regionálneho plánu udržateľnej mobility
Nitrianskeho samosprávneho kraja (R-PUM NSK), bola vypravovaná návrhová časť, ktorá sa zameriava na :
•
•
•
•
•
•
•
•

Víziu mobility Nitrianskeho kraja
Definíciu hlavných cieľov v oblasti mobility kraja
Návrh opatrení vedúcich ku zlepšeniu dopravnej situácie Nitrianskeho kraja
Multikriteriálnu analýzu cestnej siete a infraštruktúrnych opatrení, ktoré eliminujú / zmierňujú
negatívne vplyvy dopravného systému
Riešenie dopravného systému v jednotlivých módoch dopravy na území Nitrianskeho kraja
Dopravný model výhľadových období
Vyhodnotenie súhrnu navrhovaných opatrení pomocou indikátorov
Celkový prehlaď opatrení PUM NSK
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Hlavným prínosom návrhovej časti je predovšetkým odporúčanie ďalšieho smerovania Nitrianskeho
samosprávneho kraja v oblasti dopravy, dopravných procesov a dopravnej infraštruktúry. Významným
prínosom pre ďalší rozvoj Nitrianskeho samosprávneho kraja je tiež to, že tento dokument navrhuje a
zoraďuje poradie dôležitosti infraštruktúrnych opatrení na cestnej sieti II. a III. triedy podľa merateľných
faktorov a z tohto dôvodu dáva do ruky nástroj pre jednoduchšie, opodstatnené a efektívne presadzovanie
realizácie navrhovaných projektov vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
VÍZIA :
Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s okolitými regiónmi bude uplatňovať princípy udržateľnej
mobility a orientáciu na ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy. Významne budú obmedzené negatívne
vplyvy individuálnej automobilovej dopravy vrátane dopadov na užívanie verejného priestoru (zaberanie
ďalších plôch) a to dosiahnutím lepšieho rozloženia jednotlivých druhov dopravy a zvýšením jej bezpečnosti
aj energetickej náročnosti a účinnosti.


STRATEGICKÉ CIELE (SC) :

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 -

Zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti
Zvýšenie bezpečnosti
Zvýšenie finančnej udržateľnosti
Zníženie priestorovej náročnosti dopravy
Zníženie emisií a zvýšenie energetickej účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí



(SC1) ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 OPI2 OPS1 OPS2 -

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
Vybudovanie prestupných terminálov
Vybudovanie záchytných parkovísk
Zavedenie integrovaného dopravného systému v NSK
Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať
všetky druhy verejnej dopravy v kraji
Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v
kraji

OPS3 -

ŠC2 OPI1 OPI2 OPS1 -

Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC3 OPI1 OPS1 -

Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC4 OPI1 OPI2 OPS1 -

Zlepšenie stavebného a dopravno-technického stavu cestnej siete a mostov
Pravidelná údržba a opravy dopravnej infraštruktúry
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)
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ŠC5 OPI1 OPI2 -

OPS1 ŠC6 OPS1 OPS2 -

ŠC7 OPI1 OPS1 OPS2 -

ŠC8 OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 -

Zníženie dopravnej nehodovosti
Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít
Dopravná výučba / dopravné kampane
Podpora výstavby nadradenej cestnej siete
Úzka spolupráca medzi Ministerstvom dopravy (SSC, NDS) a Nitrianskym krajom o podpore
výstavby nadradenej cestnej siete
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)
Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)
Procesné zjednodušenie podnikateľského prostredia
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)
Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektro pohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

ŠC9 OPS1 -

Zlepšenie zberu štatistických dát a ich evidencie
Zlepšenie procesných náležitostí v zbere a evidencii dát o doprave – jednotná štruktúra, rozsah a
evidencia od národných subjektov, cez regionálne subjekty až po subjekty miestne



(SC2) ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 -

Zníženie dopravnej nehodovosti
Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
Zabezpečenie železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s cestnou dopravou
Dopravná výučba / dopravné kampane
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít

OPI2 OPS1 OPS2 -

ŠC2 OPI1 OPI2 OPS1 -

Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC3 OPI1 -

Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
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OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC4 OPI1 OPS1 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov
Nákup nízko podlažných – low entry autobusov



(SC3) ZVÝŠENIE FINANČNEJ UDRŽATEĽNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 OPS1 -

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
Zavedenie Integrovaného dopravného systému v NSK, zastavenie poklesu a zastabilizovanie počtu
cestujúcich využívajúcich verejnú dopravu
Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať
všetky druhy verejnej dopravy v kraji – odstránenie súbehov, väčšia nadväznosť rôznych druhov
dopráv
Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v
kraji – procesné zjednodušenie cestovania pre verejnosť

OPS2 -

OPS3 -

ŠC2 OPI1 OPS1 OPS2 -

Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)
Procesné zjednodušenie podnikateľského prostredia
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

ŠC3 OPS1 -

Finančná udržateľnosť dopravného systému
Zaistenie financovania – IROP, ROP, fondy, vlastné zdroje na kompletnú stavbu / opatrenia

ŠC4 OPS1 -

Procesná podpora trvalo udržateľnej mobility a efektívnej správy Nitrianskeho kraja
Zlepšenie bilancie príjmov a výdavkov a zabezpečenie ich stability – zodpovedné plánovanie,
zostavenie priorít

ŠC5 OPS1 -

Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné plány

ŠC6 OPS1 OPS2 OPS3 -

Ekonomický rozvoj Nitrianskeho kraja
Zvýšenie podielu z príjmov dopravy
Nezvyšovanie podielu úhrady straty z prevádzky verejnej dopravy
Zvýšenie podielu kapitálových výdavkov pre rozvoj verejnej, pešej a cyklistickej dopravy a projekty
na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy



(SC4) ZNÍŽENIE PRIESTOROVEJ NÁROČNOSTI DOPRAVY / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 -

OPS1 OPS2 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Preferovanie verejnej dopravy pred individuálnou dopravou prispeje k zníženiu intenzity a
priestorovej náročnosti dopravy a to prostredníctvom budovania vyhradených jazdných pruhov
pre verejnú dopravu
Propagácia verejnej dopravy
Lepšia technická vybavenosť verejnej dopravy, ktorá prispeje k zvýšeniu komfortu cestovania ľudí

ŠC2 OPI1 OPI2 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších
Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
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OPS1 -

Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov

ŠC3 OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektropohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

ŠC4 OPI1 OPS1 -

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách
Modernizácia priestranstiev
Spracovanie architektonických plánov



(SC5) ZNÍŽENIE EMISIÍ A ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY
OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 -

OPI2 OPS1 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu tzv. "BUS pruhy", urýchli verejnú
dopravu a prispeje k úbytku cestujúcich v individuálnej doprave, čím sa zníži objem emisií
v ovzduší a dôjde k zníženiu intenzity a priestorovej náročnosti
Vybudovanie záchytných parkovísk
Nákup nízko emisných vozidiel – autobusov s elektrickým a hybridným pohonom

ŠC2 OPI1 OPS1 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších
Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov

ŠC3 OPS1 OPS2 OPS3 OPS4 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektropohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

ŠC4 OPS1 -

Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy
Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

ŠC5 OPS1 -

Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné plány



(SC6) ZLEPŠENIE ZDRAVIA ĽUDÍ / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRH OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 -

OPI2 OPS1 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu tzv. "BUS pruhy", urýchli verejnú
dopravu a prispeje k úbytku cestujúcich v individuálnej doprave, čím sa zníži objem emisií v
ovzduší a zlepší sa zdravie obyvateľov
Budovanie záchytných parkovísk
Nákup nízko emisných vozidiel – autobusov s elektrickým a hybridným pohonom

ŠC2 OPI1 OPS1 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších
Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov
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ŠC3 OPI1 OPS1 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov
Nákup nízko podlažných – low entry autobusov

ŠC4 OPS1 OPS2 -

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné
Architektonické a urbanistické štúdie

ŠC5 OPS1 -

Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy
Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

ŠC6 OPI1 -

Zníženie dopravnej nehodovosti
Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít
Dopravná výučba / dopravné kampane

OPI2 -

OPS1 -

plány

Rozdelenie navrhovaných špecifických cieľov a opatrení podľa jednotlivých druhov dopravy :


1. ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRH OPATRENÍ V OBLASTI CESTNEJ DOPRAVY :

ŠC1 OPI1 OPI2 OPS1 -

Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC2 OPI1 OPS1 -

Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy
Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC3 OPI1 OPI2 OPS1 -

Zlepšenie stavebného a dopravno-technického stavu cestnej siete a mostov
Pravidelná údržba a opravy dopravnej infraštruktúry
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC4 OPI1 -

Zníženie dopravnej nehodovosti
Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
Zabezpečenie železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s cestnou dopravou
Dopravná výučba / dopravné kampane
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít

OPI2 OPS1 OPS2 -

ŠC5 -

Podpora výstavby nadradenej cestnej siete
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OPS1 OPS2 -

Spolupráca medzi Ministerstvom dopravy (SSC, NDS) a Nitrianskym krajom o podpore výstavby
nadradenej cestnej siete
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

ŠC6 OPS1 -

Zlepšenie zberu štatistických dát a ich evidencie
Zlepšenie procesných náležitostí v zberu a evidencii dát o doprave – jednotná štruktúra, rozsah a
evidencia od národných subjektov, cez regionálne subjekty až po subjekty miestne



2. ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRH OPATRENÍ V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY :

ŠC1OPI1 OPI2 OPS1 OPS2 OPS3 -

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
Vybudovanie prestupných terminálov
Vybudovanie záchytných parkovísk
Zavedenie Integrovaného dopravného systému v NSK
Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať
všetky druhy verejnej dopravy v kraji
Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v kraji

ŠC2 OPI1 OPS1 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov
Nákup nízko podlažných – low entry autobusov

ŠC3 OPI1 -

OPI2 OPS1 OPS2 OPS3 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu tzv. "BUS pruhy", urýchli verejnú
dopravu a prispeje k úbytku cestujúcich v individuálnej doprave, čím sa zníži objem emisií
v ovzduší a dôjde k zníženiu intenzity a priestorovej náročnosti
Vybudovanie záchytných parkovísk
Propagácia verejnej dopravy
Nákup nízko emisných vozidiel – autobusov s elektrickým a hybridným pohonom
Lepšia technická vybavenosť verejnej dopravy, ktorá prispeje k zvýšeniu komfortu cestovania ľudí



3. ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRH OPATRENÍ V OBLASTI CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY :

ŠC1 OPI1 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov

ŠC2 OPI1 OPI2 OPS1 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších
Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov



4. ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ :

ŠC1 OPI1 -

Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)
Procesné zjednodušenie podnikateľského prostredia
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

OPS1 OPS2 -

ŠC2 OPS1 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
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OPS2 OPS3 OPS4 -

Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektro pohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

ŠC3 OPS1 -

Finančná udržateľnosť dopravného systému
Zaistenie financovania - IROP, ROP, fondy, vlastné zdroje na kompletnú stavbu / opatrenia

ŠC4 OPS1 -

Procesná podpora trvalo udržateľnej mobility a efektívnej správy Nitrianskeho kraja
Zlepšenie bilancie príjmov a výdavkov a zabezpečenie ich stability – zodpovedné plánovanie,
zostavenie priorít

ŠC5 OPS1 -

Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné plány

ŠC6 OPS1 OPS2 OPS3 -

Ekonomický rozvoj Nitrianskeho regiónu
Zvýšenie podielu príjmov z dopravy
Nezvyšovanie podielu úhrady straty z prevádzky verejnej dopravy
Zvýšenie podielu kapitálových výdavkov pre rozvoj verejnej, pešej a cyklistickej dopravy a projekty
na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy

ŠC7 OPI1 OPS1 -

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách
Modernizácia priestranstiev
Spracovanie architektonických plánov

ŠC8 OPS1 -

Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy
Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

Na základe výsledku z vykonaných analýz boli stanovené multimodálne výhľadové ciele rozvíjajúce
potenciál dopravnej infraštruktúry kraja a jeho silné stránky, alebo prekonávajúce slabé stránky alebo
hrozby, ktoré boli identifikované v analytickej časti. Ciele vedú k podpore trvalo udržateľného rastu mobility
zabezpečením pohybu osôb a tovaru, ktorý je dlhodobo prijateľný z hľadiska sociálneho, ekonomického a
vplyvov na životné prostredie (spoľahlivejšie, rýchlejšie a príjemnejšie cestovanie), dopravnej dostupnosti
cieľov orientovanej na ekologicky šetrnejšie druhy dopravy (verejnej dopravy), lepšiemu súladu dopravy s
kvalitou životného prostredia a verejných priestranstiev (príťažlivý región pre obyvateľov), k zlepšeniu
a optimalizácii cestnej infraštruktúry a celkovo individuálnej dopravy na základe kombinácie regulačných a
investičných opatrení smerujúcich k znižovaniu negatívnych dopadov automobilovej dopravy, k zvýšeniu
bezpečnosti a efektívnosti dopravy a zároveň k zníženiu energetickej náročnosti dopravy využívaním
alternatívnych palív (najmä vo verejnej doprave) s pozitívnym ekonomickým dopadom a znížením závislosti
na rope a zemnom plyne. Je definovaných 6 strategických cieľov, pre každý cieľ sú zadefinované špecifické
ciele a opatrenia infraštruktúrneho alebo systémového charakteru k jeho dosiahnutiu a časový horizont
realizácie. Pre každý strategický ciel je definovaný kľúčový indikátor a jeho cieľová hodnota, ktorú je
potrebné splniť do roku 2050.
6.2.

Hlavné ciele

Cieľom spracovania Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je
aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Nitrianskeho samosprávneho
kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných
prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického dokumentu je zadefinovanie podmieňujúcej
regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja z hľadiska dopravnej
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vybavenosti a obslužnosti. R-PUM Nitrianskeho samosprávneho kraja rešpektuje princípy plánovania
udržateľnej mobility („Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej
a nadnárodnej úrovni (predovšetkým Európskej únie – EÚ).
Nedeliteľnou súčasťou R-PUM NSK je územný priemet a definovanie územných požiadaviek na líniové
dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. Cieľom SURDMP je systematizovať problematiku
dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a
medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na
potreby a potenciál Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dokument sa zameriava na organizačnú a
inštitucionálnu úroveň, prevádzku a infraštruktúru, má konkrétne zameranie na podporu verejnej osobnej a
nemotorovej dopravy a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom
zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy udržateľnej
mobility. Prepojili sa aj iné, paralelne prebiehajúce činnosti v oblasti, ako sú výsledky celoštátneho sčítania
dopravy z roku 2015, Strategický plán rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho samosprávneho
kraja do roku 2020, Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy NSK do roku 2020, Plán dopravnej
obslužnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho
kraja na roky 2014-2020.
6.3.

Vzťah k iným strategickým dokumentom

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja má vzájomné prepojenie
s množstvom dokumentov, nie len na národnej, ale aj na európskej úrovni, ktoré majú vplyv hlavne na
dopravný sektor a koncepciu rozvoja dopravnej infraštruktúry.
R-PUM Nitrianskeho samosprávneho kraja je zároveň v súlade s platnými strategickými dokumentmi
regionálneho rozvoja spracovanými na národnej a regionálnej úrovni, najmä s :
-

Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011
Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja v znení Zmien a doplnkov č. 1 (rok 2015)
Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030
Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 20162022

Okrem vyššie uvedených dokumentov boli pri vypracovaní strategického dokumentu brané do úvahy
i ďalšie národné a regionálne koncepčné dokumenty z oblasti dopravy, územného rozvoja, ochrany
životného prostredia a zdravia.


Európske dokumenty :

-

Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, KOM(2010) 2020 v
konečnom znení
Plán prechodu na konkurencieschopné nízko-uhlíkové hospodárstvo do roku 2050, KOM(2011) 112 v
konečnom znení
BIELA KNIHA : Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie
konkurencieschopného dopravného systému účinne využívajúceho zdroja, KOM(2011) 144 v
konečnom znení
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EU o hlavných smeroch Únie pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete

-

-
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-

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre
konkurencieschopnú nákladnú dopravu
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v
Spoločenstve
Akčný plán pre podporu zavádzania inteligentných dopravných systémov (ITS), KOM(2008) 886 v
konečnom znení
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pre zavedenie inteligentných
dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a pre rozhranie s inými druhmi dopravy
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EU, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o výbere
poplatkov za užívanie určitých pozemných komunikácií ťažkými nákladnými vozidlami
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES zo dňa 21. mája 2008 o kvalite vonkajšieho
ovzdušia a čistejšom ovzduší pre Európu
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry
pre alternatívne palivá
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdroj energie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2
2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy



Multisektorové národné dokumenty :

-

-

Národný rozvojový plán, marec 2003
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020
Národný plán regionálneho rozvoja SR, schválený uznesením vlády SR č. 240/2001
Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, schválená uznesením vlády SR č.
140/2005
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, schválená uznesením vlády SR č. 978/2001
Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2010, schválený uznesením vlády SR č.
574/2005
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Národný strategický referenčný rámec 2014-2020
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020
Štátna politika zdravia Slovenskej republiky
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV.)
Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike pre roky 2014-2030



Národné dopravné dokumenty

-

Programové vyhlásenie vlády SR (2012-2016) za oblasť dopravy
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2020
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
OP Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 - 2020
Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014
Dlhodobý program rozvoja železničných ciest
Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020

-

-
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-

-

Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo
Slovenskej republiky (č. uznesenia 504/2015)
Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej
republiky (č. uznesenia 505/2016)
Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (č. uznesenia 504/2016)
Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (č. uznesenia 110/2019)



Regionálne dokumenty

-

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja v znení Zmien a doplnkov č. 1 (rok 2015)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Regionálna inovačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Stratégia rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja (2017)
Strategický plán rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku
2020
Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2020
Plán dopravnej obslužnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

-

-
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III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SÚČASNOM
DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
1.

STAVE

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA
A JEHO PREDPOKLADANÝ VÝVOJ, AK SA STRATEGICKÝ DOKUMENT NEBUDE
REALIZOVAŤ

Riešené územie je z hľadiska územného členenia Slovenskej republiky vymedzené administratívnosprávnymi hranicami Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je rozčlenený na 7 okresov a zahŕňa 354
obcí, z toho 15 miest a 339 obcí. Na juhu je riešené územie vymedzené štátnou hranicou Slovenskej
republiky s Maďarskou republikou (so župami Györ – Moson – Sopron, Komárom – Esztergom a Pest), na
severe hranicou Trenčianskeho samosprávneho kraja (okres Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad
Bebravou a Partizánske), na východe hranicou
Banskobystrického samosprávneho kraja (okres
Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica)
a na západe hranicou Trnavského samosprávneho
kraja (okres Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec
a Piešťany).
Vzhľadom
na
špecifickosť
problematiky
Regionálneho
plánu
udržateľnej
mobility
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj z hľadiska
širších vzťahov, sa rieši územie Nitrianskeho
samosprávneho kraja s presahom do iných okolitých
území, kľúčových z hľadiska regionálnych a
nadregionálnych dopravných vzťahov najmä
s Trnavský samosprávnym krajom, Trenčianskym
samosprávnym
krajom
a
Banskobystrickým
samosprávnym krajom.
Obrázok :

Územné členenie Slovenskej republiky (samosprávne kraje)
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Celková rozloha riešeného územia Nitrianskeho samosprávneho kraja je 6.343,80 km2, čo predstavuje cca
12,94 % z celkovej rozlohy Slovenskej republiky (49.035 km2). Celkový počet obyvateľov v riešenom území
k 31.12.2018 bol 676.672 obyvateľov, čo je 12,42 % z celkového počtu cca 5.450.421 obyvateľov na
Slovensku. Z hľadiska koncentrácie obyvateľstva dosahuje priemerná hustota na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja 106,67 obyvateľa/km2, pričom priemerná hustota na Slovensku je 111,15
obyvateľa/km2.
Tab.: Základné údaje o jednotlivých okresoch riešeného územia k 31.12.2018
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

2

Rozloha (km )

2

Počet obyvateľov
1.100,13
1.551,10
870,72
1.347,07
355,90
597,63
521,18
6.343,73

101.923
111.125
161.441
139.432
51.802
70.316
40.633
676.672

Hustota (obyvateľ/km )
92,65
71,64
185,41
103,51
145,55
117,66
77,96
106,67
Zdroj : Štatistický úrad SR

1.1.

CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

1.1.1. Geologická stavba
Z geologického hľadiska sa územie Nitrianskeho kraja nachádza na rozmedzí rozsiahlej karpatskej sústavy –
Západných Karpát a Panónskej panvy. Prevažná časť posudzovaného územia sa rozkladá v oblasti
Podunajskej nížiny tvorenej geologickými celkami Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Z hľadiska
geologickej stavby v južnej časti Nitrianskeho kraja dominujú predovšetkým ílovité, pieskovité, prachovité a
vápencové vrstvy geologického podložia. V severovýchodnej časti kraja dochádza k postupnému prechodu
ku kremencovým, pieskovcovým a vápencovým vrstvám so zastúpením rôznych iných horninových zložiek.
Tab.: Regionálne geologické členenie Nitrianskeho kraja
Jednotka I. radu

Jednotka II. radu

Jednotka III. radu

Trnavsko-dubnická panva
Vnútrohorské panvy a
kotliny

Neovulkanity
Jadrové pohoria

Podunajská panva

Neovulkanity Burdy
Štiavnický starovulkán
Tribeč
Považský Inovec

Gabčíkovská panva
Bánovská kotlina
Štúrovský paleogén
Zoborská časť
-

Jednotka IV. radu
Želiezovská priehlbina
Komjatická priehlbina
Rišňovská priehlbina
Turovsko-levická hrasť
Zdroj : ŠGÚDŠ Bratislava

Na geologickej skladbe územia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa podieľa neogén, neogénne vulkanity,
vrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát, mezozoikum vnútorných Karpát, staršie paleozoikum –
proterozoikum veporika a tatrika a hlbinné magmatity.
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Obrázok :

Regionálne geologické členenie Nitrianskeho kraja

LEGENDA :
vnútrohorské panvy a kotliny
neovulkanity
jadrové pohoria

1.1.2. Inžiniersko-geologické podmienky
Vzhľadom k inžiniersko-geologickým podmienkam dotknutého územia má podstatný význam neotektonická
stavba podsústavy Západných Karpát a podsústavy Panónskej panvy v severovýchodnej časti kraja
(predstavovaná zlomovými líniami, po ktorých sa dvíhajú alebo naopak klesajú geomorfologické jednotky
alebo kryhy) a sprievodné javy neotektonickej aktivity. Na území Nitrianskeho kraja sa nachádza niekoľko
zistených a predpokladaných zlomov.
Vo vzťahu k rozvoju dotknutého územia z hľadiska možnej investičnej výstavby, hlavne v oblasti dopravných
stavieb, má podstatný význam inžinierskogeologická rajonizácia, ktorú v západnej a juhozápadnej časti
Nitrianskeho kraja predstavuje hlavne skupina rajónov kvartérnych sedimentov. Skupina rajónov
predkvartérnych sedimentov pokrýva prevažne severovýchodnú a východnú časť posudzovaného územia.
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Hrašna, Klukanová – Atlas krajiny SR 2002), sa
v posudzovanom území vyskytuje viacero základných mapovaných rajónov. Skupinu rajónov kvartérnych
sedimentov tvorí : rajón údolných riečnych náplavov (F) a rajón náplavov terasových stupňov (T), rajón
sprašových sedimentov (L), rajón deluviálnych sedimentov (D), rajón kvartérnych karbonátov (K), rajón
proluviálnych sedimetov (P) a rajón eolitických pieskov (E). Skupinu rajónov predkvartérnych hornín tvorí :
rajón efuzívnych hornín (Vl), rajón vulkanických hornín (Vk), rajón jemnozrnných sedimentov (Ni), rajón
striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov (Nk), rajón piesčito-štrkovitých sedimentov (Ng),
rajón vápancovo-dolomitických hornín (Sv), rajón pieskovcovo-zlepencových hornín (Sz), rajón spevnených
sedimentov vcelku (Sk), rajón magmatických intruzívnych hornín (Ih) a rajón vysokometamorfovaných
hornín (Mv) a skupinu kombinovaných rajónov tvorí : rajón sprašových sedimentov na riečnych terasách
(LT), rajón sprašových sedimentov a rajón údolných riečnych náplavov (LF), rajón organických sedimentov
a rajón údolných riečnych náplavov (OF) a rajón eolitických pieskov na údolných riečnych náplavoch (EF).
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1.1.3. Geodynamické javy
Medzi geodynamické javy patria predovšetkým zosuvy a erózne ryhy. Na zosuvy sú v riešenom území
náchylné predovšetkým kvartérne deluviálne sedimenty historicky ukladané na svahoch na okrajoch
geomorfologických celkov pahorkatinového alebo horského charakteru alebo solitérnych vrchov. Sú to
obyčajne nespevnené alebo málo spevnené sedimenty s chaotickým usporiadaním usadzovaného materiálu
(hlinité, hlinito-piesčité, hlinito-kamenité, piesčito-kamenité až balvanovité svahoviny a sutiny). Ak na
určitom mieste vzniká viacej zosuvov, podporujú vznik tzv. zosuvných polí. Na vznik zosuvov, resp.
zosuvných polí majú razantný vplyv vody vodných tokov, ktoré plochy pomaly sa posúvajúcich deluviálnych
sedimentov do koryta vodného toku eróznymi procesmi „podrezávajú“.
K menej známym geodynamickým javom patrí aj prirodzené uvoľňovanie skál z extrémne šikmých alebo
vertikálnych skalných stien vplyvom mrazového zvetrávania (najmä v jarnom období), pričom dochádza
k vzniku prekážok na cestných alebo železničných komunikáciách.
Obrázok : Tektonická schéma Slovenska

Zdroj : ŠGÚDŠ Bratislava

Lokalizácia zosuvov : V riešenom území sa rozsiahlejšie rizikové územia z hľadiska zosuvov nevyskytujú.
Menšie plošné zosuvy boli zaznamenané v okrese Levice. Aktuálny zoznam zosuvov (pre prax) prezentuje
webová stránka Geologického ústavu Dionýza Štúra vrátane geologického atlasu, ktorý v mierke 1 : 50 000
pomerne podrobne zosuvy lokalizuje, kategorizuje a udáva ich základnú charakteristiku.
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Obrázok : Zosuvy a iné svahové deformácie

Zdroj : ŠGÚDŠ Bratislava

Seizmicita : Na základe seizmologických a geologických údajov boli na Slovensku vyčlenené ohniskové zóny,
medzi ktoré patrí aj Komárno, nachádzajúce sa v posudzovanom území.
Z pohľadu zdrojových oblastí sezmického rizika sa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajú
dve zdrojové oblasti seizmického rizika : Komárno a Štúrovo.
Seizmicky najexponovanejším územím je komárňanská oblasť. Z hľadiska počtu zemetrasení s intenzitou
väčšou ako 6° MSK-64 patrí Žitný ostrov do škály zemetrasení 0 – 0,3 na 1.000 k2 za 100 rokov.
Podľa makroskopickej stupnice MSK-64 sa posudzované územie nachádza v oblasti so 6° až 7°
makroseizmickej intenzity.
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Obrázok :

Seizmické ohrozenie Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity

LEGENDA :
5
5-6
6
6-7
7
7-8
8
Zdroj : GFÚ SAV 2012

1.1.4. Geomorfologické pomery
V zmysle geomorfologického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR 2002 – Mazúr, Lukniš) je riešené územie
súčasťou sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Panónska panva, ktorá zaberá podstatnú časť riešeného
územia a podsústavy Karpaty, ktorá zasahuje do riešeného územia zo severnej, severovýchodnej
a juhovýchodnej strany.
Prevažná časť Nitrianskeho kraja patrí do provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská
kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská rovina (časť Čiližská mokraď, Okoličnianska mokraď,
Martovská mokraď, Salibská mokraď, Novozámocké pláňavy), celku Podunajská pahorkatina (podcelok
Nitrianska pahorkatina, časť Zálužianska pahorkatina, Nitrianska tabuľa, Nitrianske vŕšky, Bojnianska
pahorkatina a Tribečské podhorie, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva, Dolnonitrianska
niva, podcelok Žitavská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Bešianska pahorkatina,
Hurbanovské terasy, Strekovské terasy, Búčske terasy, Chrbát a Hronská tabuľa, podcelok Hronská niva,
časť Sikenická mokraď, podcelok Ipeľská pahorkatina, časť Zalabský chrbát, Bajtavská brána, Sebechlebská
pahorkatina, Santovská pahorkatina, Brhlovské podhorie, Batovská pahorkatina a Čajkovská zníženina,
podcelok Ipeľská niva).
Severná časť Nitrianskeho kraja z časti patrí do provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné
Karpaty, oblasti Fatransko-tatranská, celku Považský Inovec (podcelku Inovecké predhorie, Nízky Inovec
a Krahulčie vrchy), celku Tribeč (podcelku Zobor, Jelenec, časť Kostolianska kotlina, podcelku Veľký Tribeč,
časť Zlatnianske predhorie, Hornianske predhorie a Vysoký Tribeč, podcelku Rázdiel, časť Skýcovská
vrchovina a Veľkopoľská vrchovina).
Severovýchodná časť riešeného územia z časti patrí do oblasti Slovenské stredohorie, celku Pohronský
Inovec (podcelku Veľký Inovec, Lehotská planina), celku Štiavnické vrchy (podcelku Kozmálovské vŕšky,
podcelku Hodrušská hornatina, časť Slovenská brána), celku Sitnianska vrchovina (časť Sitnianske
predhorie) a celku Krupinská planina (podcelku Bzoviská pahorkatina, Dačolomská planina a
Modrokamenské úboče).
Pomerne malá časť v severovýchodnej časti riešeného územia patrí do oblasti Lučenecko-košickej zníženiny,
celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Ipeľská kotlina, časť Hontianske terasy a cíp v juhovýchodnej časti
riešeného územia medzi riekami Hron a Ipeľ pri sútoku s Dunajcom do oblasti Matransko-slanskej, celku
Burda, časť Vyšehradská brázda.
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Tab.: Geomorfologické členenie záujmového územia
Podsústava
Panónska panva

Provincia
Západoslovenská panva

Sústava : alpsko-himalájska
Subprovincia
Oblasť
Malá Dunajská
Podunajská nížina
kotlina
Fatransko-tatranská oblasť

Karpaty

Západné Karpaty

Vnútorné
Západné Karpaty

Slovenské stredohorie
Lučenecko-košická zníženina
Matransko-slánska

Celok
Podunajská rovina
Podunajská pahorkatina
Považský Inovec
Tribeč
Pohronský Inovec
Štiavnické vrchy
Krupinská planina
Juhoslovenská kotlina
Burda
Zdroj : Atlas Slovenska

Z hľadiska reliéfu územie Nitrianskeho samosprávneho kraja zaberajú roviny, pahorkatiny, nižšie vrchoviny,
vyššie vrchoviny aj hornatiny s prevahou rovín. Prevažnú časť posudzovaného územia tvorí Podunajská
rovina (okres Komárno, Šaľa a Nové Zámky), na ktorú v severnej časti nadväzuje Podunajská pahorkatina
(okres Nové Zámky, Levice a Nitra). Zo severnej, východnej a juhovýchodnej strany na územie kraja
zasahuje pohorie Tribeč, Považský Inovec, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská planina a Burda.
Nadmorská výška Nitrianskeho kraja sa pohybuje od 100,01 m n.m. (k.ú. Vlčany, okres Šaľa) do 942,60 m
n.m. (Považský Inovec, okres Topoľčany).
Geomorfologické pomery významne ovplyvňujú sídelnú štruktúru, sieťovanie a dostupnosť sídiel. Vysoký
počet izolovaných údolí a terminálnych sídiel spôsobuje nielen geografické, ale primárne socioekononické
bariéry.
1.1.5. Ložiská nerastných surovín
V riešenom a dotknutom území sa nachádzajú niektoré evidované prieskumné územia, chránené ložiskové
územia a aj dobývacie priestory, na ktorých ochranu a využívaniu nerastného bohatstva sa vzťahuje
ochrana v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe v znení
neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených
nerastov.
Chránené ložiskové územia, dobývacie priestory i evidované prieskumné územia môžu byť ovplyvnené
priamym stretom s infraštruktúrnymi opatreniami, čo je možné eliminovať pri príprave projektov. Ďalej
budú ovplyvnené ťažbou surovín pre stavbu.
Z nerastných surovín sa na území Nitrianskeho kraja vyskytujú ložiská energetických surovín – hnedého
uhlia, lignitu, zemného plynu, rudných surovín – polymetalických rúd, nerudných surovín – dekoračného
kameňa, kremenca, keramických ílov, mineralizovaných I-Br vôd, stavebných surovín – stavebného kameňa,
štrkopieskov a pieskov a tehliarskych surovín. Z energetických surovín sa v Nitrianskom kraji nachádzajú
ložiská hnedého uhlia, lignitu a zemného plynu. Z nerudných surovín sú v riešenom území zastúpené ložiská
vápenca ostatného, sialickej suroviny, žiaruvzdorných ílov, keramických surovín, kremenca, dekoračného a
stavebného kameňa, štrkopieskov a pieskov a tehliarskych surovín. Ložiská vápenca ostatného sú overené
na dvoch lokalitách v okrese Nitra a to Žirany – Žibrica a Koliňany.
Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nachádzajú výhradne ložiska s určenými chránenými
ložiskovými územiami (CHLÚ) – 34 a dobývacími priestormi (DP) – 24. Ďalej sa v predmetnom území
nachádzajú ložiská nevyhradených nerastov (LN) – 23.
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Tab.: Chránené ložiskové územia v Nitrianskom kraji
Ev.č.
Názov CHLÚ
Okres
Nerast
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Bratislave k 30.04.2019
178/a
Čeľadice
Nitra
lignit
010/a
Čierne Kľačany
Zlaté Moravce
andezit
024/a
Gbelce
Nové Zámky
tehliarske suroviny
030/a
Golianovo
Nitra
zemný plyn
Hontianske Trsťany 032/a
Levice
andezity
Hrondín
200/a
Horné Lefantovce
Nitra
keramické íly
037/a

Horné Turovce

Levice

kremence

038/a
194/a
051/a

Hostie
Jedľové Kostoľany
Jelenec

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Nitra

191/a

Krátke Kesy

Komárno

195/a
066/a
069/a

Ladice
Levice III. – Zlatý Onyx
Machulince I.

Zlaté Moravce
Levice
Zlaté Moravce

dolomity - dolom. piesky
keramické íly
kremence
mineralizované vody
s obsahom jódových
a brómových solí
keramické íly
travertín a onyx. mramor
tehliarska surovina

070/a

Mojzesovo

Nové Zámky

íl pre tehliarsku výrobu

177/a
203/a

Mýtne Ludany – Šiklóšj
Obid

Levice
Nové Zámky

travertín
hnedé uhlie

082/a

Obyce

Zlaté Moravce

andezity

083/a
098/a
171/a
110/a

Obyce I.
Pohranice
Pukanec
Rybník nad Hronom

Zlaté Moravce
Nitra
Levice
Levice

andezity
vápenec
lignit
andezit

111/a

Semerovo

Nové Zámky

tehliarske hliny

135/a
184/a

Volkovce
Zlatno

Zlaté Moravce
Zlaté Moravce

štrkopiesky
kremence

144/a

Zlaté Moravce II.

Zlaté Moravce

tehliarska hlina (íl)

197/a
Žikava
Zlaté Moravce
keramické íly
143/a
Žirany
Nitra
vápenec
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Prievidzi k 18.04.2019
44
Krnča
Topoľčany
kremenec
65
Krnča II
Topoľčany
kremenec
35
Preseľany nad Nitrou
Topoľčany
tehliarske suroviny
93
Solčany
Topoľčany
keramické íly
46
Súľovce
Topoľčany
kremenec
66
Závada
Topoľčany
dolomit

Organizácia
ŠGÚDŠ Bratislava
IS-LOM s.r.o. Košice
ŠGÚDŠ Bratislava
ENGAS s.r.o. Nitra
ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
ŠGÚDŠ Bratislava
Kameňolomy a štropieskovne a.s.
Zlaté Moravce
VÁHOSTAV – SK a.s. Bratislava
ŠGÚDŠ Bratislava
DOPRAVEX s.r.o. Príbovce*
Ber organizácie
ŠGÚDŠ Bratislava
LEVITRADE s.r.o. Levice
VELES PK s.r.o. Zlaté Moravce*
Wienerberger slovenské tehelne
s.r.o. Zlaté Moravce*
RATUFA s.r.o. Levice*
ŠGÚDŠ Bratislava
Kameňolomy a štropieskovne a.s.
Zlaté Moravce
Terraton a.s. Bratislava*
V.D.S. a.s. Bratislava
ŠGÚDŠ Bratislava
ČESATO s.r.o. Bratislava
AUTOPERFECT s.r.o. Banská Bystrica
(v konkurze)*
ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
ŠGÚDŠ Bratislava
Wienerberger slovenské tehelne
s.r.o. Zlaté Moravce
ŠGÚDŠ Bratislava
Calmit s.r.o. Bratislava
PORFIX Sand s.r.o. Zem. Kostoľany
SLOVSKAL s.r.o. Krnča
Tehelňa Preslany s.r.o.
ŠGÚDŠ Bratislava
RPD Závada
PORFIX Sand s.r.o. Zem. Kostoľany

Zdroj : Obvodný banský úrad Bratislava, Obvodný banský úrad Prievidza

Na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii, ktorá má príslušné banské oprávnenie, určí dobývací
priestor. V riešenom území Nitrianskeho kraja sú určené dobývacie priestory, ktoré spadajú do pôsobnosti
Obvodného banského úradu v Bratislave a Obvodného banského úradu v Prievidzi.
Tab.: Dobývacie priestory v Nitrianskom kraji
Ev.č.
Názov DP
Okres
Nerast
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Bratislave k 30.04.2019
092/A
Čierne Kľačany
Zlaté Moravce
andezit
042/A
Gbelce
Nové Zámky
tehliarske suroviny

Organizácia
IS-LOM s.r.o. Košice
I. Slovenská tehliarska a.s. Pezinok*
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Ev.č.
100/A

Názov DP
Golianovo
Hontianske Trsťany Hrondin

Okres
Nitra

Nerast
zemný plyn

Organizácia
ENGAS s.r.o. Nitra

Levice

andezity

ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava

053/A

Horné Túrovce

Levice

kremence

035/A
005/A

Hostie
Jelenec

Zlaté Moravce
Nitra

110/A

Krátke Kesy

Komárno

038/A
040/A

Levice III. – Zlatý Onyx
Machulince I.

Levice
Zlaté Moravce

dolomity – dolom. piesky
kremence
mineralizované vody
s obsahom jódových
a brómových solí
travertín a onyx. mramor
tehliarska surovina

096/A

Mojzesovo

Nové Zámky

íl pre tehliarsku výrobu

022/A

Obyce

Zlaté Moravce

andezity

031/A
064/A
111/A
124/A
029/A

Obyce I.
Pohranice
Rybník nad Hronom
Semerovo
Volkovce

Zlaté Moravce
Nitra
Levice
Nové Zámky
Zlaté Moravce

andezity
vápenec
andezit
tehliarske hliny
štrkopiesky

004/A

Zlaté Moravce II.

Zlaté Moravce

tehliarska hlina (íl)

037/A

Kameňolomy a štropieskovne a.s.
Zlaté Moravce
VÁHOSTAV – SK a.s. Bratislava
DOPRAVEX s.r.o. Príbovce*
MINERÁL s.r.o. Divina*
LEVITRADE s.r.o. Levice
VELES PK s.r.o. Zlaté Moravce*
Wienerberger slovenské tehelne
s.r.o. Zlaté Moravce*
Kameňolomy a štropieskovne a.s.
Zlaté Moravce
TERRATON a.s. Bratislava*
V.D.S. a.s. Bratislava
ČESATO s.r.o. Bratislava
Ber organizácie
ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
Wienerberger slovenské tehelne
s.r.o. Zlaté Moravce
Calmit s.r.o. Bratislava

087/A
Žirany
Nitra
vápenec
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Prievidzi k 18.04.2019
Krnča
Topoľčany
kremenec
PORFIX Sand s.r.o. Zem. Kostoľany
Krnča II
Topoľčany
kremenec
SLOVSKAL s.r.o. Krnča
Preseľany nad Nitrou
Topoľčany
tehliarske suroviny
Tehelňa Preslany s.r.o.
Súľovce
Topoľčany
kremenec
ŠGÚDŠ Bratislava
Závada
Topoľčany
dolomit
RPD Závada
Zdroj : Obvodný banský úrad Bratislava, Obvodný banský úrad Prievidza

Ložiská nevyhradených nerastov, napr. štrkopiesky, tehliarske suroviny a iné, sú súčasťou pozemkov. Na
území Nitrianskeho kraja sa nachádzajú ložiská nevyhradených nerastov, ktoré sú pod správou Obvodného
banského úradu v Bratislave a Obvodného banského úradu v Prievidzi.
Tab.: Ložiská nevyhradených nerastov v Nitrianskom kraji
Názov ložiska
Okres
Nerast
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Bratislave k 20.01.2017
Alekšince
Nitra
piesok
Bátovce
Levice
stavebný kameň
Horný Chotár (obec Salka) Nové Zámky
štrkopiesky
Horná Seč
Levice
štrkopiesky
Jur nad Hronom
Levice
štrkopiesky
Kalnica
Levice
štrkopiesky
Komjatice
Nové Zámky
štrkopiesky
Machulince
Zlaté Moravce
andezit
Nemčičany
Zlaté Moravce
štrkopiesky
Nesvady
Komárno
štrkopiesky
Nesvady
Komárno
štrkopiesky
Nové Zámky
Nové Zámky
štrkopiesky
Nové Zámky
Nové Zámky
štrkopiesky
Obyce
Zlaté Moravce
stavebný kameň
Obyce
Zlaté Moravce
stavebný kameň
Opatovce
Zlaté Moravce
andezit
Opatovce
Zlaté Moravce
andezit
Podlužany
Levice
piesky
Šurany
Nové Zámky
štrkopiesky

Povolená CVBS
Bez obmedzenia
Do 31.12.2022
Do 10.02.2020
Bez obmedzenia
Do 31.12.2030
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Do 31.12.2024
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Do 16.10.2023
Bez obmedzenia
Do 06.05.2025
Do 31.12.2024
Do 31.12.2024
Do 31.12.2024
Do 31.12.2030
Bez obmedzenia

Organizácia
SEGNIS s.r.o. Partizánske
Eva Urbánová – ŠPECIAL TRANS
Eva Urbánová – ŠPECIAL TRANS
ANTECO s.r.o. Horná Seč
Zlatner s.r.o. Levice
ViOn a.s. Zlaté Moravce
ALAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
Miloš Ondrejka KAMON Machunice
Stanislav Orovnický – VODOSTAV
Agro Building s.r.o. Nové Zámky
Obec Nesvady
AGROSPOL AQUA s.r.o. Černík
DARAMAT s.r.o. Nové Zámky
KAMEŇ-ZM s.r.o. Tesárske Mlyňany
Miloš Ondrejka KAMON Machunice
Miloš Ondrejka KAMON Machunice
IMA INVEST s.r.o. Zlaté Moravce
EKOFORM s.r.o. Levice
Limestone SK s.r.o. Nové Zámky
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Názov ložiska
Okres
Nerast
Šurany
Nové Zámky
štrkopiesky
Trávnik
Komárno
štrkopiesky
Želiezovce
Levice
štrkopiesky
Žirany
Nitra
kremenec
Evidované na Obvodnom banskom úrade v Prievidzi k 18.04.2019
Závada – Velušovce
Topoľčany
stavebný kameň

Povolená CVBS
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Do 31.12.2016

Organizácia
GREENDWELL s.r.o. Trnava
ACT – Trávnik s.r.o. Trávnik
AX STAVAS s.r.o. Prievidza
Likvidácia lomu v riešení
PREFA-STAV s.r.o. Topoľčany

Zdroj : Obvodný banský úrad Bratislava, Obvodný banský úrad Prievidza

Tab.: Chránené územia nachádzajúce sa v Nitrianskom kraji určené k 30.04.2019
Ozn.

Názov CHÚ

Okres

189/a

Branč

Nitra

Druh osobitného zásahu do
zemskej kôry
podzemný zásobník zemného plynu

Organizácia
ENGAS s.r.o. Nitra

Zdroj : Obvodný banský úrad Bratislava

Prieskumné územie sa určuje pre vybrané geologické práce, ako je ložiskový geologický prieskum
vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore, hydrogeologický prieskum a
geologický prieskum na špeciálne účely.
Tab.: Prieskumné územia nachádzajúce sa v Nitrianskom kraji určené k 01.01.2019
Ozn.
P17/15
P7/14
P4/13
P21/15
P20/17
P1/19
P6/14

Názov PÚ
Bruty
Levická kryha - sever
Poľný Kesov
Prašice
Pukanec
Topoľčany
Vlčany

Okres
Nové Zámky
Nové Zámky
Nitra
Topoľčany
Levice
Topoľčany
Šaľa

Nerast
geotermálne vody
geotermálne vody
geotermálna energia
geotermálne vody
Nerasty – Au, Ag, Pb, Cu, Zn rudy
horľavý zemný plyn
geotermálne vody

Rozloha
2
1,00 km
2
17,64 km
2
3,71 km
2
19,91 km
2
7,91 km
2
1.190,93 km
2
1,00 km

Platnosť
31.07.2019
27.05.2022
27.03.2019
10.09.2019
07.09.2021
31.12.2024
28.04.2022
Zdroj : MŽP SR

VPLYV ŤAŽBY NERASTNÝCH SUROVÍN NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ťažba nerastných surovín má dopad na horninové prostredie, reliéf, celkový ráz krajiny, podzemné
i povrchové vody. Svoje negatívne stopy zanechala v podobe starých environmentálnych záťaží, ktoré
v posudzovanom území okrem starých banský diel (napr. v okolí Pukanca a Devičanov) predstavuje aj
lomová ťažba vápenca a stavebného kameňa (Žirany, Obyce, Čierne Kľačany a Hostie).
Medzi najzávažnejšie dôsledky ťažby patrí vytvorenie veľkých vydobytých priestorov v podzemí a na
povrchu. S tým sú spojené prejavy ako sadanie a prepadávanie územia, vytváranie bezodtokových depresií,
aktivácia geodynamických javov, predovšetkým svahových deformácií. K vážnym zmenám správania sa
hornín vzniká pri podzemnom dobývaní až do hĺbky 8.000 m. Deformácie povrchu vznikajú aj nad
pozemnými baňami. K poklesu terénu dochádza aj vplyvom čerpania vody aj nafty, kedy pokles nad
vyťaženými priestormi predstavuje aj niekoľko metrov a plošný dopad dosahuje aj niekoľko km2.
Nepriaznivými dopadmi na životné prostredie je aj odvodňovanie horninových komplexov, zníženie
výdatnosti a kapacity využívaných zdrojov, nahromadenie veľkého množstva zostatkových materiálov s
obsahom kontaminantov na haldách a odkaliskách. Táto činnosť je spojená s viacerými sekundárnymi
procesmi, ako sú vertikálne prípadne i horizontálne pohyby a následné zmeny terénu – poklesy územia,
prepadliská, zosuny. Ďalším problémom je kontaminácia povrchových a podzemných vôd niektorými vysoko
mineralizovanými banskými vodami alebo vodami a výluhmi z háld a odkalísk. Do povrchových tokov sa z
týchto zdrojov dostávajú nebezpečné látky, jednak v rozpustnom aj pevnom stave. Usadzujú sa v korytách
potokov, postupne sa rozpúšťajú, čo spôsobuje dlhodobé zvýšenie obsahu nežiadúcich látok.
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Značné nebezpečenstvo spôsobuje najmä zvetrávanie sulfidov, kedy dochádza k acidifikácii pôd a vôd. Tieto
prejavy možno pozorovať aj vo väčších vzdialenostiach od ložiskovej oblasti v aluviálnych náplavoch riek a
potokov. Uvedené zmeny prebiehajú nepravidelne, v rôznych časových úsekoch po skončení ťažobnej
činnosti a ich negatívne dopady sa môžu prejaviť náhle s katastrofickými dopadmi na životné prostredie.
Banskou činnosťou dochádza tiež k premiestňovaniu hornín z podzemia, mnohokrát s vyššou prírodnou
rádioaktivitou. Vytekajúce banské vody môžu mať zvýšenú rádioaktivitu, čo má tiež vplyv na životné
prostredie.
Vplyv ťažby nerastných surovín však nemá len negatívny dopad na životné prostredie. Mnohé štrkoviská sa
po vyťažení zaplnili čistou vodou a zarástli vegetáciou, čím sa stali cennými biotopmi pre vodnú faunu a sú
často využívané aj na rekreáciu (štrkovisko Komjatice a iné v okolí Komárna, Levíc a Nových Zámkov).
Niektoré nerastné suroviny zas môžu zohrať významnú úlohu pri ochrane jednotlivých zložiek životného
prostredia (pohlcovanie nežiadúcich látok, izolácia prostredia, znižovanie energetickej náročnosti,
ovplyvňovanie technologických procesov a pod.).
Obrázok :

Ložiská nerastných surovín

Zdroj : SGÚDŠ Bratislava
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1.1.6. Klimatické pomery
Na základe klimatických oblastí (Atlas krajiny SR 2002 – Lapin a kol.) patrí posudzované územie do teplej
oblasti (T), ktorá sa vyznačuje priemerným počtom letných dní 50 a viac, s denným maximom teploty
vzduchu ≥ 25°C, mierne teplej oblasti (M), ktorá sa vyznačuje priemerným počtom letných dní pod 50,
s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25°C a v minimálnom rozsahu do chladnej oblasti (C), s priemernou
júlovou teplotou pod 16°C.
Najjužnejšia časť posudzovaného územia, ktorú predstavuje Podunajská nížina, spadá do okrsku T1 – teplý,
veľmi suchý, s miernou zimou, s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, Iz < -40.
Stredná časť posudzovaného územia, reprezentovaná Podunajskou pahorkatinou, patrí do okrsku T6 –
teplý, mierne vlhký s miernou zimou, s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, Iz = 0 až 60.
Centrálna časť je zo severu lemovaná územím patriacim do okrsku T2 – teplý, suchý, s miernou zimou,
s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, Iz = -20 až -40 a nad ním územím patriacim do okrsku T4
– teplý, mierne suchý, s miernou zimou, s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, Iz = 0 až -20 a
okrsku T6 – teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, Iz = 0
až 60.
Zo severu do posudzovaného územia, postupne smerom na sever, zasahuje okrsok M1 – mierne teplý,
mierne vlhký, s miernou zimou, pahorkatinový, s priemernou dennou januárovou teplotou > -3°C, júlovou
teplotou > 16°C, Iz = 0 až 60, do 500 m n.m., okrsok M3 – mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až
vrchovinový, s priemernou dennou júlovou teplotou > 16°C, Iz = 0 až 60, okolo 500 m n.m. a v minimálnej
miere na severovýchodnom okraji (Tribeč, Štiavnické vrchy) aj okrsok M7 – mierne teplý, veľmi vlhký,
vrchovinový, s priemernou júlovou teplotou > 16°C, Iz nad 120, prevažne nad 500 m n.m.
Klimatický výbežok v najsevernejšej časti posudzovaného územia (Považský Inovec) patrí do okrsku C1 –
mierne chladný, veľmi vlhký, s priemernými júlovými dennými teplotami > 12 až 16°C.
Obrázok :

Klimatické členenie Nitrianskeho kraja
LEGENDA :
studený horský
chladný horský
mierne chladný
mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový
mierne teplý, vlhký, vrchovinový
mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou
mierne teplý, vlhký, s miernou zimou
mierne teplý, mierne vlhký, pahor. až vrchovinový
mierne teplý, mierne vlhký, so studenou zimou
mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou
teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou
teplý, mierne vlhký, s miernou zimou
teplý, mierne suchý, s chladnou zimou
teplý, mierne suchý, s miernou zimou
teplý, suchý, s chladnou zimou
teplý, suchý, s miernou zimou
teplý, veľmi suchý, s miernou zimou

(Zdroj : Atlas krajiny SR 2002)
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TEPLOTA
Pre potreby komplexnejšieho poznania klimatických podmienok dotknutého územia uvádzame niektoré
vybrané údaje z meteorologickej stanice Hurbanovo (okres Komárno), Želiezovce (okres Levice), Nitra –
Veľké Janíkovce (okres Nitra), Žihárec (okres Šaľa), Topoľčany (okres Topoľčany) a Žikavka (okres Zlaté
Moravce) v priebehu rokov 2006, 2010 a 2014.
Tab.: Priemerná mesačná teplota (°C)
Rok
I
II
III
IV
Hurbanovo (okres Komárno)
2006
- 2,8
- 0,9
3,8
12,5
2010
- 2,1
0,8
6,1
11,3
2014
3,0
4,7
9,1
12,5
Želiezovce (okres Levice)
2006
- 3,2
- 1,6
3,7
12,7
2010
- 2,5
0,4
5,2
11,2
Nitra – Veľké Janíkovce (okres Nitra)
2006
- 3,9
- 1,8
3,2
12,1
2010
- 2,7
0,4
5,2
10,9
2014
2,8
4,5
8,8
12,3
Žihárec (okres Šaľa)
2006
- 3,4
- 1,5
3,4
12,3
2010
- 2,9
0,3
6,0
11,2
Topoľčany (okres Topoľčany)
2006
- 5,2
- 2,3
2,8
12,0
2010
- 2,2
0,9
5,3
10,6
Žikavka (okres Zlaté Moravce)
2006
- 3,9
- 2,1
2,5
11,3
2010
- 2,3
0,4
5,2
10,5
Priemer - 2,2
0,2
5,0
11,7

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pr.

15,3
15,6
15,7

19,9
20,0
20,0

24,0
23,2
22,2

18,3
20,2
19,4

17,7
14,3
16,7

12,6
8,3
12,3

7,6
8,2
8,3

3,1
- 1,4
3,0

10,9
10,4
12,2

15,1
15,8

19,7
19,7

24,0
22,8

18,6
19,7

17,6
14,6

12,0
8,2

7,3
8,1

2,4
- 2,6

10,7
10,1

15,1
15,3
15,6

19,7
19,8
19,5

23,5
22,9
22,1

17,9
19,8
19,2

17,4
14,1
16,8

12,2
8,0
12,1

7,5
7,8
8,2

- 3,0
- 2,2
3,1

10,0
9,9
12,1

15,1
15,6

20,1
20,2

23,6
23,3

18,1
20,2

17,4
14,2

12,2
8,2

7,5
8,0

2,9
- 2,1

10,6
10,2

15,0
15,5

19,8
19,9

23,9
22,8

17,9
19,7

17,5
14,3

12,1
8,4

7,6
3,3

3,3
- 2,2

10,4
9,7

13,7
11,4
15,0

18,6
18,6
19,7

22,3
21,9
23,0

17,0
18,8
18,9

17,5
13,5
16,0

12,3
8,0
10,5

7,2
7,7
7,5

2,5
- 2,4
0,3

9,9
9,3
10,5

Zdroj : SHMÚ Bratislava

Ročný priemer teplôt sa v posudzovanom území pohyboval od 9,3°C do 12,2°C. Najchladnejším mesiacom v
priemere je január, s priemernou mesačnou teplotou - 2,2°C, najteplejším mesiacom je júl s priemernou
mesačnou teplotou 23,0°C. Za hodnotené obdobie rokov 2006, 2010 a 2014 dosiahla najnižšia teplota
hodnotu - 5,2°C (január 2006) a najvyššia teplota hodnotu 24,0°C (júl 2006). Absolútne teplotné maximum
bolo na území Slovenskej republiky namerané dňa 20.07.2007 v Hurbanove (40,3°C).
ZRÁŽKY
Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 700 mm (okres Komárno cca 700 mm, okres Levice cca 750
mm, okres Nitra cca 680 mm, okres Šaľa cca 725 mm, okres Topoľčany cca 715 mm a najviac okres Zlaté
Moravce cca 900 mm).
Tab. : Priemerné mesačné úhrny zrážok (mm)
Rok
I
II
III
Hurbanovo (okres Komárno)
2006
59,8
33,7
35,1
2010
43,8
37,7
20,2
2014
32,7
46,0
16,0

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31,5
86,7
20,3

116,5
100,7
55,0

49,1
122,3
28,4

25,2
103,6
98,2

85,6
106,2
79,8

26,4
94,3
155,8

25,0
27,6
50,6

34,2
86,1
22,8

4,9
48,8
61,1

525,0
878,0
722,3
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Želiezovce (okres Levice)
2006
62,2
41,6
37,6
28,8
2010
44,6
47,7
25,6
68,7
Nitra – Veľké Janíkovce (okres Nitra)
2006
56,8
35,4
32,0
27,0
2010
48,2
28,8
24,2
86,0
2014
35,9
32,2
17,6
37,4
Žihárec (okres Šaľa)
2006
58,5
28,0
38,9
40,2
2010
47,0
31,3
22,5
96,4
Topoľčany (okres Topoľčany)
2006
51,3
37,7
40,3
73,7
2010
44,2
37,3
25,2
84,4
Žikavka (okres Zlaté Moravce)
2006
52,6
61,6
44,9
37,2
2010
60,4
59,8
32,9
84,7
Priemer 49,9
37,8
29,5
57,4

94,6
188,3

56,2
126,6

24,0
52,9

59,6
162,4

15,6
107,5

30,3
34,6

18,4
108,3

13,3
62,6

482,2
1.029,8

87,5
158,0
73,1

37,0
131,3
52,0

36,9
68,9
113,5

110,0
86,7
111,3

12,7
65,9
121,9

15,3
27,4
35,0

24,4
82,7
23,6

7,4
52,1
46,7

482,4
860,2
700,2

112,8
151,5

123,4
109,6

2,9
69,6

84,5
132,6

14,3
86,5

24,8
25,6

26,8
74,2

7,5
38,5

562,6
885,3

94,4
162,7

65,1
116,3

6,0
90,9

105,4
95,4

3,8
90,3

15,8
22,1

35,0
69,3

8,2
53,1

536,7
891,2

116,7
198,8
122,2

67,9
142,6
87,7

44,0
116,5
60,9

126,6
143,7
106,4

12,3
101,3
64,9

30,0
27,7
28,0

43,8
104,4
53,9

11,8
70,5
31,2

649,4
1.143,3
729,8

Zdroj : SHMÚ Bratislava

Maximálny úhrn zrážok bol zaznamenaný v roku 2010 (1.143,3 mm) v okrese Zlaté Moravce a minimálny
úhrn zrážok v roku 2006 (482,2 mm) v okrese Levice. V sledovanom období bol na zrážky najbohatší máj
v roku 2010 – 198,8 mm v okrese Zlaté Moravce (najvyšší priemerný úhrn zrážok je v mesiaci máj – 122,2
mm), najmenej zrážok pripadlo na júl 2006 – 2,9 mm v okrese Šaľa (najnižší priemerný úhrn zrážok je
v mesiaci október – 28,0 mm).
VETERNOSŤ
Prevažná časť riešeného územia spadá do Podunajskej nížiny, ktorá patrí k najveternejším oblastiam
Slovenska. Priemerná rýchlosť vetra v Podunajskej nížine dosahuje cca 3,9 m/s. Prevláda prúdenie vzduchu
zo severovýchodu a juhozápadu s relatívne nízkym počtom bezveterných dní. Na strednom Považí a na
Ponitrí prevláda severné prúdenie vzduchu.
Tab. : Priemerné rýchlosť vetra (m/s)
Rok
I
II
III
IV
Hurbanovo (okres Komárno)
2006
2,3
2,6
3,2
3,0
2010
2,4
3,5
3,3
2,9
Želiezovce (okres Levice)
2006
1,4
1,7
1,5
2,0
02010
1,3
2,4
2,9
2,2
Nitra – Veľké Janíkovce (okres Nitra)
2006
3,1
3,6
3,9
4,0
2010
2,8
5,0
4,1
3,8
Žihárec (okres Šaľa)
2006
1,3
1,2
2,0
2,1
2010
2,0
2,6
2,7
1,8
Topoľčany (okres Topoľčany)
2006
0,5
0,6
1,0
0,9
2010
0,7
0,8
1,4
0,9
Žikavka (okres Zlaté Moravce)
2006
1,3
1,9
2,4
1,5
2010
1,7
1,8
1,5
0,9
Priemer
1,7
2,3
2,5
2,2

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2,7
3,5

2,2
3,3

2,0
2,5

2,8
2,1

2,6
2,6

2,9
2,6

3,0
3,2

2,4
3,3

2,6
2,9

1,6
2,7

1,5
2,4

1,4
1,7

2,3
1,8

1,9
2,1

1,9
1,7

2,7
2,0

1,2
2,7

1,8
2,2

3,7
4,3

3,1
4,2

2,5
3,4

3,9
3,0

3,4
4,0

4,0
3,9

4,7
4,4

3,6
5,6

3,6
4,0

1,8
2,6

1,5
2,8

1,2
2,1

1,9
1,9

1,5
2,2

1,7
2,0

1,7
2,7

1,5
3,0

1,6
2,4

0,9
1,2

0,6
1,3

0,7
1,1

0,8
0,7

0,5
0,8

0,9
0,8

1,0
1,3

0,8
1,1

0,8
1,0

1,9
1,8
2,4

2,1
1,9
2,2

1,8
1,0
1,8

1,7
0,8
2,0

1,8
1,1
2,0

2,4
1,1
2,2

2,0
0,9
2,5

1,7
1,1
2,3

1,9
1,3
2,2

Zdroj : SHMÚ Bratislava
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Výstavba a prevádzka líniových dopravných stavieb má vplyv na klimatické pomery posudzovaného územia,
a to predovšetkým zmenou odtokových pomerov, zrýchlením výparu zrážkových vôd, prehrievaním telesa
komunikácie a zmenou celkovej mikroklímy v koridore líniovej stavby.
1.1.7. Pôdne pomery
Celková výmera posudzovaného územia je 634.373,2136 ha (6.343,73 km2), z toho 464.333,6858 ha (73,20
%) tvorí poľnohospodárska pôda. Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy má najväčšie zastúpenie orná
pôda o ploche 405.179,9757 ha (87,26 %). Trvalé trávne porasty o ploche 28.852,4860 ha tvoria 6,21 %
poľnohospodárskej pôdy. Záhrady o ploche 14.030,4008 ha tvoria 3,02 % poľnohospodárskej pôdy, vinice
o ploche 11.420,0845 ha tvoria 2,46 % poľnohospodárskej pôdy a ovocné sady o ploche 4.814,7771 ha
tvoria 1,04 % poľnohospodárskej pôdy. Minimálne zastúpenie majú chmelnice o ploche 36,3899 ha, ktoré
tvoria iba 0,01 % poľnohospodárskej pôdy.
Tab.: Skladba poľnohospodárskej pôdy v riešenom území
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zl. Moravce

SPOLU

Orná pôda

Chmelnice

Vinice

Záhrady

75.974,6460
93.558,1748
60.371.1587
95.322,3730
27.822,7960
33.373,0683
18.757,3308

0
0
0
0,0101
0
33,99387
2,3860

2.186,7995
2.758,8811
1.995,7230
3.508,6110
204,2414
248,1081
517,7204

2.198,5117
2.738,9199
2.671,5855
3.014,0147
820,5823
1.461,3649
1.125,4218

405.179,9757

36,3899

11.420,0845

14.030,4008

Ovocné sady

TTP

Poľnohos.
pôda

1.353,4601
506,8210
304,0408
1.907,6815
232,9791
334,6775
175,1171

4.433,0566
11.732,9400
1.631,0810
3.600,7871
390,7467
1.855,8866
5.207,9880

86.146,4739
111.295,7368
66.973,5890
107.353,4774
29.471,3455
37.307,0992
25.785,9641

4.814,7771

28.852,4860

464.333,6859

Zdroj : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

TYPOLOGICKO-PRODUKČNÁ KATEGORIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Z hľadiska vyhodnotenia priestorovej diferenciácie stanovištných podmienok a produkčného potenciálu
poľnohospodárskej pôdy sa v posudzovanom území nachádzajú všetky typologicko-produkčné kategórie (O,
OT, T a N).
Tab.: Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Nitrianskeho kraja (%)

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
OT1
OT2
OT3
T1
T2
T3
N

Komárno

Levice

Nitra

30,91
23,05
20,03
16,42
2,21
3,60
0,41
0,35
2,46
0,03
0,54
-

3,02
23,90
19,64
20,68
13,39
5,67
0,19
0,90
3,98
0,26
6,95
1,27
0,06
0,09

5,57
25,36
26,20
11,82
21,83
2,26
0,10
1,70
3,66
0,04
1,08
0,33
0,05

Nové
Zámky
19,89
35,32
17,52
11,45
8,71
1,78
0,60
0,61
1,83
2,10
0,18
-

Šaľa

Topoľčany

28,62
44,42
13,98
8,20
1,23
2,85
0,22
0,26
0,23
-

0,90
42,99
23,09
18,52
5,55
0,20
0,61
5,34
0,59
1,27
0,89
0,05
-

Zlaté
Moravce
0,02
0,29
25,05
27,62
16,79
11,07
0,54
0,41
5,17
0,99
6,66
4,62
0,47
0,28

SPOLU
13,77
27,84
21,92
16,24
11,22
3,81
0,32
0,92
3,08
0,19
2,90
0,71
0,04
0,04
Zdroj : VÚPOP
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Do typu O – potenciálne orné pôdy, patria len tie BEPJ na rovinách a stredných svahoch, na ktorých je
možné využiť všetky technológie orby bez ohrozenia ich pôvodných vlastností a stability poľnohospodárskej
krajiny. Z hľadiska subtypov sú v posudzovanom území okrem najprodukčnejších orných pôd (O1 – 13,77 %
PP) evidované vysoko produkčné orné pôdy (O2 – 27,84 % PP), veľmi produkčné orné pôdy (O3 – 21,92 %
PP), produkčné orné pôdy (O4 – 16,24 % PP), stredne produkčné orné pôdy (O5 – 11,22 % PP), menej
produkčné orné pôdy (O6 – 3,81 % PP) a málo produkčné orné pôdy (O7 – 0,32 % PP).
Do typu OT – striedavé polia, patria najmä veľmi ľahké a veľmi ťažké pôdy, ako aj oglejené subtypy stredne
skeletovitých pôd, ktoré z hľadiska ich fyzikálnych vlastností orať dajú, ale v záujme ochrany ich
produkčného potenciálu a stability krajiny sa vyžaduje ich periodické zatrávňovanie. Svoje zastúpenie majú
v posudzovanom území všetky subtypy : stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT1 – 0,92 %
PP), menej produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT2 – 3,08 % PP) a málo produkčné polia
a produkčné trávne porasty (OT3 – 0,19 % PP).
Do typu T – trvalé trávne porasty, patria všetky pôdy na svahoch nad 12°, plytké a glejové pôdy, ako aj
územia, v ktorých je kombinácia viacerých negatívnych faktorov, napr. oglejené pôdy v chladnej klíme
a podobne. Okrem najviac ´vyskytujúcich sa produkčných trvalých trávnych porastov (T1 – 2,90 % PP) majú
v posudzovanom území svoje zastúpenie aj menej produkčné trvalé trávne porasty (T2 – 0,71 % PP) a málo
produkčné trvalé trávne porasty (T3 – 0,04 % PP).
Do typu N – nevhodné pre poľnohospodársku výrobu, patria všetky pôdy na svahoch nad 25°, extrémne
plytké, zamokrené, devastované a podobne. Medzi takého územia patrí celkovo iba 0,04 % z celkovej
výmery poľnohospodárskej pôdy.
Obrázok :

Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodárskej pôdy
LEGENDA :
O1 – najprodukčnejšie orné pôdy
O2 – vysoko produkčné orné pôdy
O3 – veľmi produkčné orné pôdy
O4 – produkčné orné pôdy
O5 – stredne produkčné orné pôdy
O6 – O7 – menej a málo produkčné orné pôdy
OT1 – OT2 – stredne a menej produkčné polia a TP
OT3 – málo produkčné polia a produkčné TP
T1 – produkčné trvalé trávne porasty
T2 – T3 – menej a málo produkčné TTP
N – pre agroekosystémy nevhodné územia

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

CHARAKTERISTIKA PÔDNYCH TYPOV, SUBTYPOV A FÁZ
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd. Pôdne
typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných
dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Nižšími kategóriami klasifikačného systému
pôd sú subtyp, varieta, forma.
Strana 34

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa vyskytuje 14 pôdnych typov : fluvizeme (FM), čiernice (ČA),
černozeme (ČM), regozeme (RM), hnedozeme (HM), livizeme (LM), kambizeme (KM), pseudogleje (PG),
rendziny (RA), organozeme (OM), sklaniská (SK) a slance (SC), litozeme (LI) a rankere (RN), gleje (GL)
a kultizeme (KT). Najväčšie zastúpenie majú v posudzovanom území černozeme (31,78 %), hnedozeme
(22,26 %), čiernice (16,68 %), fluvizeme (11,48 %) a regozeme (11,12 %). Žiadne zastúpenie majú podzoly
(PZ).
Tab.: Zastúpenie pôdnych typov v okresoch Nitrianskeho kraja (%)

FM
ČA
ČM
RM
HM
LM
KM
PZ
PG
RA
OM
SK, SC
LI, RN
GL
KT
zrázy

Komárno

Levice

Nitra

9,13
39,09
43,04
5,95
1,66
0,36
0,28
0,26
0,23
-

17,43
4,55
22,23
8,78
33,43
2,46
7,27
3,00
0,55
0,08
0,14
0,01
0,09

7,28
6,66
26,10
24,04
33,35
0,66
1,06
0,06
0,25
0,01
0,03
0,13
0,31
0,06

Nové
Zámky
4,33
20,89
54,19
10,67
8,59
0,01
0,28
0,02
0,13
0,49
0,37
0,02
-

Šaľa

Topoľčany

27,28
38,54
30,11
1,16
0,23
2,68
-

16,62
1,07
18,41
52,95
2,58
5,10
1,31
1,88
0,08
-

Zlaté
Moravce
9,06
0,17
0,27
8,42
55,01
1,74
22,00
0,98
0,87
0,41
0,80
0,28

SPOLU
11,48
16,68
31,78
11,12
22,26
0,99
3,56
0,89
0,39
0,18
0,16
0,02
0,30
0,13
0,04
Zdroj : VÚPOP

Černozeme (ČM) sú dvojhorizontové A-C pôdy vyvinuté z rôznych nespevnených sedimentov, prevažne
spraší. Majú dlhodobý, 5-7 tisícročný vývoj v podmienkach teplej suchej klímy, kde evapotranspirácia je
trvalo vyššia ako zrážky. Sú to pôdy s tmavým, tzv. molickým Am-horizontom priaznivej štruktúry, s vysokou
biologickou aktivitou. Je sorpčne nasýtený, s hrúbkou spravidla nad 0,3 m, bez znakov glejovatenia.
V typickom vývoji neobsahuje karbonáty. Am-horizont prechádza do pôdotvorného substrátu (C-horizontu)
cez prechodný A/C-horizont mocnosti 0,1 – 0,2 m, ktorý v typickom vývoji z karbonátových sedimentov
obsahuje karbonáty. Černozeme patria k dobrým producentom biomasy. Nachádzajú v nížinných oblastiach
so zdrojmi podzemnej vody, kde je mimoriadne cenná ich dobrá schopnosť filtrácie, neutralizácie
a premeny látok. Eróziou sú menej ohrozené ako hnedozeme. Sú to úrodné pôdy vhodné pre pestovanie
najnáročnejších plodín.
Hnedozeme (HM) sú typické svojim trojhorizontovým A-B-C pôdnym profilom. Vyvinuli sa prevažne na
sprašiach a iných kvartérnych a neogénnych sedimentoch. Ich vývoj prebiehal v podmienkach periodicky
premyvného vodného režimu. Od povrchu majú obyčajne svetlý humusový Ao-horizont. Pod ním je
vyvinutý výrazný Bt-horizont obohatený zhora vymývaným ílom a koloidnými zložkami, ktoré vytvárajú na
povrchu pôdnych agregátov viditeľné povlaky. Bt-horizont prechádza postupne cez svetlejší B/C-horizont do
farebne svetlého pôdotvorného substrátu, t.j. C-horizontu. Pôda je rozšírená najmä v územiach pahorkatín
a nízko položených kotlín v nadmorských výškach 150-480 m n.m., s priemernou ročnou teplotou 8-9°C
a s ročným úhrnom zrážok 600-700 mm. Pôdotvorným substrátom sú spraše, sprašové hliny, svahoviny
a neogénne sedimenty. Pôvodným porastom boli lesy s hustým trávnym podrastom. Lesy sa postupne
vyrúbali, takže dnes je takmer celá oblasť výskytu hnedozemných pôd poľnohospodárskou pôdou.
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Vzhľadom na nižšiu stabilitu humusu sú hnedozeme zraniteľné z hľadiska zachovania obsahu a kvality
pôdnej organickej hmoty.
Čiernice (ČA), nazývané aj lužné pôdy, sú podobné černozemiam. V typickom vývoji sú dvojhorizontové ACG pôdy, vyvinuté najčastejšie z fluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov rôzneho veku, na
ktorých sa už neakumuluje nový sediment (napríklad z povodní). Vyvinuli sa tiež z iných nealuviálnych
substrátov a dvojsubstrátov v rôznych terénnych depresiách. Podmienkou je teplá a suchá klíma s
výparným režimom. Pre vývoj čiernic, na rozdiel od černozemí, je potrebné dlhodobé periodické
zvlhčovanie podzemnou vodou. Čiernice sa vyvinuli vo všetkých nížinách Slovenska, klimaticky
vyhraničených oblasťou teplou, suchou lokálne mierne suchou, v nadmorských výškach 95-200 m. Ich
najväčšie zastúpenie je na Podunajskej nížine, kde prevažne vznikli ďalším vývojom z fluvizemí po ukončení
pravidelnej záplavovej aktivity tokov, ale vznikli tiež v depresných polohách iných sedimentov, napr. zo
spraší. V južnej časti Podunajskej roviny ide výlučne o karbonátové variety čiernic. Niektoré subtypy čiernic
sú našimi najúrodnejšími pôdami.
Fluvizeme (FM), nazývané aj nivné pôdy, sú mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, vyvinuté výlučne
z holocénnych fluviálnych, t.j. aluviálnych a proluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov (alúviá
tokov, náplavové kužele). Sú to pôdy v iniciálnom štádiu vývoja s pôdotvorným procesom slabej tvorby
a akumulácie humusu, pretože tento proces je, resp. v nedávnej minulosti bol narúšaný záplavami
a aluviálnou akumuláciou. Pre fluvizeme je typická textúrna rozmanitosť, rôzna minerálna bohatosť a rôzne
vysoká hladina podzemnej vody, s následným vplyvom na vývoj ďalšieho, glejového G-horizontu. Pôvodným
prirodzeným porastom fluvizemí boli v minulosti lužné lesy a nivné lúky. Skultúrnené fluvizeme majú
rôznorodé chemické a fyzikálne vlastnosti. Môžu byť kyslé až alkalické, piesočnaté až ílovité, silikátové, aj
karbonátové. Obsah humusu a živín aj napriek svetlosti A-horizontu môže byť najmä na širších alúviách dosť
vysoký z dôvodu občasného naplavovania humifikovaných organických látok počas povodní. Naviac sa
organické látky nachádzajú aj v podpovrchových horizontoch a vrstvách fluvizemí, kde postupne vyznievajú
s hĺbkou. Fluvizeme majú teda rôznu bonitu. Môžu byť veľmi úrodné, ale tiež aj neplodné. Ich výskyt je
viazaný na nivy vodných tokov. Lokalizované sú prevažne v záplavovom územiach rieky Váh, Nitra a Hron.
Regozeme (RM) sú mladé dvojhorizontové A-C pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom narúšaným najmä
eróziou. Vyvinuli sa na nealuviálnych, stredne ťažkých nespevnených nekarbonátových sedimentoch
(sprašové a polygenetické hliny a iné) na konvexných (vypuklých) partiách reliéfu pahorkatín. Sú to pôdy
s tzv. ochrickým A0-horizontom bez ďalších diagnostických horizontov. A0 horizont prechádza
v prirodzených podmienkach postupne cez tenký prechodný A/C-horizont do nekarbonátového
pôdotvorného substrátu – C-horizontu. Na orných pôdach je prechodný horizont rušený orbou. Regozeme
majú slabo kyslú až neutrálnu pôdnu reakciu, pričom na karbonátových substrátoch v Podunajskej nížine
môžu obsahovať aj uhličitany. Sú to pôdy so slabou pútacou schopnosťou, čo spolu s obyčajne nízkym
obsahom humusu a malou kapacitou na zadržiavanie vody sú príčinami ich nižšej úrodnosti. Očakávaná
klimatická zmena môže z týchto pôd vytvárať stále viac nevhodné poľnohospodárske stanovištia. Na
územiach pokrytých regozemiami sa najčastejšie vyskytujú orné pôdy, sady, ale aj lesné spoločenstvá,
najmä borovicové. Regozeme sú významným faktorom osobitného vzhľadu krajinného priestoru a spôsobu
života pri ich využívaní.
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Obrázok :

Pôdne typy
LEGENDA :
FM – fluvizeme
ČA – černice
ČM – černozeme
RM – regozeme
HM – hnedozeme
LM – livizeme
KM – kambizeme
PZ – podzoly
PG – pseudogleje
RA – rendziny
OM – organozeme
SK – slaniská, SC – slance
LI – litozeme, RN – rankre
GL – gleje
KT – kultizeme

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

CHARAKTERISTIKA PÔDNYCH DRUHOV
Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy. Pre
tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácii. Pre vyjadrenie zrnitosti pôd sa u
nás najviac používa Nováková klasifikácia. Táto triedi pôdy na 7 druhov podľa obsahu hrubého ílu (frakcie
pod 0,01 mm).
Z hľadiska zrnitostných tried rozlišujeme v posudzovanom území :
-

piesočnaté pôdy (ľahké pôdy, s 0 – 10 % obsahom častíc < 0,01 mm)
hlinito-piesočnaté pôdy (ľahké pôdy, s 0 – 20 % obsahom častíc < 0,01 mm)
piesočnato-hlinité pôdy (stredne ťažké pôdy, s 20 – 30 % obsahom častíc < 0,01 mm)
hlinité pôdy (stredne ťažké pôdy, s 30 – 45 % obsahom častíc < 0,01 mm)
ílovito-hlinité pôdy (ťažké pôdy, s 45 – 60 % obsahom častíc < 0,01 mm)
ílovité pôdy (veľmi ťažké pôdy, s 60 – 70 % obsahom častíc < 0,01 mm)
íle (veľmi ťažké pôdy, s viac ako 75 % obsahom častíc < 0,01 mm)

Tab.: Zastúpenie pôdnych druhov v okresoch Nitrianskeho kraja (%)

Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

ľahké
piesočnaté, hlinitopiesočnaté
15,71
1,34
1,37
6,33
5,08
0,28
0,30
5,30

Kategória eróznej ohrozenosti
stredne ťažké
ťažké
piesočnatohlinité
ílovitohlinité
hlinité
40,45
4,66
22,71
70,97
1,58
24,61
83,56
1,68
9,84
74,96
4,18
9,53
43,60
8,25
24,36
89,86
0,70
8,39
81,28
1,77
16,42
68,29
3,19
16,90

veľmi ťažké
Ílovité, íly
16,47
1,51
3,56
5,01
18,72
0,77
0,23
6,38
Zdroj : VÚPOP
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Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sú zastúpené všetky pôdne druhy : ľahké pôdy, stredne ťažké
pôdy – ľahšie, stredne ťažké pôdy, ťažké pôdy a veľmi ťažké pôdy. Najväčšie zastúpenie v posudzovanom
území majú stredne ťažké pôdy – piesočnatohlinité, ktoré zaberajú cca 68,29 % územia kraja.
Obrázok :

Pôdne druhy
LEGENDA :
piesočnaté, hlinitopiesočnaté
ílovitohlinité
hlinité
piesočnatohlinité
ílovité, íly

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

SVAHOVITOSŤ PÔD
Svahovitosť pôd je dôležitým fyzikálnym parametrom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu
i spôsob využívania pôdy.
Z hľadiska kategórie svahov rozlišujeme v posudzovanom území :
-

0 – 1°
1 – 3°
3 – 7°
7 – 12°
12 – 17°
17 – 25°
nad 25°

rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie
rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie
mierny svah
stredný svah
výrazný svah
príkry svah
zráz

Tab.: Zastúpenie kategórií svahov v okresoch Nitrianskeho kraja (%)
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

0 – 1°
94,37
57,16
56,69
76,75
98,52
51,20
44,23
70,08

1 – 3°
0,10
0,05
0,06
0,33
0,12

3 – 7°
4,17
24,02
34,53
14,97
1,31
34,07
39,74
19,97

Kategória svahu
7 – 12°
12 – 17°
1,19
0,17
12,99
5,19
7,48
1,18
6,12
0,98
0,17
12,35
0,98
9,76
4,14
7,36
1,98

17 – 25°
0,50
0,01
0,85
0,41
1,85
0,45

nad 25°
0,09
0,05
0,28
0,04
Zdroj : VÚPOP
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Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sú zastúpené všetky kategórie svahovitosti pôd. Najväčšie
zastúpenie v posudzovanom území má kategória 0 – 1° (rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie), ktorá
zaberá cca 70,08 % územia kraja a kategória 3 – 7° (mierny svah), ktorá zaberá cca 19,97 % územia kraja.
Obrázok :

Svahovitosť pôd
LEGENDA :
0 – 1°
1 – 3°
3 – 7°
7 – 12 °
12 – 17°
17 – 25°
nad 25°

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

HĹBKA PÔD
Hĺbka pôdy je dôležitý činiteľ určujúci produkčnú schopnosť pôdy. Od hĺbky závisí rozvoj koreňovej sústavy
rastlín a ich pevné zakotvenie, akumulácia vody, vzduchu, živín a teploty. Hĺbka pôdy závisí od
zvetrateľnosti materskej horniny alebo od hrúbky premiestneného nespevneného pôdotvorného substrátu
ako sú spraše, sprašové a svahové hliny, aluviálne náplavy, naviate piesky a pod. Na pevných horninách je
hĺbka pôdy rôzna v závislosti od geomorfologického tvaru terénu. Na plošinách je väčšia, na vrcholoch a
chrbtoch je menšia. Na zbytkoch treťohorných parovín, kde sú zachované pozostatky subtropického a
tropického zvetrávania, býva hĺbka pôdy značná. Na pahorkatinách, rovinách a v nivách riek, ktoré sú
budované nespevnenými horninami a aluviálnymi náplavami sú pôdy spravidla hlboké.
Z hľadiska hĺbky pôdy rozlišujeme v posudzovanom území nasledovné kategórie :
-

pôdy hlboké (0,6 m a viac)
pôdy stredne hlboké (0,3 až 0,6 m)
pôdy plytké (do 0,3 m)

Tab.: Zastúpenie kategórií hĺbky pôd v okresoch Nitrianskeho kraja (%)
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

pôdy hlboké
97,34
88,03
97,83
97,77
99,53
94,28
81,81
94,32

Kategória hĺbky pôd
pôdy stredne hlboké
0,47
7,56
1,49
1,76
4,07
7,92
3,28

pôdy plytké
2,19
4,41
0,68
0,47
0,47
1,66
10,27
2,39
Zdroj : VÚPOP
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Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sú zastúpené všetky kategórie svahovitosti pôd. Najväčšie
zastúpenie v posudzovanom území majú pôdy hlboké, ktoré zaberajú cca 94,32 % územia kraja.
Obrázok :

Hĺbka pôd
LEGENDA :
plytké (pod 0,3 m)
stredne hlboké (0,3 – 0,6 m)
hlboké (nad 0,6 m)

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

KVALITA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. NR
SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9
skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú
chránené podľa §12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na
nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie.
Tab. : Kvalita poľnohospodárske pôdy v okresoch Nitrianskeho kraja (%)
okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

1.
18,40
2,37
3,95
14,85
15,17
0,02
8,99

2.
21,41
30,83
38,22
35,76
41,39
31,48
12,98
31,04

3.
15,36
10,02
10,69
13,46
7,21
12,02
14,30
12,12

4.
3,74
10,68
9,35
6,74
0,81
15,32
15,52
8,28

5.
22,35
17,24
15,23
15,38
25,57
11,46
20,33
17,71

6.
14,42
18,49
20,22
10,50
6,93
25,70
20,27
16,04

7.
3,91
2,51
0,86
1,07
2,68
1,75
4,71
2,27

8.
0,41
5,67
1,11
1,93
0,23
1,23
6,36
2,51

9.
2,19
0,36
0,30
1,04
5,51
1,03
Zdroj : VÚPOP

Najväčšie plošné zastúpenie majú v riešenom území poľnohospodárske pôdy 2. skupiny (vysokokvalitné
pôdy), ktoré tvoria cca 31,04 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v kraji. Menšie zastúpene majú
poľnohospodárske pôdy 5. a 6. skupiny (stredne kvalitné pôdy), ktoré tvoria cca 17,71 a 16,04 % celkovej
výmery poľnohospodárskej pôdy v kraji. Za nimi nasledujú poľnohospodárske pôdy 3. skupiny (12,12 % PP),
1. skupiny (8,99 % PP) a 4. skupiny (8,28% PP), ktoré patria medzi vysokokvalitné pôdy. Najmenšie
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zastúpenie v posudzovanom území majú stredne kvalitné pôdy 7. skupiny (2,27 % PP) a nízko kvalitné pôdy
8. skupiny (2,51 % PP) a 9. skupiny (1,03 % PP).
Obrázok :

Kvalita poľnohospodárskej pôdy
LEGENDA :
1 – vysoká kvalita pôdy
2 – vysoká kvalita pôdy
3 – vysoká kvalita pôdy
4 – vysoká kvalita pôdy
5 – stredná kvalita pôdy
6 – stredná kvalita pôdy
7 – stredná kvalita pôdy
8 – nízka kvalita pôdy
9 – nízka kvalita pôdy

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

1.1.8.

Flóra a fauna

1.1.8.1. Fytogeografické členenie
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák – Atlas SSR 1980) patrí flóra územia Nitrianskeho kraja
prevažne do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), len severný cíp územia patrí do oblasti západokarpatskej
flóry (Carpaticum occidentale). V rámci oblasti panónskej flóry je vegetácia rozdelená do dvoch obvodov –
prevažná časť patrí do obvodu európskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina a
malá časť územia, ležiaca východne od rieky Hron, patrí do obvodu pramatranskej xerotermnej flóry
(Matricum), okresu Ipeľsko-rimavská brázda a cíp medzi riekami Hron a Ipeľ pri sútoku s Dunajcom patrí do
okresu Burda. Oblasť západokarpatskej flóry disponuje jediným obvodom – predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum), okresov Považský Inovec, Tríbeč a Slovenské stredohorie s podokresmi Pohronský Inovec
a Štiavnické vrchy.
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska (Plesník – Atlas krajiny SR 2002) územie
Nitrianskeho kraja zahŕňa prevažne jednu vegetačnú zónu Slovenska – dubovú, ktorá sa ešte člení na horskú
podzónu a nížinnú podzónu. V zónach sú vyčlenené okresy, podokresy a obvody. Prevažná časť riešeného
územia patrí do zóny dubovej, podzóny nížinnej, oblasti pahorkatinnej, okresu Hronská pahorkatina
(podokres južný, podokres severný), Hronská Niva, Ipeľská pahorkatina (podokres južný, podokres severný),
okres Ipeľská niva, Nitrianska niva, Žitavská pahorkatina, Žitavská niva, Zálužianska pahorkatina (podokres
Zálužianska pahorkatina, Nitrianska tabuľa, obvod Nitrianska tabuľa, obvod Zálužianska pahorkatina), okres
Nitrianska pahorkatina (podokres Bojniarska pahorkatina a podokres Bánovská pohorkatina, Drieňovské
podhorie, Tribečské podhorie). Juhovýchodná časť riešeného územia patrí do zóny dubovej, podzóny
nížinnej, oblasti rovinnej, okresu nemokraďový, podokresu lužný. Zo severnej strany do riešeného územia
zasahuje zóna dubová, podzóna horská, oblasť kryštalicko-druhohorná, okres Považský Inovec (podokres
Inovecké predhorie a podokres Vysoký Inovec – Krahulčie), okres Tribeč (podokres Zobor – Jelenec,
podokres Vysoký Tribeč a podokres Razdiel). Z východnej strany na územie Nitrianskeho kraja zasahuje
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zóna dubová, podzóna horská, oblasť sopečná, okres Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy (podokres
Pohronský Inovec a podokres Štiavnické vrchy, obvod západný a obvod východný), okres Krupinská planina,
Ostrôžky (podokres Krupinská planina). Juhovýchodný cíp územia medzi riekami Hron a Ipeľ pri sútoku
s Dunajcom patrí do zóny dubovej, podzóny horskej, oblasti sopečnej, okresu Burda. Buková zóna zasahuje
vo veľmi malom rozsahu na územie kraja zo severovýchodnej strany. Jedná sa o zónu bukovú, oblasť
sopečnú, okres Vtáčnik.
Obrázok :

Fytogeograficko-vegetačné členenie
LEGENDA :
ihličnatá
buková, flyšová
buková, kryštalicko-druhohorná
buková, sopečná
dubová, horská, flyšová
dubová, horská, kryštalicko-druhohorná
dubová, horská, sopečná
dubová, nížinná, pahorkatinná
dubová, nížinná, rovinná

Zdroj : Atlas krajiny SR, 2002

POTENCIONÁLNA PRIRODZENÁ VEGETÁCIA
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v záujmovom území vytvorila po
ukončení všetkých ľudských činností v krajine. Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je
dôležité najmä z hľadiska rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej aj
nelesnej) s cieľom jej priblíženia sa, či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila
ekologická stabilita územia.
Podľa mapy potencionálnej prirodzenej vegetácie (Maglocký – Atlas krajiny SR 2002) by
potencionálnu vegetáciu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja tvorili najmä :
-

vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy)
jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy)
jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov
nížinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy
peripanónske dubovo-hrabové lesy
karpatské dubovo-hrabové lesy
dubové a cerovo-dubové lesy
xerotermné dubové lesy s dubom plstnatým a trávinné spoločenská na skalách
dubové lesy s javorom tatranským a dubom plstnatým
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-

podhorské bukové lesy
bukové a jedľovo-bukové lesy

Vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy) združuje spoločenstvá
mäkkých lužných lesov rozšírených na holocénnych nivách v teplej panónskej oblasti, na vlhkých, periodicky
zaplavovaných fluviatilných sedimentoch v nížinnom a pahorkatinnom stupni do 250-300 m n. m. Sú v nej
zahrnuté fytocenózy vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov (zväz Salicion albae), krovitých vŕb (zväz
Salicion triandrae) a všetky ich vývojové štádiá. Na fytocenologické zloženie a štruktúru vŕbovo-topoľových
spoločenstiev má rozhodujúci vplyv vertikálne kolísanie hladiny vody v korytách riek. Povrchové záplavy
zvyčajne nastávajú v období jarných maxím, teda v čase jarných dažďov a topenia snehovej pokrývky a len
zriedka v letných mesiacoch po viacdňových výdajných lejakoch. Po opadnutí povrchovej vody má v oblasti
dôležitý význam pri zásobovaní pôdy vlahou v letnom období okrem atmosferických zrážok najmä
podzemná voda, ktorej hladina závisí od úrovne vodnej hladiny v riečnom koryte.
Okrem dominantnej vŕby trojtyčinkovej (Salix tiriandra) sú prítomné aj ďalšie krovité vŕby : vŕba purpurová
(Salix purpurea), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba košikárska (Salix viminalis), vŕba biela (Salix alba). V
horných etážach sú ďalej zastúpené druhy : topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ
sivý (Populus x canescens), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jelša sivá (Alnus incana), z ktorých hlavnými
edifikátormi bývajú vŕba biela (Salix alba) a vŕba krehká (Salix fragilis) a z domácich druhov topoľov najmä
topoľ biely (Populus alba) a topoľ čierny (Populus nigra). V posudzovanom území sú tieto spoločenstvá
zachované ako brehové porasty pozdĺž toku Malého Dunaja, Váhu, Hrona a ostrovčekovito i pozdĺž Ipľa.
Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) predstavujú vlhkomilné a
čiastočne mezohygrofilné lesy rastúce na aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov, alebo v blízkosti
prirodzených vodných nádrží. Zväčša sú to spoločenstvá jaseňovo-brestových a dubovo-brestových lesov.
Sú rozšírené podobne ako vŕbovo-topoľové lesy na alúviách väčších riek, avšak viažu sa na vyššie a relatívne
suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, riečne terasy, náplavové kužele a pod.) najmä v nížinách a
v teplejších oblastiach pahorkatín (do 300 m n.m.), kde ich zriedkavejšie a časovo kratšie ovplyvňujú
periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody. Na ich vznik, vývoj a
štruktúru vplýva veľa ekologických faktorov, z ktorých rozhodujúci význam má vodný režim úzko spojený s
reliéfom a zloženie pôdotvorneho (aluviálneho) materiálu (zrnitostné zloženie, fyzikálne a chemické
vlastnosti). Pôdy prechádzajú rozličnými vývojovými štádiami nivotvorného procesu od typologicky
nevyvinutých nivných a glejových pôd cez slabo glejové a hnedé nivné pôdy, na ktoré v ďalšom stupni
vývoja nadväzujú zonálne typy pôd – hnedozeme, černozeme a pod. Toto rastlinné spoločenstvo zaberá
rozsiahle územie v juhozápadnej časti posudzovaného územia v okolí rieky Malý Dunaj a Váh a územia v
okolí rieky Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ.
Vrchné poschodie tvorí najmä jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest
hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha
strapcovitá (Padus avium), medzi ktorými bývajú premiešané aj niektoré dreviny mäkkých lužných lesov,
napr. topoľ biely (Popolus alba), topoľ čierny (Popolus nigra), topoľ osikový (Popolus tremula), jelša lepkavá
(Alnus glutinosa) a rozličné druhy vŕb (Salix sp.). Krovinné poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa
vysokou pokryvnosťou. Bežnými druhmi bývajú svíb krvavý (Swida sanguinea), svíb južný (Swida australis),
vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europea), javor poľný (Acer campestre),
rozličné druhy hloha (Crataegus sp.), lieska obyčajná (Corylus avellana), javor tatársky (Acer tataricum).
Bylinný podrast je podstatne bohatší a druhovo pestrejší ako vo vŕbovo-topoľových lesoch. Rovnováha
nivnej dynamiky nížinných lužných lesov nie je trvalejšie ustálená, ale sa mení s časom a to v závislosti od
geomorfologického vývoja alúvia. Vyskytujú sa tu druhy ako : dráč obyčajný (Berberis vulgaris), plamienok
rovný (Clematis recta), marulka obyčajná (Clinopodium vulgare), drieň (Cornus mas), kamienka
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modropurpurová (Buglossoides purpurocaerulea), žltuška menšia (Thalictrum minus), kalina siripútka
(Viburnum lantana), luskáč lekársky (Vincentoxicum hirundinaria), žihlava dvojdomá (Urtica dioica) a ďalšie.
Z dominantných druhov dosahujú najväčší rozvoj konvalinka voňavá (Convallaria majalis), zriedkavejšie
ostrica biela (Carex alba), mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum), marinka voňavá (Galium odoratum) a
kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium).
Jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov predstavujú pobrežné lesy pozdĺž potokov
vo výškach do 500-600 m n.m.. Nachádzajú sa na celom území Slovenska a majú líniový charakter.
Stromovú etáž tvorí jelša lepkavá (Alnus glutinosa), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), jaseň
stíhly (Fraxinus excelsior) a brest horský (Ulmus glabra). Krovinnú etáž, v prípade že sa vôbec vytvorí, tvoria
hygrofilné a nitrofilné druhy ako baza čierna (Sambucus nigra), kalina obyčajná (Viburnum opulus). Bylinná
etáž je veľmi rôznorodá a závisí od konkrétnych podmienok. Zahŕňa nitrofilné a hygrofilné druhy ako
nezábudka močiarna (Myosotis palustris), hviezdica hájna (Stellaria nemorum), ostružina ožinová (Rubus
caesius) a záružlie močiarne (Caltha palustris). V jarnom období v jelšových lesoch rastie blyskáč jarný
(Ficaria verna), prvosienka jarná (Primula veris) a cesnak medvedí (Allium ursinum). Tieto lesy sú rozšírené
na nivách pozdĺž menších vodných tokov. Hladina podzemnej vody tu neklesá nižšie ako 1,00 m. Záplavy v
jarnom období nie sú výrazné, pričom v lete vznikajú len lokálnymi prietržami mračien. Geologický substrát
tvoria štrky, piesky a povodňové hliny. Je dobre priepustný. Pôdny typ tvorí fluvizem glejová až glej.
Pôvodné porasty boli v minulosti vyrúbané a premenené na lúky a polia. Zachovali sa len úzke pásy v okolí
vodného toku, ktoré majú za úlohu stabilizovať breh. Najlepšie zachované porasty sa nachádzajú v
zalesnených dolinách v okolí potokov. V posudzovanom území sa nachádzajú v severovýchodnej časti,
pozdĺž ľavobrežných prítokov rieky Nitra.
Nížinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy predstavujú zmiešané listnaté lesy na sprašových pahorkatinách a
v kotlinách južného Slovenska. Sú to spoločenstvá dubovo-hrabových lesov v najteplejších oblastiach
Slovenska alebo v teplejších kotlinách so zvýšenou kontinentalitou. Stromové poschodie tvorí najmä
dominantný dub letný (Quercus robur), na prechode do chladnejších polôh pristupuje aj dub zimný
(Quercus petraea), hojné sú aj javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), brest
hrabolistý (Ulmus minor), hrab obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior). Krovinné poschodie je bohaté, vyskytujú sa v ňom najmä druhy zob vtáčí (Ligustrum
vulgare), trnka (Prunus spinosa), baza čierna (Sambucus nigra), kalina siripútková (Viburnum lantana). V
bylinnom poschodí sú časté druhy mednička jednokvetá (Melica uniflora), kokorík širokolistý (Polygonatum
latifolium), zimozeleň menšia (Vinca minor), chochlačka dutá (Corydalis cava), bolehlav škvrnitý (Conium
maculatum), chlpaňa hájna pravá (Luzula luzuloides, subsp. luzuloides), ostrica chlpatá (Carex pilosa),
ranostajovec širokolistkový (Securigera elegans), hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea). Oblasť
potencionálneho výskytu sa nachádza v juhovýchodnej, východnej a v severozápadnej časti posudzovaného
územia, ostrovčekovito aj v okolí mesta Šaľa.
Peripanónske dubovo-hrabové lesy sa vyskytujú v najteplejších oblastiach Slovenska alebo v teplejších
kotlinách a dolinách, kde má klíma zvýšenú kontinentalitu. Podmieňujú ich predovšetkým piesočnaté a
štrkovité treťohorné a štvrtohorné terasy, pokryté sprašovými hlinami alebo náplavové kužele. Vyvíjajú sa
na sprašových pahorkatinách. V posudzovanom území sa potencionálne nachádzajú v juhovýchodnej časti a
medzi Novými Zámkami a Hurbanovom.
Druhové zloženie týchto lesov je bohaté. V stromovom poschodí prevládajú dub letný (Quercus robur), dub
cerový (Quercus cerris). Hojné zastúpenia má javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer
platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), hrab obyčajný (Carpinus betulus). Zastúpenie majú aj bresty
(Ulmus minor), (Ulmus laevis) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia).
Krovinné poschodie je dobre vyvinuté. Tvoria ho najmä zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý
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(Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obyčajný (Crataegus laevigata) a ďalšie. Z bylín sú to hlavne
marinka voňavá (Galium odoratum), kopytník európsky (Asarum europaeum), stoklas benekenov (Bromus
benekenii), zubačka cibuľkonostná (Dentaria bulbifera), kostrava rôznolistá (Festuca heterophylla),
mednička ovisnutá (Melica nutans), drieň (Cornus mas), mliečnik mnohofarebný (Euphorbia polychroma),
králik chocholíkatý (Pyrethrum corymbosum) a ďalšie.
Dubovo-hrabové lesy karpatské dominujú v severnej a strednej časti posudzovaného územia. Jedná sa o
mezofilný klimaticko-zonálny les v dubovom vegetačnom stupni. Vyskytuje sa v pohoriach, v kotlinách a na
nížinách do 600 m n.m.. Stromovú etáž tvorí dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus
betulus), na skeletnatých pôdach lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre) a čerešňa
vtáčia (Cerasus avium). Sú to svetlé lesy, kde koruny nie sú prepojené. Krovinná etáž je pomerne dobre
zastúpená druhmi ako zimozel obyčajný (Lonicera xylosteum), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), drieň
krvavý (Swida sanguinea), hloh obyčajný (Crataegus laevigata) a hloh jednoblizný (Crataegus monogyna).
Bylinná etáž je v dubovo-hrabových lesoch veľmi dobre rozvinutá najmä v jarných mesiacoch a začiatkom
leta. Charakterizujú ju druhy ostrica chlpatá (Carex pilosa), lipkavec voňavý (Galium odoratum), kopytník
európsky (Asarum europaeum), mednička jednokvetá (Melica uniflora), mednička ovisnutá (Melica nutans),
mliečnik mnohofarebný (Euphorbia polychroma) a lipkavec lesný (Galium sylvaticum). Lesné porasty sa
viažu na oblasť pahorkatín, na kontakt nížin a pahorkatín, prípadne v našich teplejších kotlinách na mierne
sklonené, rôzne exponované svahy a doliny. Prenikajú až do pohorí, kde najvyššie vystupujú na južných a
juhozápadných expozíciách. Geologické podložie tvoria vápence, pieskovce, ílovce, andezity, bazalty a
sprašové hliny. Pôdny typ tvoria kambizeme, luvizeme, rendziny (väčšinou hlboké s rôznou zrnitosťou).
Porasty sú závislé od atmosférických zrážok, v letnom období trpia suchom. Pôvodné lesy boli od
stredoveku intenzívne využívané a ich druhové zloženie bolo ovplyvňované spôsobom hospodárenia.
Typické pre tieto lesy je zmladzovacia schopnosť, sú to tzv. výmladkové lesy. Výrazne je zastúpený hrab
obyčajný (Carpinus betulus) na úkor duba zimného (Quercus petraea).
Dubové a cerovo-dubové lesy predstavujú subxerotermofilné až xerotermofilné lesy, v ktorých je pod
vplyvom edafických pomerov výrazne zastúpený dub cerový (Quercus cerris). Stromovú etáž tvorí dub
cerový (Quercus cerris), dub zimný (Quercus petraea), dub mnohoplodý (Quiercus polycarpa), javor poľný
(Acer campestre) a javor tatarský (Acer tataricum). Krovinnú etáž zastupujú teplomilné druhy ako vtáčí zob
obyčajný (Ligustrum vulgare), drieň obyčajný (Cornus mas), drieň krvavý (Swida sanguinea), trnka obyčajná
(Prunus spinosa) a hloh obyčajný (Crataegus laevigata). Bylinnú etáž tvoria teplo a svetlomilné druhy ako
nátržník biely (Potentilla alba), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), hrachor čierny (Lathyrus niger), králik
chocholíkatý (Pyrethrum corymbosum), veronika lekárska (Veronica officinalis) a lipnica hájna (Poa
nemoralis). Dubovo-cerové porasty sa nachádzajú na južných exponovaných svahoch, na pahorkatinách, na
plošinách a na južných svahoch úvalín. Pôdny typ tvoria luvizeme, hnedozeme luvizemné, menej rendziny a
existuje tu posun ílových častíc do spodných horizontov. Vplyv človeka sa v týchto lesoch prejavil
výmladkovým hospodárením. Dub (Cer) má dobrú regeneračnú schopnosť. Výsadba agátu (Robinia) vytláča
pôvodné porasty. Na odlesnených plochách sa nachádzajú úrodné polia, na ktorých sa pestuje pšenica,
kukurica, vinič a ovocné dreviny. Dubové a dubovo-cerové lesy sa nachádzajú roztrúsene po celom území
Nitrianskeho samosprávneho kraja okrem jeho juhozápadnej časti.
Xerotermné dubové lesy s dubom plstnatým a trávinné spoločenská na skalách predstavujú lesné a
lesostepné spoločenstvá na južných svahoch v dubovom stupni na vápencoch, dolomitoch, vápnitých
zlepencoch, flyši a bazických vyvrelinách. Viažu sa výlučne na teplé, južné, juhozápadné a juhovýchodné
svahy. Obsadzujú spravidla extrémne formy reliéfu, napr. chrbty a hrebene vrchov, prudké sklony, na
ktorých sú pôdy typu rendzin alebo rankrov. Pôdy sú variabilné, bohaté na zásady, dobre zásobené
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humusom a skletnaté až kamenisté. V stromovom poschodí prevláda dub plstnatý (Quercus pubescens), z
ďalších drevín sa vyskytujú dub zimný (Quercus petraea), dub cerový (Quercus cerris), jarabina brekyňová
(Sorbus torminalis), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), hruška planá (Pyrus pyraster). V krovinnom poschodí
dominuje drieň obyčajný (Cornus mas), višňa mahalebká (Cerasus mahaleb), dráč obyčajný (Berberis
vulgaris), kalina siripútková (Viburnum lantana). V bylinnom poschodí sa vyskytujú druhy kamienka
modropurpurová (Lithospermum purpurocaeruleum), mliečnik mnohofarebný (Tithymalus epithymoides),
vstavač purpurový (Orchis purpurea), hrachor čierny (Lathyrus niger), medúnka medovkolistá (Melittis
melissophyllum), rimbaba chocholíkatá (Pyrethrum corymbosum), lipnica hájna (Poa nemoralis).
Xerotermné dubové lesy s dubom plstnatým a trávinné spoločenská na skalách sa v posudzovanom území
nachádzajú v okolí Levíc, západne od Nitry a severozápadne od Šurian.
Dubové lesy s javorom tatranským a dubom plstnatým zahŕňajú lesné spoločenstvá v teplých polohách, na
južne exponovaných svahoch a plošinách sprašových pahorkatín Podunajskej nížiny. Na Slovensku dosahujú
severozápadnú hranicu svojho areálu. Floristicky sú veľmi bohaté a pestré, s druhmi lesostepného a
submediteránneho charakteru, pôdy sú na prechode medzi hnedozemami a černozemami. V stromovom
poschodí prevláda dub sivý (Quercus pedunculiflora) a dub jadranský (Quercus virgiliana), z ďalších drevín
sa vyskytujú dub cerový (Quercus cerris), dub plstnatý (Quercus pubescens), dub letný (Quercus robur),
brest hrabolistý (Ulmus minor), javor tatarský (Acer tataricum), jarabina oskorušová (Sorbus domestica). V
krovinnom poschodí dominuje ruža galská (Rosa galica), trnka (Prunus spinosa), rešetliak prečisťujúci
(Rhamnus catharticus), drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris), kalina siripútková
(Viburnum lantana). V bylinnom poschodí sa vyskytujú druhy jasenec biely (Dictamnus albus), ostrica
Micheliho (Carex michelii), kostrava žliabkatá (Festuca rupicola), oman nemecký (Inula germanica),
kamienka modropurpurová (Lithospermum purpurocaeruleum), hrachor čierny (Lathyrus niger), medúnka
medovkolistá (Melittis melissophyllum). Oblasť potencialneho výskytu je v južnej a juhovýchodnej časti
posudzovaného územia a medzi Nitrou a Šuramni.
Podhorské bukové lesy sú floristicky pomerne chudobné. Rozliehajú sa od 350-750 m n.m.. Ich
potencionálny výskyt je ostrovčekovitý, nachádza sa v pomerne malom rozsahu v severnej a severovýchodnej časti posudzovaného územia. Stromovej etáži dominuje buk lesný (Fagus sylvatica), prímes dub
zimný (Quercus patraea), s rastúcou výškou tiež smrek obyčajný (Picea abies) a jedľa biela (Abies alba).
Krovinná etáž je chudobná. Tvoria ju zmladzujúce sa porastotvorné jedince drevín – jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia) a breza previsnutá (Betula pendula). Bylinnú etáž tvoria acidofilné a oligotrofné druhy ako
chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), metlica krivolaká (Avenella flexuosa), lipnica hájna (Poa nemoralis),
machy (Musci) a lišajníky (Lichen). Geologický substrát je minerálne chudobný a kyslý. Predstavujú ho
kremence, granity, tufy a tufyty, kremité pieskovce flyša, prípadne ryolity. Pôdny typ je charakterizovaný
rankrami prípadne kambizemami a ich subtypmi. Sú stredne hlboké a nenasýtené. Bukové kyslomilné lesy
sú produkčné lesy, nevhodné na pastvu a premenu na ornú pôdu.
Bukové a jedľovo-bukové lesy predstavujú mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka, rozšírené v
nižších polohách prevažne s pôdami vlhkostne kolísavými. Z pôd prevládajú trojfázove kambizeme.
Floristicky, ekotopicky aj syntaxonomicky možno túto jednotku v Karpatoch porovnávať na úrovni
samostatného podzväzu. Prímesou buka lesného (Fagus sylvatica) bývajú javor horský (Acer
pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), brest horský (Ulmus glabra), lipa malolistá (Tilia cordata)
i smrek obyčajný (Picea abies). Krovinné poschodie nebýva nápadne vyvinuté, najčastejšie sa vyskytuje baza
čierna (Sambucus nigra), bršlen európsky (Euonymus europaeus), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum).
Základne floristické zloženie podhorských bučín nie je celkom jednotné vzhľadom na rozdielnosť
geologického podložia a rozpad jednotlivých hornín, chemizmus a tým aj štruktúru a pod. Vo všetkých
spoločenstvách je pravidelne prítomný lipkavec marinkový (Galium odoratum), ďalej sa vyskytujú
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hluchávnik žltý (Galeobdolon luteum), veronika horská (Veronica montana), veternica hájna (Anemone
nemorosa), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), fialka lesná (Viola reichenbachiana), hluchavník žltý
(Galeobdolon luteum), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), marinka voňavá (Galium odoratum), papraďka
samičia (Athyrium filix-femina), papraď samčia (Dryopteris filix-mas), samorastlík klasnatý (Actaea spicata),
srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), zubačka cibuľkonosná
(Dentaria bulbifera), zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa) a iné. Bukové a jedľovo-bukové lesy zasahujú
do posudzovaného územia v minimálnom rozsahu, výbežkami zo severu a severovýchodu.
1.1.8.2. Zoogeografické členenie
Z hľadiska zoogeografického členenia Slovenska (Čepelák – Atlas SSR 1980) prevažná časť nížinného
a pahorkatinného územia Nitrianskeho kraja patrí do zoogeografického regiónu (provincie)
Vnútrokarpatské zníženiny, Panónskej oblasti, do juhoslovenského obvodu. Časť spadajúca do
Podunajskej roviny patrí do dunajského okrsku lužného a územie spadajúce do Podunajskej
pahorkatiny je súčasťou dunajského okrsku pahorkatinného. Malé územie v juhovýchodnej časti
riešeného územia, cíp medzi riekami Hron a Ipeľ pri sútoku s Dunajcom (Burda), patrí do zoogeografického
regiónu (provincie) Karpaty, oblasti Západné Karpaty, južného obvodu, sopečného okresu, podokresu
kováčovského. Okrajové časti Nitrianskeho kraja na severe územia spadajú do zoogeografického
regiónu (provincie) Karpaty, oblasti Západné Karpaty, do vnútorného obvodu. Územie Považského
Inovca spadá potom do západného okrsku a územie Tríbeča, Pohronského Inovca a Štiavnických vrchov
spadá do južného okrsku. Vďaka tomu je fauna pomerne rôznorodá a obsahuje prvky troch oblastí.
V zmysle zoogeografického členenia v terestrickom biocykle (Jedlička, Kalivodová – Atlas krajiny SR 2002)
takmer celé územie Nitrianskeho kraja patrí do provincie stepí panónskeho úseku. Menšia časť riešeného
územia v severnej a severovýchodnej časti patrí do provincie listnatých lesov podkarpatského úseku.
Zoogeografické členenie v limnickom biocykle (Hensel, Krno – Atlas krajiny SR 2002) zaraďuje územie
Nitrianskeho kraja do pontokaspickej provincie, podunajského okresu. Prevažná časť územia patrí do
stredoslovenskej časti, menšia časť v juhovýchodnej a južnej časti riešeného územia patrí do
západoslovenskej časti.
REÁLNA FAUNA
Súčasné druhové zloženie biotopov územia z hľadiska živočíšstva je podmienené jeho dlhodobým
využívaním človekom a celkovým stavom životného prostredia. Z hľadiska fauny a zoocenóz predstavuje
posudzované územie komplex rôznych ekosystémov, čo podmieňuje aj príslušnú rôznorodosť a bohatosť
fauny. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno skonštatovať že pre dotknuté územie je
charakteristická fauna listnatých lesov, fauna okrajov lesa, krovín, viníc, záhrad, opustených plôch, fauna
rôznych typov vodných a mokraďných biotopov a pod. V území sa vyskytujú zástupcovia takmer všetkých
skupín živočíchov s výnimkou vysokohorských a niektorých typických horských druhov. Vyskytujú sa tu
hlavne zástupcovia hmyzu a pôdnych organizmov, medzi ktorými možno nájsť viacero významných druhov.
Vzhľadom na to, že územím pretekajú najvýznamnejšie toky Slovenska, sú tu zastúpené takmer všetky
druhy rýb. Veľká variabilita biotopov a stanovištných podmienok umožňuje existenciu takmer všetkých
druhov obojživelníkov, plazov, vtákov a aj cicavcov. Hlavne zo skupiny vtákov ich variabilitu podčiarkujú aj
skutočnosti, že územím prechádzajú hlavné ťahové trasy a tak sa tu možno stretnúť takmer so všetkými
druhmi vyskytujúcimi sa na Slovensku. Okrem živočíšstva prirodzených alebo prírode blízkych biotopov sa
tu vyskytuje aj charakteristická fauna urbanizovaného územia a mozaiky prídomových záhrad a
záhumienkov.
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Rôznorodosť fauny územia je daná aj faktom, že územím prechádza viacero významných migračných
koridorov živočíchov. Tieto koridory vedú hlavne v trasách veľkých tokov s brehovými porastmi a s ich
bezprostredným okolím, sú to najmä Dunaj, Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ, ale lokálne alebo regionálne aj v
trasách ostatných tokov. Tieto koridory slúžia hlavne vodným a na vodu viazaným druhom, no pozdĺž nich
smerujú aj hlavné ťahové trasy vtákov. Za významné migračné koridory živočíchov v sledovanom území
možno považovať aj lesnaté časti pohorí v severnej časti územia, ako aj ekotónové koridory na rozhraní lesa
a podhoria, ktorými sa uskutočňuje prevažne migrácia suchozemných druhov živočíchov.
1.1.8.3. Ochrana prírody a biodiverzity
Na posudzovanom území sa nachádza množstvo biotopov, ekotopov, ekosystémov a stanovíšť s obrovským
množstvom rastlinných i živočíšnych druhov, ktoré nie je možné v rámci posudzovaného strategického
dokumentu R-PUM NSK podrobnejšie opísať.
Práve rôznorodosť a hodnota z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny je jedným z potenciálnych
limitov využívania územia. Na jednej strane vytvára pozitívne aspekty z pohľadu trvalo udržateľného
rozvoja, na druhej strane je potrebné záujmy ochrany prírody a biodiverzity zosúladiť s ich súčasným
i navrhovaným využívaním. Strety záujmov sú najmä vo veľkoplošných chránených územiach – národných
parkoch a CHKO, z ktorých sa v posudzovanom území nachádzajú, resp. do neho zo severnej strany
zasahujú 2 chránené krajinné oblasti – Chránená krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické vrchy a Chránená
krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie a z južnej strany Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. Celková výmera
chránených krajinných oblastí je 29.484 ha, čo predstavuje 4,65 % z celkovej plochy kraja.
Najnovšie rezonuje problém akceptácie CHVÚ, napriek jeho predošlého prerokovaniu so samosprávami,
ktoré si pravdepodobne neuvedomili potrebu určitých obmedzení po ich vyhlásení. V Nitrianskom
samosprávnom kraji sa nachádza, resp. do jeho územia zasahuje 9 chránených vtáčích území : CHVÚ Dolné
Ponitrie (SKCHVU004), CHVÚ Dolné Považie (SKCHVU005), CHVÚ Dunajské luhy (SKCHVU007), CHVÚ
Kráľová (SKCHVU010), CHVÚ Ostrovné lúky (SKCHVU019), CHVÚ Parížske močiare (SKCHVU020), CHVÚ
Poiplie (SKCHVU0021), CHVÚ Tribeč (SKCHVU0031) a CHVÚ Žitavský luh (SKCHVU038). Celková plocha
chránených vtáčích území na území kraja predstavuje cca 68.500 ha, z celkovej plochy 89.850 ha
dotknutých CHVÚ.
Chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, druhy národného významu a druhy európskeho významu
sú taxatívne vymenované v príslušných prílohách vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Okrem toho, že
ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov sú predmetom osobitnej ochrany druhov a ich biotopov, na
ich ochranu vo väčšine prípadov priamo i nepriamo sú zamerané veľkoplošné i maloplošné chránené
územia národnej siete, predovšetkým prírodné rezervácie, chránené areály, aj niektoré prírodné pamiatky,
ale aj chránené vtáčie územia a územia európskeho významu v súvislej európskej sústave chránených
území. Na ochrane druhov sa priamo podieľa inštitút druhovej ochrany a priamo i nepriamo inštitút
ochrany biotopov (zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
Podrobnosti o druhovej ochrane, ktorá sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty
a chránené skameneliny sú uvedené v príslušných ustanoveniach vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. a vyhlášky
MŽP SR č. 213/2000 Z.z.
Ochrana najohrozenejších druhov rastlín a živočíchov sa realizuje aj na základe opatrení stanovených
v programoch záchrany. Zatiaľ boli na celoslovenskej úrovni vypracované a schválené Projekty ochrany pre
vyhlásenie 26 území európskeho významu NATURA 2000, Projekty záchrany pre 19 vybraných kriticky
ohrozených druhov živočíchov (drop fúzatý, orol – kráľovský, skalný a krikľavý, korytnačka močiarna, vydra
riečna, kamzík vrchovský tatranský, chrapkáč poľný, sokol – sťahovavý a rároh, svišť vrchovský, jasoň
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červenooký, blatniak tmavý, zubor hrivnatý, bobor vodný, norok európsky, motýle rodu Maculinea, žltáčik
zanoväťový a vlk dravý) a viaceré Projekty záchrany pre vybrané kriticky ohrozené druhy rastlín (bližšie
pozri. www.sopr.sk).
Pre záchranu chránených rastlín a živočíchov sú s pôsobnosťou pre okresy v Nitrianskom kraji 1 chovná
stanica (chovná stanica – Spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat – Havran
v Ratkovciach s pôsobnosťou pre okres Topoľčany), 1 rehabilitačná stanica (rehabilitačná stanica pri Správe
CHKO Ponitrie v Nitre), 11 záchytných centier, útulkov a karanténnych staníc (v Nitre, v Leviciach, v
Komárne, v Nových Zámkoch, v Zlatých Moravciach, v Topoľčanoch, v Kolárove okres Komárno, vo Svätom
Petre okres Komárno, v Selciach okres Šaľa, v Hurbanove okres Komárno, v Dulovciach okres Komárno).
BIOTOPY NÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Obraz prirodzenej flóry prezentuje aj prehľad biotopov národného i európskeho významu. Tento prehľad
zároveň poukazuje na kvalitatívnu stránku viacerých ekosystémov, nevynímajúc ani lesné ekosystémy.
V posudzovanom území sa v závislosti od charakteru krajiny a prírodných daností krajinných segmentov
vyskytuje viacero biotopov európskeho a národného významu (Katalóg biotopov Slovenska, 2002),
z ktorých medzi najvzácnejšie patria :
Lesné biotopy (Ls)
Ls 1.1 -

Ls 1.2 -

Ls 1.3 Ls 1.4 Ls 2.2 -

Ls 3.1 -

Ls 3.2 -

Ls 3.3 -

Ls 3.4 Ls 3.5.2 Ls 4 -

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (*91EO) – biotop európskeho významu vyskytujúci sa
bezprostredne v alúviách väčších nížinných riek. Pre biotop sú charakteristické pravidelné
záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou.
Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0) – biotop európskeho významu
nachádzajúci sa na vyšších a relatívne suchších stanovištiach údolných nív so zriedkavejšími a
časovo kratšími povrchovými záplavami.
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91EO) – biotop európskeho významu nachádzajúci sa
v stredných polohách pri menších tokoch.
Horské jelšové lužné lesy (*91EO) – biototop európskeho významu vyskytujúci sa v horských
oblastiach na horných tokoch.
Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) – biotop európskeho významu predstavujúci lesy pod
vplyvom panónskej oblasti v nížinách a pahorkatinách, na náplavových terasách pokrytých
sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín.
Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) – biotop európskeho významu, ktorý tvoria
najsuchšie dubové lesy vyskytujúce sa na výslnných stanovištach v teplých a suchých
oblastiach, najčastejšie na vápencoch a sopečných horninách.
Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) – biotop európskeho
významu, ktorý sa vyskytuje na poriečnych sprašových a piesočných terasách väčších riek
južného Slovenska.
Dubové nátržníkové lesy (*91I0) – biotop európskeho významu vyskytujúci sa v teplých a
suchých oblastiach, pre ktoré sú charakteristické ťažšie pôdy s ílom, na jar vlhšie a v lete
presýchajúce.
Dubovo-cerové lesy (91M0) – biotop európskeho významu vyskytujúci sa v nížinách a
pahorkatinách južného Slovenska.
Sucho a kyslomilné dubové lesy (*91I0) – biotop európskeho významu, ktorého výskyt je
podmienený zakyslením pôdy, no zároveň extrémnosťou svahových a tepelných podmienok.
Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) – biotop európskeho významu, ktorý sa vyskytuje
roztrúsene od pahorkatín až po vysokohorské polohy (150-1.200 m n.m.) na svahových,
úžľabinových a roklinových sutinách so strmším sklonom svahu.
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Ls 5.4 Ls 10 -

Vápnomilné bukové lesy (9150) - biotop európskeho významu zahŕňa porasty bučín na strmých
skalnatých svahoch, kde geologické podložie tvoria výlučne karbonátové horniny.
Panónske topoľové lesy s borievkou (*91N0) – biotop európskeho významu, ktorý je
fragmentom bývalých lesov Podunajskej nížiny a na Slovensku je doteraz známy jeho výskyt len
z okolia Čenkova (Mužla).

Krovinné a kríčkové biotopy (Kr)
Kr 1 -

Kr 6 -

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030) – biotop európskeho významu vyskytujúci
sa na kyslých piesočnatých až kamenistých pôdach s veľmi nízkym obsahom humusu v nížinách
a pahorkatinách. Väčšinou ide o náhradné porasty na odlesnených miestach po borovicových a
dubových kyslomilných lesoch, kde tvoria mozaiku s travinno-bylinnou vegetáciou.
Xerotermné kroviny (*40A0) – biotop európskeho významu viažúci sa na vhodné stanovištia
po celom okraji južného Slovenska. Podložie tvoria iba výhrevnejšie a skeletnaté substráty
vápence, dolomity, andezity a ryolity.

Biotopy lúk a pasienkov (Lk)
Lk 1 -

Lk 8 -

Nížinné a podhorské kosené lúky (6501) – biotop európskeho významu sa vyskytuje v alúviách
veľkých riek, na svahoch, násypoch, na miestach bývalých polí, na zatrávnených úhoroch a v
ovocných sadoch na slabo kyslých až neutrálnych, stredne hlbokých až hlbokých, mierne
vlhkých až mierne suchých pôdach s dobrou zásobou živín.
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) – biotop európskeho významu sa vyskytuje v
záplavových územiach nížinných tokov s výraznou dynamikou vodného režimu počas roka.
Časté jarné záplavy prinášajú živiny a sú nevyhnutnou podmienkou na jeho existenciu.

Teplo a suchomilné travinno-bylinné biotopy (Tr)
Tr 1 -

Tr 3 -

Tr 4 -

Suchomilné travinno-bylinné porasty a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) –
biotop európskeho významu sa vyskytuje na plytkých pôdach, kde neboli vhodné podmienky
pre vývoj lesa a sekundárne na plochách po vyrúbaní, resp. vypálení lesov. Využívali sa ako
extenzívne pasienky.
Panónske travinno-bylinné porasty na spraši (*6250) – biotop európskeho významu vyskytujúci
sa na okrajoch starých medzí a hlboko zarezaných ciest na sprašových svahoch a sprašových
príkrovoch. Vyskytuje sa vzácne v pahorkatinách, čiastočne na Podunajskej rovine.
Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260) - biotop európskeho významu
vyskytujúci sa v Podunajskej rovine.

Slaniská (Sl)
Sl 1 -

Sl 3 -

Vnútrozemské slaniská a slané lúky (*1340) – biotop európskeho významu, ktorý sa veľmi
vzácne vyskytuje v nížinách južného Slovenska. Má charakter slaných stepí a najviac sa podobá
panónskym slaným stepným lúkam. V minulosti sa zväčša využívali ako pasienky.
Panónske slané stepi a slaniská (*1530) – biotop európskeho významu tvoria pionierske
spoločenstvá lemujúce bahnité okraje periodicky zaplavovaných jazierok, často priamo v
kontakte s vodnou hladinou. Biotop sa vyskytuje iba v južnej časti Slovenska na Žitnom ostrove,
od Šale po Kamenín.

Piesky a pionierske porasty (Pi)
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Pi 2 -

Pi 4 -

Pi 5 -

Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (*6120) – biotop európskeho
významu sa vyskytuje na uvoľnených pieskových dunách v oblastiach s výskytom vápnitých
pieskov v Podunajskej nížine.
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230) – biotop európskeho významu,
ktorého centrum jeho rozšírenia leží vo vulkanických pohoriach stredného a východného
Slovenska a na kremencových skalách v pohoriach Malých Karpát a Tríbeča.
Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch
(*6110) – biotop európskeho významu, ktorý sa vyskytuje v podhorských a horských
oblastiach.

Vodné biotopy (Vo)
Vo 2 -

Vo 4 -

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150) - biotop euróskeho
významu tvoria porasty vodných rastlín, ktoré osídľujú vody bohato alebo stredne zásobené
živinami. Sú to prírodné a poloprírodné stojaté, periodicky prietočné, prípadne pomaly tečúce
vody, ako sú mŕtve riečne ramená, aluviálne mokrade, ale aj umelé nádrže (rybníky,
vodárenské nádrže, materiálové jamy, staré ryžoviská) a kanály v nížinnom a pahorkatinovom
stupni.
Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
(3260) Biotop zahŕňa druhovo chudobné spoločenstvá vodných rastlín, ktoré osídľujú korytá
tečúcich vôd (bystriny, potoky, nížinné rieky), prípadne periodicky prietočné toky. Biotop sa
vyskytuje aj v korytách dolných tokov, kde už je relatívne vyššia teplota vody, prúdenie je
spomalené a obsah kyslíka a priehľadnosť sú znížené.

Nelesné brehové porasty (Br)
Br 5 -

Br 6 -

Br 7 -

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p. (3270) – biotop európskeho významu, ktorý sa vyvíja na obnažených bahnitých a
piesočnatých brehoch tečúcich vôd, najmä v zátokách prirodzene meandrujúcich riek, potokov
a ostrovov, kde pôsobí spätný tlak, alebo na miestach vzdialenejších od riečiska, kde nie je silný
prúd vody. Biotop možno očakávať v dolných a stredných tokoch väčších riek.
Brehové porasty deväťsilov (6430) – biotop európskeho významu sa vyskytuje na prirodzených,
poloprirodzených až ruderalizovaných stanovištiach na brehoch vodných tokov v horských
oblastiach, menej na podsvahových prameniskách a v zamokrených porastoch nivných lúk a v
priekopách popri cestách. V druhovo pozmenených a ruderalizovaných formách zostupujú
pozdĺž vodných tokov do pahorkatín, výnimočne až do nížin.
Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek (6430) – biotop európskeho významu osídľuje
brehy väčších riek, dobre zásobených živinami, najmä v nížinách a pahorkatinách. Vyskytuje sa
na brehoch väčších riek v nížinách a kotlinách na celom Slovensku.

Alpínska vegetácia (Al)
Al 5 -

Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa (6430) – biotop európskeho významu zahŕňa
vysokobylinné spoločenstvá na nivách v horskom až alpínskom stupni na rôznych geologických
podložiach, od bázických a neutrálnych až po mierne kyslé, väčšinou humózne, vlhké
a priepustné pôdy s rôznym podielom skeletu. Ide o viacvrstvové uzavreté spoločenstvá s
prevahou vysokých bylín na brehoch a náplavoch horských potokov a bystrín, vo vlhkých
žľaboch a kotlinách v montánnom, najmä však v subalpínskom a alpínskom stupni.
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1.2.

CHARAKTERISTIKA KRAJINY

1.2.1. Krajinná štruktúra a scenéria krajiny
Krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne pozmenených
dynamických systémov. V posudzovanom území je štruktúra krajiny prirodzene budovaná geologickou
stavbou, geomorfológiou a geomorfologickým členením. Charakter vegetácie a fauny je sekundárny, ale tiež
určujúci. Štruktúru krajiny diktujú možnosti osídlenia a využívania, najmä v minulosti, v súčasnosti sa
štruktúra krajiny mení, hlavne zaniká charakteristická mozaikovitosť podhorských a horských oblastí.
Výsledkom pôsobenia všetkých týchto faktorov je síce mozaikovité, ale kompaktnejšie zoskupenie prvkov –
druhov pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru. Porovnanie, akým vývojom prešla krajinná
štruktúra za uplynulých 60 rokov možno porovnať prekryvom historickej a súčasnej ortofotomapy na
http.//mapy.tuzvo.sk/HOFM/.
Tab.: Druhy pozemkov v súčasnej štruktúre riešeného územia
Obec

Poľnohos.
Pôda

Levice
Komárno
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

86.146,4739
111.295,7368
66.973,5890
107.353,4774
29.471,3455
37.307,0992
25.785,9641
464.333,6859

Lesné
pozemky
6.982,3806
29.556,7005
8.836,7236
10.408,6798
1.457,3943
17.012,9684
22.696,5367
96.951,3839

Vodné plochy
5.553,9301
2.321,1799
1.356,4902
4.247,9626
963,0579
838,2903
425,1390
15.706,0500

Zastavané
plochy
a nádvoria
6.598,5573
7.940,2703
6.979,4034
9.145,2010
2.864,9717
2.982,8072
2.197,6232
38.708,8341

Ostatné
plochy
4.731,9989
3.996,4550
2.925,7928
3.551,1572
833,2394
1.622,2081
1.012,4083
18.673,2597

SPOLU
110.013,3408
155.110,3425
87.071,9990
134.706,4780
35.590,0088
59.763,3732
53.117,6713
634.373,2136

Zdroj : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Poľnohospodárska pôda : Súčasná výmera poľnohospodárskej pôdy je 464.333,6859 ha, čo predstavuje
73,20 % z celkovej výmery posudzovaného územia (634.373,2136 ha). Orná pôda : Súčasná výmera ornej
pôdy je 405.179,9757 ha, čo predstavuje 63,87 % z celkovej výmery posudzovaného územia. Veľkosť a tvar
honov ornej pôdy predstavuje určité environmentálne riziko z dôvodu erózie spôsobenej nesprávnou
orbou. Z hľadiska ekologickej stability sú orné pôdy považované za nestabilný prvok. Trvalé trávne porasty :
Celková výmera trvalých trávnych porastov je 28.852,4860 ha, čo predstavuje 4,55 % z celkovej výmery
posudzovaného územia. Extenzívny spôsob hospodárenia má za následok, že sa na týchto pozemkoch
rozšírila buď kompaktná, alebo rozptýlená náletová stromová a krovinná vegetácia. Z hľadiska ekologickej
stability lúky a pasienky predstavujú stabilizujúci prvok v poľnohospodárskej krajine, vzhľadom na ich
protieróznu a retenčnú funkciu a sú považované za stabilný prvok z hľadiska výpočtu koeficientu ekologickej
stability. Nelesná stromová a krovitá vegetácia (NSKV) : je zastúpená rôznymi formáciami v závislosti od
abiotických pomerov lokality a spôsobu i intenzity antropogénnych aktivít. Vyskytuje sa v komplexoch
extenzívnych trvalých trávnych porastov. Tieto pásové formácie TTP s rozptýlenými krovitými porastmi sú
významným krajinným prvkom a vegetačnou štruktúrou nielen z estetického hľadiska. V poľnohospodárskej
krajine plnia dôležitú funkciu protieróznej ochrany pôdy, podporujú retenčnú funkciu a predstavujú
nenahraditeľný biotop pre malé cicavce, avifaunu a hmyz. V zmysle výpočtu koeficientu ekologickej stability
sa NSKV považuje za stabilný a pozitívny prvok. Líniová zeleň – brehové porasty a sprievodná vegetácia
vodných tokov : Brehové porasty rôznej kvality až po štádium zostatkov pôvodných lužných lesov v
riešenom území sa nachádzajú v alúviu miestnych tokov i riek. Tvoria ich viacetážové porasty
reprezentujúce lužné lesy a jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov. Sú stabilizujúcim
prvkom v územnom systéme ekologickej stability a dôležitými biokoridormi. Záhrady a sady : Výmera
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záhrad (14.030,4008 ha) a ovocných sadov (4.814,7771 ha) je 18.845,1779 ha, čo je 2,97 % z celkovej
výmery posudzovaného územia. Záhrady a sady sa považujú za stabilný a pozitívny prvok pri výpočte
koeficientu ekologickej stability. Vinice a chmelnice : Výmera viníc (11.420,0845 ha) a chmelníc (36,3899
ha) je 11.456,4744 ha, čo je 1,82 % z celkovej výmery posudzovaného územia. Vinice a chmelnice sa tiež
považujú za stabilný a pozitívny prvok pri výpočte koeficientu ekologickej stability. Lesy : Lesné pozemky sú
zastúpené v rozsahu 96.951,3839 ha, čo predstavuje 15,28 % z celkovej výmery posudzovaného územia.
Lesy sú považované za základný stabilný a pozitívny prvok pri výpočte koeficientu ekologickej stability.
Vodné plochy : Vodné plochy majú výmeru 15.706,0500 ha, čo predstavuje cca 2,47 % z celkovej výmery
posudzovaného územia (vodné toky, jazerá, účelové vodné nádrže a pod.). Sú jedným z najdôležitejších
stabilizujúcich a pozitívnych prvkov pri výpočte koeficientu ekologickej stability. Zastavané plochy : Výmera
zastavaných plôch je 38.708,8341 ha, čo predstavuje 6,10 % z celkovej výmery posudzovaného územia. Sú
považované za nestabilný prvok z hľadiska výpočtu koeficientu ekologickej stability. Ostatné plochy :
Výmera ostatných plôch je 18.673,2597 ha, čo tvorí 2,94 % z celkovej výmery posudzovaného územia. Sú
považované za nestabilný prvok z hľadiska výpočtu koeficientu ekologickej stability.
SCENÉRIA KRAJINY
Nitriansky samosprávny kraj leží v juhozápadnej časti Slovenska. Územie kraja je rozdelené na lesnú krajinu,
poľnohospodársku krajinu a urbanizovanú krajinu. Prevažná časť posudzovaného územia je rovinatého
charakteru s minimálnym sklonom, nakoľko leží v Podunajskej rovine a Podunajskej pahorkatine, čo sú
podcelky Podunajskej nížiny. Na severe je územie olemované jadrovým pohorím Považského Inovca a
Tribeča, severovýchod a východ je lemovaný výbežkami sopečných pohorí Pohronským Inovcom,
Štiavnickými vrchmi a Krupinskom planinou. Juhovýchodnú časť Nitrianskeho kraja tvorí sopečné pohorie
Burda. Najnižšie položeným miestom v kraji je výtok Dunaja z územia Slovenskej republiky v nadmorskej
výške 102 m n.m.. Najvyššie položeným miestom je Panská Javorina v pohorí Považsky Inovec v nadmorskej
výške 942,6 m n.m..
Najväčšiu časť územia Nitrianskeho kraja predstavuje poľnohospodárska krajina, ktorá je charakteristická
veľkoblokovými poľami bez drevinnej vegetácie prerušovanej tokmi a kanálmi s ich sprievodnou vegetáciou.
Menšiu časť tvorí lesná krajina v severnej a severovýchodnej časti posudzovaného územia reprezentovaná
pohoriami jadrových území a sopečných pohorí. Urbanizovaná krajina z hľadiska scenérie tvorí najmenší
podiel. Pozitívnymi prvkami scenérie krajiny je zeleň, hlavne sprievodná zeleň pozdĺž komunikáciách,
vodných tokov a sídelná zeleň. Medzi negatívne prvky v krajine patria nadzemné vedenia inžinierskych sietí,
komunikácie a ostatné prvky dopravnej infraštruktúry, zastavané územia miest a obcí a neprerušované
veľkobloky ornej pôdy bez drevinnej vegetácie.
1.2.2. Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine.
Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho
alebo miestneho významu.
Biocentrum predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu
a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú
interakčné prvky.
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Interakčný prvok tvorí určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, prepojený na biocentrá
a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo
narušenej človekom.
Kostra územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore ekologickú sieť, ktorá :






zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území,
vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným
a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región – biocentrá (majú charakter jadrových území
s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine),
umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov – biokoridory
zlepšuje pôdoochranné, klimatizačné a ekostabilizačné podmienky v území.

NADREGIONÁLNY ÚSES – Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES)
Slovenskej republiky, schválený uznesením vlády SR č. 312/1992 (aktualizovaný GNÚSES schválený
uznesením vlády S č. 350/1996), vymedzuje ekologicky najhodnotnejšie priestory v rozsahu územia SR
v mierke 1 : 200 000 a 1 : 500 000. Biocentrá vymedzené GNÚSES-om zaberajú 11,9 % z rozlohy Slovenska
(5 biosférického významu, 13 provincionálneho a 120 nadregionálneho významu).
REGIONÁLNY ÚSES rozpracováva a upresňuje Generel NÚSES v administratívnych hraniciach okresov
v mierke 1 : 50 000 a vymedzuje regionálne významné prírodné prvky a navrhuje ekostabilizačné opatrenia
v štruktúre krajiny. V období rokov 1993-1995 sa spracovávali dokumenty RÚSES všetkých okresov SR podľa
vtedajšieho územnosprávneho členenia územia. Tvorili základný krajinnoekologický podklad pre
spracovanie územnoplánovacích dokumentácií veľkých územných celkov (VÚC). Spracovávané boli podľa
Metodických pokynov pre vypracovanie dokumentov ÚSES (SAV Banská Štiavnica, Šteffek J., Múdry P.
a kol.), schválených vo februári 1993 MŽP SR a podľa Manuálu pre tvorbu ÚSES spracovaných SAŽP (Jančura
P. a kol., 1994). V období rokov 2005-2008 a 2009-2013 sa aktualizovali dokumentácie RÚSES vybraných
okresov v celkovom počte 5 + 22, ktorých spracovateľom bola SAŽP. V rámci Nitrianskeho kraja neboli
aktualizované žiadne dokumentácie RÚSES. V roku 2015 boli na MŽP SR schválené (SAŽP, 2014), ktoré
tvoria metodologické východisko pre aktualizáciu ďalších dokumentov RÚSES.
Tab. : Zoznam spracovaných a schválených RÚSES v Nitrianskom kraji
okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Morave

dokumentácia
RÚSES okresu Komárno
RÚSES okresu Levice
RÚSES okresu Nitra
RÚSES okresu Nové Zámky
RÚSES okresu Galanta
RÚSES okresu Topoľčany
RÚSES okresu Zlaté Moravce

spracovateľ
SAŽP Nitra
Ekopolis
AUREX s.r.o. Bratislava
SAŽP Nitra
SAŽP Trnava
EKOLAND s.r.o. Prešov
AUREX s.r.o. Bratislava

rok spravovania
1995
1995
1993
1995
1994
1993/1994
1993
Zdroj : SPU Nitra, FZKI

MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (MÚSES) je spracovaný pre potreby ÚPN-O na
miestnej úrovni (v rozsahu katastrálneho územia) prevažne na mapách v mierke 1 : 10 000 (tiež 1 : 25 000
a 1 : 5 000) a zabezpečuje reálne fungovanie ÚSES. MÚSES sú aj súčasťou spracovaných pozemkových
úprav. V súčasnosti ešte nemá každá obec, resp. katastrálne územie vytvorený MÚSES (MÚSES nie je
predmetom tohto strategického dokumentu).
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z., sú dokumenty územného systému ekologickej stability súčasťou
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dokumentácie ochrany prírody a krajiny (§ 54 ods. 2 zákona ) a dokumenty regionálneho územného
systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného
systému ekologickej stability tohto kraja (§ 22 ods. 6 vyhlášky).
ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES) NITRIANSKEHO KRAJA
Územie Nitrianskeho kraja má mimoriadne dôležitú polohu z hľadiska fungovania ÚSES. Je to styčné územie
biogeografických provincií Západokarpatskej flóry (Carpaticum Occidentale), európskej xerotermnej flóry
(Eucarpaticum) a panónskej flóry (Pannonicum). V tomto území vybiehajú na juh južné výbežky karpatských
pohorí Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská vrchovina, zároveň na tomto
území sú najsevernejšie výbežky Podunajskej nížiny pozdĺž Váhu, Nitry, Hrona a Ipľa.
Nitriansky kraj má preto významné nadregionálne a regionálne biocentrá horského, pahorkatinného aj
nížinného typu. Tieto sú usporiadané v pásmach podľa prírodných zákonitostí v zásade v smere sever – juh,
t.j. v smere hlavných hrebeňov pohorí a v smere dolín hlavných riek, v najjužnejšej časti kraja pozdĺž Dunaja
v smere západ – východ. Po prepojení týchto biocentier biokoridormi by tento systém mal tvoriť biokoridor
provincionálneho významu medzi biogeografickými provinciami Pannonicum a Carpaticum (oblasti
Praecarpaticum, Eupannonicum a Matricum).
ÚSES Nitrianskeho kraja nadväzuje na Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
(GNÚSES, 1992). Ten vyčlenil biocentrá a biokoridory vyššej úrovne – nadregionálneho, provincionálneho a
biosférického významu. Na území Nitrianskeho kraja ich predstavujú nadregionálne biocentrá a biokoridory.
•

Hlavné smery nadregionálnych biokoridorov s biocentrami sú :

a)
-

pozdĺž hlavných tokov :
biokoridor Dunaja so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Malého Dunaja a Váhu so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Nitry s vetvením na biokoridor Žitavy so skupinou regionálnych a nadregionálnych
biocentier,
biokoridor Hrona so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Ipľa so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier.

b)
•

-

pozdĺž hlavných horských pásiem :
biokoridor Považského Inovca, v Nitrianskom kraji s odvetvením na Strážovské vrchy, s južnými
výbežkami na Nitriansku pahorkatinu, so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Tribeča, s južnými výbežkami na Nitriansku a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát, so
skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Pohronského Inovca, s výbežkami na Hronskú pahorkatinu, so skupinou regionálnych a
nadregionálnych biocentier,
biokoridor Štiavnických vrchov, s výbežkami na Ipeľskú pahorkatinu až po Burdu, so skupinou
regionálnych a nadregionálnych biocentier,
biokoridor Krupinskej vrchoviny, so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier.
Na hlavné smery biokoridorov so skupinami významných biocentier sa v smere západ – východ
napájajú pásy biocentier, ktoré v tomto momente tvoria relatívne rozčlenene a vzájomne dosť
izolované časti regionálnych biokoridorov. Najvýznamnejšie z nich po prepojení budú tvoriť
biokoridory nadregionálneho významu, ktoré budú prepájať vyššie vymenované biokoridory
nadregionálneho významu. Sú to :
nížinný biokoridor Čierna voda – Stará Nitra – Stará Žitava – Paríž,
pahorkatinný biokoridor Báb – Čáporský les – Želiezovce,
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-

pahorkatinný biokoridor Kolíňany – Cerina – Horšianska dolina.

•

Najhodnotnejšie časti prírody boli na území Nitrianskeho kraja vyčlenené ako biocentrá. V riešenom
území sa nachádzajú nasledovné biocentrá nadregionálneho významu : Apáli, Čabraď, Čenkovská
lesostep, Číčovský luh, Horšianska dolina, Hrdovická, Kameninské slanisko, Krivín, Parížske močiare,
Patianska cerina, Včelár, Veľkolelský ostrov, Vozokanský luh, Zobor.

Tab. : Nadregionálne a regionálne prvky ÚSES vymedzené v Nitrianskom kraji podľa okresov
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

NRBc
3
5
4
3
15

NRBk
4
5
3
8
1
2
2
12

RBc
14
23
9
11
6
6
9
78

RBk
5
9
3
4
2
1
22

PBc
1
1

SPOLU
26
42
19
24
9
11
12
128*

Zdroj : ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 1 (2015)
Vysvetlivky :
NRBc - nadregionálne biocentrum
NRBk - nadreginálny biokoridor

RBc - regionálne biocentrum
Rk - regionálny biokoridor

PBc - provincionálne biocentrum
BBc - biosférické biocentrum

Poznámka : Pri uvedených počtoch jednotlivých prvkov ÚSESU po okresoch treba brať do úvahy skutočnosť,
že niektoré prvky, najmä nadregionálne a regionálne biokoridy, sa môžu nachádzať vo viacerých okresoch.
Konkrétne prvky územného systému ekologickej stability územia sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Správy
o hodnotení strategického dokumentu.
Jednotlivé konkrétne plány a zámery stavieb, vrátane stavieb technického vybavenia riešeného územia,
s predpokladom ovplyvňovania alebo ovplyvňujúce územia súvislej európskej sústavy chránených území
(Natura 2000), budú podliehať procesu hodnotenia podľa čl. 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, vychádzajúc z § 28 zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v spojitosti s ustanoveniami zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Schvaľovaniu budú podliehať nielen chránené územia sústavy NATURA 2000, ale aj ostatná krajina
v súvislosti s vplyvmi na národnú sieť chránených území, na chránené územia vyhlásené podľa osobitných
predpisov, na chránené územia vyhlásené podľa medzinárodných dohovorov a na prvky územného systému
ekologickej stability, napríklad podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, vodného zákona, zákona o lesoch,
banského zákona a podobne.
1.3.

KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY

Základ historických sídelných štruktúr v krajine predstavujú nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú
evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri národných kultúrnych pamiatok a na
ochranu ktorých slúži zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a
všeobecne záväzné právne predpisov na jeho vykonanie. Okrem nehnuteľných kultúrnych pamiatok je
pamiatkový fond v zmysle vyššie uvedenej legislatívy chránený aj plošne prostredníctvom vyhlásených
chránených území – pamiatkových zón (PZ), pamiatkových rezervácií (PR) a ochranných pásiem (OP), ktoré
je potrebné rešpektovať pri koncepčných rozvojových zámerov urbanistického rozvoja kraja. Ďalším
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limitujúcim faktorom v rámci rozvojových zámerov kraja sú existujúce, resp. predpokladané archeologické
náleziská, kde by v rámci odborne neusmerneného zásahu do terénu mohlo dôjsť k ich likvidácii.
Región Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý v zásade pokrýva historické územie časti bývalej
Nitrianskej, Komárňanskej, Ostrihomskej a Tekovskej stolice, je bohatý na kultúrno-historické pamiatky.
Najvýznamnejším územím z hľadiska kultúrneho dedičstva a pamiatkového fondu je Nitra so svojim okolím,
ako centrum východnej časti bývalého Nitrianskeho kniežatstva štátneho útvaru Veľkej Moravy. K tomu
patrí aj niekdajšia hraničná oblasť na Dunaji s bývalou Rímskou ríšou, patriaca k systému Limes Romanum.
Komárno a Štúrovo sú medzinárodnými a cezhraničnými územiami s prepojením na susedné Maďarsko, ako
súčasti bývalého mnohonárodnostného štátneho útvaru Uhorského kráľovstva.
Základ historických sídelných štruktúr v krajine predstavujú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej
len „kultúrne pamiatky“), ktoré sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a na ochranu ktorých slúži zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné právne
predpisy na jeho vykonanie. Okrem nehnuteľných kultúrnych pamiatok je pamiatkový fond v zmysle vyššie
uvedenej legislatívy chránený aj plošne prostredníctvom vyhlásených chránených pamiatkových území –
pamiatkových zón (PZ), pamiatkových rezervácií (PR) a ochranných pásiem (OP), ktoré je potrebné
rešpektovať pri koncepčných rozvojových zámerov urbanistického rozvoja kraja. Ďalším limitujúcim
faktorom v rámci rozvojových zámerov kraja sú existujúce, resp. predpokladané archeologické náleziská,
kde by v rámci odborne neusmerneného zásahu do terénu mohlo dôjsť k ich likvidácii, na tieto sa taktiež
vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ÚZPF SR) je na území Nitrianskeho kraja
evidovaných 534 národných nehnuteľných pamiatok, ktoré predstavujú 892 pamiatkových objektov.
K tomu patrí aj 1.324 národných hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré predstavujú 2.661 pamiatkových
predmetov nachádzajúcich sa aj v nehnuteľnostiach pamiatkovo nechránených (plastiky, oltáre, vitráže a
pod.). K tomu patria aj platné ochranné pásma k vybraným súborom a objektom nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok z pamiatkového fondu kraja.
1.3.1. Pamiatkovo chránené územia
Pamiatkové rezervácie (2)
-

Nitra – Horné mesto s dominantou Nitrianskeho hradu
Brhlovce – skalné obydlia zahĺbené v tufovom a tufinovom skalnom masíve
Pamiatkové zóny (7)

-

Bátovce
Komárno
Nitra – Staré mesto
Šahy
Topoľčany,
Topoľčany – Stummerova ulica
Zlaté Moravce
Navrhované pamiatkové zóny (4)

-

Levice
Jabloňovce
Starý Tekov
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-

Uhliská
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO (návrh)

-

Protiturecká pevnosť v Komárne (predpokladaný spoločný návrh s Maďarskom)
Limes Romanus (predpokladaný spoločný návrh s Rakúskom a Maďarskom) , kde predmetom návrhu
sú vybrané archeologické lokality z obdobia Rímskej ríše spojené z existenciou – Limesu,
reprezentujúce sídlo i predsunutý vojenský tábor v Iži – Kelematia).
Ochranné pásma národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území

-

Komárno – pevnostný systém
Sazdice – kostol sv. Mikuláša
Želiezovce – kostol sv. Jakuba staršieho
Nitra – ochranné pásmo mestskej pamiatkovej rezervácie
Nové Zámky – kalvária
Kuzmice, osada Vítkovce – kostol sv. Štefana kráľa
Hruboňovo – kaštieľ
Kostoľany pod Tríbečom – kostol sv. Juraja
Močenok – kaštieľ, kostol, park
Podhradie – Topoľčiansky hrad
Brhlovce – kaštieľ
lža – Castrum romanum
kaštieľ Továrniky
mlyn Mojmírovce
Nitrianska Blatnica – kostol, cintorín, súsošie Goldoty
Hajná Nová Ves – kaštieľ s areálom
Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Topoľčany
Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Bátovce
Navrhované ochranné pásma

-

Levice – hrad, pedagogická škola
Hontianska Vrbica – kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie
Kalinčiakovo – kostol evanjelickej reformnej cirkvi
Pukanec – mestské hradby, kostol sv. Mikuláša
Pastovce - kostol evanjelickej reformnej cirkvi
Veľké Túrovce – kostol sv. Martina
Hokovce – kostol sv. Petra a Pavla
Hronovce – kostol sv. Salvátora
Jur nad Hronom – kostol sv. Juraja
Pečenice – kostol Narodenia Panny Márie a kaštieľ
Santovka – archeologická lokalita, kostol Nanebovzatia Panny Márie, filagória
Starý Tekov – archeologická lokalita, pomník, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Bína – kostol, rotunda
Topoľčianky – kostol sv. Kataríny
Hruboňovo – kaštieľ
Podhorany, Mechenice – kostol sv. Kataríny
Nitra, Dráţovce – kostol sv. F. Xaverského
Ivanka pri Nitre, Gergelová – kostol sv. Martina
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-

Veľké Chyndice – kostol Narodenia Panny Márie
Kolíňany – kostol sv. Štefana
Nitra – kalvária
Tesáre – kaštieľ v časti Kokošová

1.3.2. Pamiatkovo chránené objekty – národné kultúrne pamiatky (NKP)
-

Okres Komárno : 213 NKP, z toho v meste Komárno 140 NKP, Hurbanovo 19 NKP a Kolárovo 8 NKP
Okres Levice : 224 NKP, z toho v meste Levice 46 NKP, Šahy 7 NKP, Tlmače 0 NKP, Želiezovce 5 NKP
Okres Nitra : 404 NKP, z toho v meste Nitra 247 NKP a meste Vráble 4 NKP
Okres Nové Zámky : 161 NKP, z toho v meste Nové Zámky 50 NKP, Štúrovo 1 NKP, Šurany 2 NKP
Okres Šaľa : 42 NKP, z toho v meste Šaľa 6 NKP
Okres Topoľčany : 222 NKP, z toho v meste Topoľčany 79 NKP
Okres Zlaté Moravce : 157 NKP, z toho v meste Zlaté Moravce 55 NKP
Pamiatkovo chránené hrady a ruiny

-

Nitra, hrad Hrušov (hostie), Jelenec – Gýmeš, Levice, Oponice a Topoľčiansky hrad (Podhradie)

1.3.3. Archeologické lokality
Špecifikom kraja sú archeologické lokality ako miesta možného nálezu rôznych kultúrnych horizontov z
predchádzajúcich období situovaných pod úrovňou terénu od doby bronzovej cez slovanské osídlenie s
veľkomoravskými pamiatkami, tak aj stredoveké osady a mestá. Prezentované sú lokality v Bíni, Radošine,
Santovke, Vrábľoch a najvýznamnejším je odkrytie ranno-kresťanskej lokality v Bojnej. Ochranu
archeologických nálezísk špecifikuje zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
(pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov.
•

Medzinárodný význam v Nitrianskom kraji majú aj územia na hranici s Maďarskou republikou :

-

Komárno (aj ako lokalita na Tentativ list UNESCO) je mestom, kde je situovaná prvá bastiónová
pevnosť v európskom vnútrozemí, ktorá zohrala významnú historickú úlohu z hľadiska širšieho
regiónu. Zároveň bola dôležitým dielom pevnostného staviteľstva z navrstvením viacerých vývojových
etáp. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie pevnosti na svete, ktorá dnes leží na území 2 štátov s
prepojením cez Dunaj s maďarskou časťou pevnostného systému.

-

Štúrovo – je druhým mestom v kraji, ktoré Dunaj cezhranične spája pre naše územie historicky
významným Ostrihomom – nielen ako bývalé cirkevné centru a sídlom bývalej župy, ale aj
neopakovateľnou panorámou susednej katedrály.

Nakoľko navrhované opatrenia v strategickom dokumente sú implementované aj v rámci zastavaného
územia miest a obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja, pri riešení dopravnej infraštruktúry musí byť
v plnom rozsahu rešpektovaný zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový
zákon) v znení neskorších predpisov. Možné vplyvy na pamiatkovo chránené územia sú na koncepčnej
úrovni vyhodnotené v Správe o hodnotení strategického dokumentu, konkrétne budú riešené pri príprave
projektov jednotlivých objektov.
1.4.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V zmysle environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (Správa o stave životného prostredia SR
v roku 2015, SAŽP) je prevažná časť riešeného územia zaradená do regiónu 2. environmentálnej kvality
s mierne narušeným prostredím (8 – Ponitriansky, 9 – Tribečský, 10 – Čenkovský, 15 – Tekovský s okrskom
„B“ – Dolnopohronský so značne narušeným prostredím) a menšia časť kraja je zaradená do regiónu 3.
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environmentálnej kvality so silne narušeným prostredím (4 – Novozámocký, 5 – Hornonitriansky). Pomerne
mála severovýchodná časť riešeného územia je zaradená do regiónu 1. environmentálnej kvality
s nenarušeným prostredím (7 – Vtáčnický, 8 – Štiavnický, 9 – Krupinský).
Mapa :

Regióny environmentálnej kvality

Zdroj : SAŽP 2015

1.4.1. OVZDUŠIE
Najviac zaťaženou zložkou životného prostredia v dôsledku dopravy je ovzdušie. Hlavnými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia v doprave sú spaľovacie motory (vznetové aj zážihové), spaľovacie turbíny pre
pohon dopravných prostriedkov (cestných koľajových vozidiel, lodí a pod.), ale aj stavebných a
poľnohospodárskych strojov. Druh a množstvo emisií závisí od použitého paliva, technického riešenia
spaľovacieho zariadenia a od riadenia spaľovacieho procesu.


Emisná situácia

Emisie z dopravy predstavujú významný podiel z národnej emisnej bilancie, predovšetkým v prípade oxidov
dusíku, suspendovaných častíc a na ne viazaných polycyklických aromatických uhľovodíkov. Postupnou
modernizáciou vozového parku dochádza k znižovaniu množstva výfukových emisií z automobilových
motorov. Okrem výfukových plynov sa však na celkových emisiách z dopravy významne podieľa aj
resuspenzia prachov z vozovky a otery brzdového obloženia, pneumatík a povrchu komunikácie, na čo
nemá modernizácia vozidiel prakticky žiadny vplyv. Dlhodobo dochádza k nárastu intenzity individuálnej
automobilovej dopravy, čo smeruje k postupnému nárastu emisií. Tieto protichodné faktory v súhrne
spôsobujú, že trend celkových dopravných emisií je možné charakterizovať v dlhodobom horizonte ako
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stagnujúci. Významné odchýlky od tohto celkového trendu nastávajú na lokálnej úrovni, predovšetkým
v dôsledku infraštruktúrnych opatrení s dopadom na miestnu intenzitu cestnej dopravy.
Vývoj produkcie emisií v cestnej doprave je v posledných rokoch ovplyvňovaný viacerými zásadnými
faktormi. Negatívny vplyv rýchleho rastu environmentálne nepriaznivej cestnej dopravy, predovšetkým
najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, jej zvyšujúcimi sa výkonmi a spotrebou pohonných
látok, ktorý tlmí uplatňovanie generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel.
V rámci Slovenskej republiky emisie základných znečisťujúcich látok v ovzduší (TZL, SO2, NOx a CO)
z hľadiska dlhodobého horizontu (1990-2016) zaznamenali pokles, avšak rýchlosť poklesu sa po roku 2000
spomalila. Prechodne v rokoch 2001 – 2005 bol zaznamenaný mierny nárast emisií, po roku 2010 bol
udržaný klesajúci trend. V roku 2016 oproti roku 2015 došlo k poklesu emisií vo všetkých základných
znečisťujúcich látok.
Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok (tis. t) v SR z dopravy (cestnej a ostatnej) v rokoch 1990-1999
TZL
SO2
NOx
CO

1990
4,103
2,968
61,479
164,003

1991
3,358
2,402
50,718
151,872

1992
2,943
2,135
45,652
151,295

1993
2,674
1,978
43,586
161,360

1994
2,798
2,101
44,843
165,921

1995
2,945
2,254
46,585
163,931

1996
2,891
2,293
45,618
153,841

1997
2,823
2,326
44,841
153,841

1998
2,956
2,498
45,889
153,968

1999
2,710
1,088
42,718
144,215
Zdroj : ŠÚ SR

Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok (tis. t) v SR z dopravy v rokoch 2000, 2005, 2010-2016

TZL

SO2

NOx

CO

CD
OD
Spolu
CD
OD
Spolu
CD
OD
Spolu
CD
OD
Spolu

2000
1,814
0,175
1,989
0,693
0,041
0,734
33,934
7,818
41,752
170,393
16,544
186,937

2005
2,793
0,179
2,972
0,193
0,014
0,207
47,357
8,340
55,697
173,799
20,427
194,226

2010
2,683
0,225
2,908
0,029
0,223
0,252
41,574
7,058
48,632
89,828
18,923
108,751

2011
2,203
0,219
2,422
0,027
0,209
0,236
32,813
7,118
39,931
58,752
19,354
78,106

2012
2,510
0,177
2,687
0,028
0,073
0,101
34,361
4,649
39,010
56,572
19,485
76,057

2013
2,398
0,199
2,597
0,027
0,110
0,137
32,445
5,074
37,519
50,369
19,847
70,216

2014
2,431
0,208
2,639
0,028
0,127
0,155
32,945
4,729
37,674
43,552
20,853
64,405

2015
2,158
0,223
2,381
0,029
0,188
0,217
26,977
4,983
31,960
39,163
19,501
58,664

2016
1,897
0,206
2,103
0,028
0,163
0,191
22,703
4,864
27,567
35,245
18,081
53,326
Zdroj : ŠÚ SR



Imisná situácia

Rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia je v mestách a sídlach cestná doprava
(abrázia – oter pneumatík, brzdových obložení a povrchov ciest, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest
– znečistené automobily, posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest a výfukové emisie), minerálny
prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov, lokálne vykurovacie systémy na tuhé
palivá, malé a stredné lokálne priemyselné zdroje bez náležitej odlučovanej techniky a prípadne aj niektoré
poľnohospodárske práce (suchá orba, žatva alebo repná kampaň). Na tieto zdroje by sa mali orientovať
lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10, medzi ktoré je možné zaradiť zmeny v organizácii dopravy,
pešie zóny, rozširovanie zelene, spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom
vykurovaní, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík vozidiel, čistenie ulíc a chodníkov miest a
obcí, protierózne opatrenia na staveniskách, skládkach sypkých materiálov, skládkach odpadov, prísna
kontrola lokálnych priemyselných zdrojov a podobne).
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V riešenom území, potenciálne dotknutého realizáciou posudzovaného strategického dokumentu, má
rozhodujúci vplyv na celkovú kvalitu ovzdušia vo väčších urbanizovaných sídlach s vysokou hustotou
zaľudnenia a hustou dopravnou sieťou automobilová doprava, menej významný vplyv má priemyselná
činnosť a individuálne vykurovanie domácností.


Prízemný ozón

Prízemný ozón je ľudskému zdraviu nebezpečný. Spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje
riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc zostáva
v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest. Chronické
účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu účinkom ozónu. K
najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovocievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
Zvýšený vznik prízemného ozónu pozorujeme najmä počas horúcich letných dní v lokalitách s vysokou
koncentráciou výfukových plynov spaľovacích motorov, kde dochádza k nárastu obsahu oxidov dusíka a
plynných uhľovodíkov vo vzduchu. V posledných rokoch sú všetky novo vyrábané osobné automobily
vybavené katalyzátormi, ktoré premieňajú oxidy dusíka na inertný plynný dusík a toxický oxid uhoľnatý na
relatívne neškodný CO2. Zavedením týchto opatrení sa podarilo znížiť koncentráciu prízemného ozónu vo
veľkých priemyselných centrách o niekoľko desiatok percent.
Cieľové a prahové hodnoty pre prízemný ozón sú stanovené vo Vyhláške MŽPaRR SR č. 310/2010 Z.z.
o kvalite ovzdušia, ktoré sú v súlade s legislatívou EÚ. V prípade prekročenia niektorých prahových hodnôt
musí byť verejnosť upozornená, resp. varovaná.
Tab. : Cieľové a prahové hodnoty pre prízemný ozón
-3

Cieľové, resp. prahové hodnoty
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí
Celková hodnota na ochranu vegetácie AOT40**
Informačný prah pre upozornenie verejnosti
Výstražný prah pre varovanie verejnosti
*
**

Koncentrácia O3 (μg.m )
120*
-3
18.000 (μg.m .h)
180
240

Priemer za časový interval
8h
1. máj – 31. júl
1h
1h
Zdroj : SHMÚ

-3

maximálny denný 8-hod. priemer 120 μg.m sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky
-3
AOT40 vyjadrené v μg.m .h znamená súčet všetkých rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu väčšími
-3
-3
ako 80 μg.m (= 40 ppb) a 80 μg.m v čase medzi 8,00 hod a 20,00 hod. stredoeurópskeho času od 1. mája do 31. júla a to
v priemere za 5 rokov

Monitorovanie prízemného atmosférického ozónu v Nitrianskom kraji je realizované v jednej monitorovacej
stanici : Nitra – Janíkovce, kde bolo podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu
(SHMÚ) v rokoch 2015 až 2017 zaevidovaných v priemere 33 dní (rok 2015 – 39 dní, rok 2016 – 17 dní, rok
2017 – 49 dní), počas ktorých bola prekročená cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí (8h koncentrácia
prízemného ozónu 120 μg.m–3). Cieľová hodnota povoleného počtu prekročení je 25 dní v priemere za 3
roky.
Tab. : Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu [μg.m-3] v zóne Nitriansky kraj v rokoch 2007-2017
Stanica
Nitra – Janíkovce
Priemer (SR)

2007

2008

62

61

2009
74
62

2010
53
59

2011
61

2012
62
63

2013
58
63

2014
52
53

2015
63
58

2016
43
52

2017
60
57

Zdroj : SHMÚ
viac ako 90 %,

a

75 – 90 %,

b

50 – 75 %

C

menej ako 50 %

platných meraní
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Ročné priemery koncentrácie prízemného ozónu na Slovensku v znečistených mestských a priemyselných
územiach sa v roku 2017 pohybovali v intervale 37 – 98 μg.m-3. Na ostatnom území boli hodnoty od 51 do
80 μg.m-3, ktoré závisia hlavne od nadmorskej výšky. Priemerné ročné koncentrácie v roku 2017 boli nižšie
ako v rekordnom roku 2003 (65 μg.m-3).


Kvalita ovzdušia

SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v rokoch 2015 – 2017 podľa § 8
ods. 3 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu
vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia SR na rok 2018. Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti
riadenia kvality ovzdušia až potom, keď bude 3 roky pod limitnou hodnotou pri hodnotení nasledujúci rok.
V Nitrianskom kraji bola pre rok 2018 vymedzená 1 oblasť riadenia kvality ovzdušia :
•

územie mesta Nitra – určené pre znečisťujúcu látku BaP – benzo(a)pyrén.

Do roku rok 2015 Nitriansky kraj prekračoval 24-hodinovú limitnú hodnotu koncentrácie prachových častíc
PM10 a PM2,5, na základe čoho bola na území mesta Nitra vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre
znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5. Zvýšené koncentrácie prachových častíc (PM10) majú nepriaznivé účinky na
ľudské zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných
spojiviek. V predchádzajúcom období bolo potrebné obmedziť vetranie v čase inverzie (hlavne v
podvečerných hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľudom.
Špeciálnym druhom kontaminácie ovzdušia je zaťaženie prostredia pachom. Za imisný limit sa považuje
koncentrácia, ktorá neobťažuje obyvateľstvo, čo je do určitej miery subjektívne kritérium.
Obrázok :

Vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia v SR pre rok 2018

Zdroj : SHMÚ, Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2016
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V Nitrianskom samosprávnom kraji sú v súčasnosti v rámci Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia
(NMSKO) umiestnené 2 monitorovacie stanice : Nitra – Janíkovce (mestská) a Nitra – Štúrova (mestská).
Z hľadiska dominantných zdrojov znečisťovania ovzdušia je monitorovacia stanica Nitra – Štúrova
koncipovaná ako dopravná (monitoruje hodnoty NO2, PM10, PM2,5, CO, C6H6) a monitorovacia stanica Nitra –
Janíkovce je koncipovaná ako pozaďová.
Tab.: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia
v aglomerácii Nitriansky kraj za rok 2017

-3

Limitná hodnota [μg.m ]
Nitra, Janíkovce
Nitra, Štúrova

Benzén

SO2

3 hod
po
sebe
3 hod
po
sebe

50

40

25

0

14
35

25
27

24
28

19
14

8 hod

40

0
0

1 rok

200

1 rok

125

1 rok

CO

2)

NO2

1)

PM25

350

0

24 hod

PM10

1 hod

Doba spriemerovania

NO2
24 hod

SO2
1 hod

Znečisťujúca látka

VP

1 rok

Ochrana zdravia

10000

1466

5

0,5

500

400

0

0
0

Zdroj : SHMÚ
1)

maximálna osemhodinová koncentrácia
2)
limitné hodnoty pre výstražné prahy
3)
stanice indikujú regionálnu požadovanú úroveň
Znečisťujúce latky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom
Označenie vyťaženosti :
> 85 platných meraní

Na základe "Hodnotenia kvality ovzdušia v Slovenskej republike“ v zóne Nitrianskeho kraja nebola v roku
2017, tak isto ako aj v roku 2015 a 2016, prekročená ročná a ani denná limitná hodnota na ochranu zdravia
ľudí pre koncentrácie PM10 a rovnako neboli prekročené limitné hodnoty pre PM2,5. Ostatné ZL (SO2, NO2,
NOx, benzén a CO) neprekročili limitné hodnoty. V rokoch 2016 a 2017 priemerná hodnota ročnej
koncentrácie pre BaP – benzo(a)pyrén na stanici Nitra – Štúrova prekročila cieľovú hodnotu na ochranu
zdravia ľudí a vegetácie (1 μg.m-3), čo bolo spôsobené prevažne vykurovaním domácností pevným palivom
a vplyvom cestnej dopravy, najmä dieslovým motorom. Okrem lokálneho vykurovania budov, vrátane
rodinných domov tuhými palivami a automobilovej dopravy prispievajú ku znečisteniu ovzdušia nepriaznivé
poveternostné podmienky, priemysel, hlavne chemický a sekundárna prašnosť.
Hlavné referenčné ciele ochrany ovzdušia relevantné pre R-PUM Nitrianskeho samosprávneho kraja :
-

udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde sú plnené imisné limity, resp. cieľové hodnoty a v ostatných
prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia,
v dlhodobom horizonte dosiahnuť úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá poskytuje účinnú ochranu
zdravia ľudí a životného prostredia,
dosiahnuť do roku 2020 národného cieľa zníženie expozície obyvateľstva Slovenskej republiky
rozptýleným časticiam PM2,5 (tam, kde je možné).

1.4.2. VODA
Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je dodržiavanie zákona NR SR č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon). Kvalitu povrchových a podzemných vôd na území Slovenskej republiky sleduje Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Bratislava.
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1.4.2.1. Povrchové vody
VODNÉ TOKY
Z hydrografického hľadiska územím Nitrianskeho kraja preteká päť významných tokov : Dunaj, Váh, Nitra,
Hron a Ipeľ, ktoré patria do úmoria Čierneho mora, hlavného povodia Dunaja, oblasti povodia Dunaja,
Váhu, Hrona, Ipľa a čiastkových povodí Dunaja (4-20), Váhu (4-21), kde patrí rieka Nitra, Hrona (4,23) a Ipľa
(4-24). Ďalšími významnejšími tokmi v posudzovanom území je Malý Dunaj, Žitava, Dlhý kanál a Sikenica.
Obrázok :

Povodia a čiastkové povodia
LEGENDA :
Povodie rieky Dunaj
Povodie rieky Váh
Povodie rieky Nitra
Povodie rieky Hron
Povodie rieky Ipeľ
Povodie rieky Morava
Povodie rieky Slaná
Povodie rieky Dunajec a Poprad
Povodie rieky Hornád
Povodie rieky Bodva
Povodie rieky Bodrog

Zdroj : SHMÚ Bratislava

Z hydrologického hľadiska posudzované územie patrí do hlavného povodia Dunaja, do oblasti povodia
Dunaja, čiastkového povodia Dunaja (4-20), do oblasti povodia Váhu patrí čiastkové povodie Váhu (4-21)
a do čiastkového povodia Váhu patrí rieka Nitra, do oblasti povodia Hronu, Ipľa a Slanej patrí čiastkové
povodie Hrona (4-23) a Ipľu (4-24).
Hydrologický režim vyjadrujú charakteristiky priemerných hodnôt odtoku a zrážok v reprezentatívnom
období 1961-2000, výskyt a frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku. Podľa veľkosti
dlhodobého špecifického odtoku, ktorý slúži na lepšie porovnanie relatívnej vodnosti povodí, má
v posudzovanom územá najvyššiu vodnosť povodie Váhu a Hrona, najnižšiu Ipeľ a Nitra (ak sa neberú do
úvahy odtokové plochy povodia Dunaja na území Slovenska).
Tab. : Množstvo povrchových vôd v bilančných profiloch na území Nitrianskeho kraja za rok 2017
Evidenčné
číslo
5079 D0
5600 D0
9310 W0
5080 V0
5150 V0
6500 N0
6730 N0
7145 N0
7430 N0
7580 N0
7800 N0

Bilančný profil

Tok

Komárno
Dunaj – štátna hranica
Pred preložkou Čierej vody
Šaľa
Komoča
Bebrava ústie
Nitrianska Streda
Nitra (pod)
Vieska nad Žitavou
Dolný Oháj (nad)
Nové Zámky

Dunaj
Dunaj
Malý Dunaj
Váh
Váh
Bebrava
Nitra
Nitra
Žitava
Žiatava
Nitra

Staničenie
(rkm)
1.765,40
1.708,40
49,00
58,50
30,20
0,03
91,10
53,30
34,20
2,40
6,80

Plocha povodia
2
(km )
171.622,60
178.530,53
1.562,84
11.217,56
11.377,62
630,54
2.093,71
2.876,70
295,46
906,45
4.071,21

Qa
3
(m /s)
2.248,270
2.314,200
31,100
141,962
142,055
3,700
15,427
17,185
1,601
2,450
19,920
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6950 R0
8880 R0
9800 R0
4920 I0
5600 I0
6200 I0
6320 I0
6480 I0

Kozmálovce pod VN
Kamenín
Hron ústie
Ipeľ nad Krupinicou
Krupinica ústie
Štiavnica ústie
Ipeľský Sokolec
Ipeľ ústie

Hron
Hron
Hron
Ipeľ
Krupinica
Štiavnica
Ipeľ
Ipeľ

73,40
10,70
0,03
54,30
0,03
0,03
35,20
0,03

4.015,67
5.149,80
5.464,56
3.557,71
564,39
443,40
4.838,37
5.151,04

47,160
49,626
50,080
12,544
2,634
2,255
17,852
18,100
Zdroj : SHMÚ Bratislava

Z hľadiska ďalšieho územného rozvoja v posudzovanom území , vrátane rozvoja technickej infraštruktúry –
hlavne dopravy, môže byť relevantný priemerný ročný špecifický odtok. Priemerný ročný špecifický odtok
v časovom období rokov 1931-1980 (Atlas krajiny SR, 2002) v južnej a juhozápadnej časti Nitrianskeho kraja
je menej ako 1 l/s.km² (maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou raz za 100 rokov 0,1 – 0,2 l/s.km2
a minimálny špecifický odtok 364 denný je menej ako 0,1 l/s.km2), smerom na severovýchod sa priemerný
ročný špecifický odtok pohybuje od 1 do 3 l/s.km2 (maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou raz za
100 rokov 0,2 – 0,4 l/s.km2 a minimálny špecifický odtok 364 denný je menej ako 0,1 l/s.km2) a od 3 do 5
l/s.km2 (maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou raz za 100 rokov 0,2 – 0,4 l/s.km2 a minimálny
špecifický odtok 364 denný je menej ako 0,1 l/s.km2) a v severnej a severovýchodnej časti posudzovaného
územia je priemerný ročný špecifický odtok od 10 – 15 l/s.km2 (maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou raz za 100 rokov 0,4 – 0,7 l/s.km2 a minimálny špecifický odtok 364 denný je od 0,1 do 0,5
l/s.km2) a výbežkovite na pomerne malej ploche v severovýchodnej časti je priemerný ročný špecifický
odtok od 10 do 15 l/s.km2 (maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou raz za 100 rokov 0,7 – 1,0
l/s.km2 a minimálny špecifický odtok 364 denný je od 0,5 do 1,0 l/s.km2).
Tab. : Priemerné výšky zrážok a odtoku v povodiach Nitrianskeho kraja v roku 2017
Čiastkové povodie
2
Plocha povodia (km )
Priemerný úhrn zrážok (mm)
% normálu
Ročný odtok (mm)
% normálu
Charakter zrážkového obdobia

Dunaj*
1.138
616
98
22
58
normálny

Váh
14.268
906
107
341
111
normálny

Nitra

Hron

4.501
759
109
107
75
normálny

Ipeľ*
5.465
872
111
212
73
vlhký

* údaje sú uvedené len zo slovenskej časti povodia

3.649
666
97
97
72
normálny

SR
49.014
827
109
227
97
normálny

Zdroj : SHMÚ Bratislava

Rozdelenie odtoku v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Maximálne
priemerné mesačné prietoky na celom území Slovenska sa v roku 2017 vyskytovali najmä v období od
februára do marca, v niektorých povodiach aj v máji a decembri a percentuálne rozpätie sa pohybovalo od
15 až 398 % príslušných Qma1961-2000 s výnimkou Malého Dunaja (9 %). Na hlavnom toku Dunaja bol výskyt
maximálnych priemerných mesačných prietokov zaznamenaný v máji s relatívnymi hodnotami 89 až 94 %
príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli
zaznamenané najmä v januári, februári, júli až auguste. Ich hodnoty dosahovali 1 až 250 % príslušného
dlhodobého priemerného mesačného prietoku.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Dunaja (v m3/s)
I.
II.
Tok : Dunaj
Qm
1.427 1.380
Qmax 2010
Qmax 1996 – 2009

III.

IV.

2.138

1.858

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Komárno (most)
2.554 4.098 2.344 2.886 2.467
7.069,00 Qmin 2010
8.940,00 Q min 1996 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 1767,80
1.593 1.511 2.049 2.196
1.118,00
785,50
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010
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Na hlavnom toku Dunaja priemerné ročné prietoky v roku 2017 dosahovali 89-91 % dlhodobého priemeru
Qa1961-2000. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v máji, kedy dosiahli 89-94 % príslušných
dlhodobých hodnôt Qma1961-2000. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa v povodí vyskytli v januári a
dosiahli 61-65 % príslušných dlhodobých hodnôt. V povodí Dunaja sú 3 bilančné profily. Bilančný stav v
povodí bol počas celého roku 2017 aktívny.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Malého Dunaja (v m3/s)
I.
II.
Tok : Malý Dunaj
Qm
36,30 34,70
Qmax 2010
Qmax 1970 – 2009

III.

IV.

37,17

38,11

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Trstice
46,06 45,41 32,73 35,32 38,48
64,74 Qmin 2010
165,00 Q min 1970 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 22,70
36,22 35,71 42,30 38,22
29,18
7,76
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010

V povodí Malého Dunaja je 1 bilančný profil. V roku 2017 vplyv prevodu vody z Dunaja sa prejavil v
bilančnom profile Malý Dunaj pod preložkou Čiernej vody počas mesiacov január, apríl až jún a október a
november zmenou pasívneho bilančného stavu na napätý bilančný stav a počas ostatných mesiacoch
zmenou pasívneho bilančného stavu na aktívny bilančný stav.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Váh (v m3/s)
I.
II.
Tok : Váh
Qm
139,2 136,9
Qmax 2010
Qmax 1963 – 2009

III.

IV.

177,5

149,2

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Šaľa
501,9 406,2 149,3 244,3 365,2
1.210,00 Qmin 2010
1.446,00 Q min 1963 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 58,50
133,2 141,9 217,1 230,5
61,940
7,502
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010

V povodí Váhu sa hodnoty priemerných ročných prietokov pohybovali v rozpätí 30 až 162 % dlhodobých
hodnôt Qa1961-2000, na hlavnom toku povodia dosahovali hodnoty od 102 do 117 % Qa1961-2000. Maximálne
priemerné mesačné prietoky v povodí boli zaznamenané vo februári a marci, na hlavnom toku dosahovali
mesačné prietoky 98 až 132 % príslušných dlhodobých hodnôt. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli
vyhodnotené v dolnej časti povodia v mesiaci jún a august. Ich hodnoty sa pohybovali od 8 do 102 %
príslušných dlhodobých hodnôt, na hlavnom toku dosahovali 80 až 100 % príslušných dlhodobých hodnôt. V
povodí Váhu je 25 bilančných profilov. Bilančný stav v povodí bol počas celého roku 2017 aktívny.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Nitra (v m3/s)
I.
II.
Tok : Nitra
Qm
33,42 29,93
Qmax 2010
Qmax 1931 – 2009

III.

IV.

30,96

37,16

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Nové Zámky
66,16 84,55 15,20 27,55 41,29
319,60 Qmin 2010
316,00 Q min 1931 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 12,30
21,58 34,68 48,17 39,19
10,64
2,40
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010

V povodí Nitry sa priemerný ročný prietok pohyboval v rozpätí 36 - 113 % dlhodobých hodnôt, na hlavnom
toku povodia dosahovali hodnoty od 73 až 86 % Qa1961-2000. Maximálne priemerné mesačné prietoky v
povodí boli zaznamenané od februára do mája, percentuálne rozpätie sa pohybovalo od 66-154 %
príslušných dlhodobých hodnôt. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli vo väčšine staníc
vyhodnotené v auguste, ojedinele v januári, júli a septembri. Hodnoty minimálnych mesačných prietokov sa
pohybovali od 25 do 87 % príslušných dlhodobých hodnôt, pričom na hlavnom toku v rozpätí od 52-87 %
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príslušných dlhodobých hodnôt. V povodí Nitry je 13 bilančných profilov. V bilančnom profile Nitrianske
Rudno pod VN bol manipuláciou na VN Nitrianske Rudno zmenený pasívny bilančný stav na aktívny počas
mesiacov júl a august.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Hron (v m3/s)
I.
II.
Tok : Hron
Qm
90,80 65,82
Qmax 2010
Qmax 1931 – 2009

III.

IV.

64,14

89,50

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Kamenín
148,1 158,1 48,29 86,55 106,6
529,20 Qmin 2010
760,00 Q min 1931 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 10,90
64,68 97,49 122,3 95,24
24,900
2,037
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010

V povodí hrona sa priemerný ročný prietok pohyboval v rozpätí 50-92 % dlhodobých hodnôt Qa1961-2000. Na
hlavnom toku Hron dosahoval 64-85 % dlhodobých hodnôt. Maximálne priemerné mesačné prietoky na
Hrone a väčšine prítokov boli v máji. Percentuálne rozpätie sa na hlavnom toku pohybovalo od 88 do 122 %
príslušných dlhodobých hodnôt, na prítokoch od 59 do 238 %. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa
vyskytli vo väčšine staníc v januári a auguste, iba ojedinele vo februári a júli. Hodnoty minimálnych
mesačných prietokov sa na hlavnom toku pohybovali od 42 do 90 %, na prítokoch od 10 do 110 %
príslušných dlhodobých hodnôt. V povodí Hrona je 16 bilančných profilov. Bilančný stav počas roka 2017
bol v celom povodí aktívny.
Tab.: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na toku Ipeľ (v m3/s)
I.
II.
Tok : Ipeľ
Qm
45,70 41,59
Qmax 2010
Qmax 2007 – 2009

III.

IV.

49,75

43,94

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
Stanica : Skalka
87,79 146,0 19,40 27,18 39,18
408,20 Qmin 2010
163,50 Q min 2007 – 2009

X.

XI.
XII.
Rok
Riečny kilometer : 12,20
33,45 46,28 90,75 55,89
9,869
1,067
Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2010

V povodí Ipľa sa priemerné ročné prietoky pohybovali v rozpätí 11 až 83 % dlhodobých hodnôt Qa1961-2000,
na hlavnom toku dosiahli 43 až 59 %, na prítokoch s prirodzeným režimom odtoku 32 až 83 %. Maximálne
priemerné mesačné prietoky boli najmä vo februári, marci a decembri. Hodnoty maximálnych mesačných
prietokov sa na hlavnom toku pohybovali od 76 do 120 %, na prítokoch 15 až 244 % dlhodobých hodnôt.
Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli najmä v auguste. Hodnoty minimálnych mesačných
prietokov v auguste sa na hlavnom toku pohybovali od 32-53 % príslušných dlhodobých hodnôt, na
prítokoch v rozpätí 11-65 %. Povodie Ipľa sa hodnotilo v 14 bilančných profiloch. Bilančný stav počas roka
2017 bol v celom povodí aktívny.
Tab. : Priemerné mesačné prietoky (Q – m3/s, %) vo vodomerných staniciach Nitrianskeho kraja v roku 2017
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

195,20
95,6

244,60
98,4

241,70
124,0

123,60
77,9

80,17
57,0

76,39
71,3

130,90
134,3

143,30
143,4

202,40
186,7

151,50
125,8

155,12
109,3

18,160
106,0

6,027
42,0

4,965
49,7

4,478
51,9

5,621
76,7

6,926
75,2

10,700
94,7

16,550
104,7

11,285
73,1

5080 V0 – ŠAĽA – VÁH
Q
%

122,30
120,0

151,70
125,3

6730 N0 – NITRIANSKA STREDA – NITRA
Q
%

6,517
43,2

17,790
84,6

18,990
65,8

18,690
69,6

Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2017

Strana 68

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Podľa režimu odtoku vodné toky v posudzovanom území radíme do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovosnehovým režimom odtoku, kde najvyššie vodné stavy bývajú začiatkom jari v mesiaci február, marec a apríl
a najnižšie vodné stavy bývajú koncom leta a začiatkom jesene v mesiaci september.
Povrchové vody – vodné nádrže : Účelové vodné nádrže na veľkých, menších alebo malých výmerách, ktoré
sú rozmiestnené v posudzovanom území, plnia rôzne funkcie. Využívané sú ako rybníky, rekreačné plochy,
odkaliská, mnohé sú dôležitým prvkom z hľadiska environmentálneho (biotopy chránených a ohrozených
živočíchov, udržiavanie vody v krajine, ovplyvňovanie mikroklímy a pod.). Na území Nitrianskeho kraja sa
nachádzajú dve veľké vodné nádrže nad 1 mil. m3 : vodná nádrž Kráľová (65,47 mil. m3) a vodná nádrž
Selice (6,5 mil. m3), obidve v okrese Šaľa. Okrem týchto nádrží sa na území kraja nachádza množstvo
rybníkov (17) a vodných nádrží (68) na miestnych tokoch : okres Komárno (4 rybníky), okres Levice (15 VN
a 2 rybníky), okres Nitra (12 VN a 6 rybníkov), okres Nové Zámky (20 VN a 2 rybníky), okres Šaľa (2 VN a 2
rybníky), okres Topoľčany (9 VN a 1 rybník), okres Zlaté Moravce (12 VN).
Povrchové vody – mokrade, vlhké lúky : Takéto a podobné typy prirodzených alebo poloprirodzených
stojatých alebo pomaly odtekajúcich povrchových vôd majú jednoznačne veľký význam pri zadržiavaní vody
v krajine a pri udržiavaní kvality biodiverzity (biotopy aquamilných rastlín a chránených a ohrozených
živočíchov). Väčšinou sa jedná o lokality s relatívne malou výmerou na lesných pozemkoch, v prostredí lúk
a pasienkov, zostatky mŕtvych ramien riek, v depresiách pozdĺž ciest a železníc a pod.
1.4.2.2. Kvalita povrchových vôd
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa vykonáva na základe údajov získaných v procese monitorovania
stavu vôd. Monitoring kvality povrchových vôd SR sa rozdelil v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010
Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona na monitoring základný, prevádzkový, prieskumný a
monitoring chránených území (CHÚ).
Kvalitatívne ukazovatele sledované vo všetkých monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v
roku 2017 boli zhodnotené podľa § 3, odsek 3 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení Nariadenia vlády
SR č. 398/2012 Z.z. Pre prioritné látky a niektoré ďalšie látky bolo hodnotené dodržanie environmentálnej
normy kvality (ENK) podľa Nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z.z.
Nariadenie vlády SR č. . 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. (ďalej
len NV), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ustanovuje požiadavky hlavne
na kvalitu povrchovej vody, klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných
odpadových vôd s obsahom škodlivých látok.
Všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele : V čiastkovom povodí Dunaja bolo bilančne
hodnotených 6 miest za rok 2016 a 2017. V obidvoch rokoch 2016 aj 2017 všeobecné fyzikálno-chemické a
hydrobiologické ukazovatele zodpovedajú priaznivému bilančnému stavu (A) vo všetkých 6 bilancovaných
miestach. V čiastkovom povodí Váhu bolo bilančne hodnotených 25 miest za rok 2016 a 23 miest za rok
2017. V roku 2017 všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele zodpovedali priaznivému
bilančnému stavu (A) v 13 bilancovaných miestach (v roku 2016 v 12 bilancovaných miestach). Napätému
bilančnému stavu (B) zodpovedali ukazovatele v 6 bilancovaných miestach (SIbios) (v roku 2016 v 11
bilancovaných miestach) a pasívnemu bilančnému stavu (C) v 4 miestach (v roku 2016 v 2 bilancovaných
miestach), ktorý spôsobil ukazovateľ chlorofilu-a a N-NH4. Pasívny bilančný stav (C) pretrváva v mieste Nitra
– Komoča. Zhoršenie bilančného stavu z priaznivého (A) na pasívny BS (C) bolo zaznamenané v mieste Malý
Dunaj – Trstice. V čiastkovom povodí Hrona bolo bilančne hodnotených 7 miest v roku 2017 a 8 miest v
roku 2016. Priaznivý bilančný stav (A) bol stanovený v 2 miestach (v roku 2016 na 3 miestach) a napätý
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bilančný stav (B) v 4 miestach, tak ako aj v roku 2016. V 1 mieste bol pasívny bilančný stav (C), tak ako aj
v roku 2016, ktorý spôsobil ukazovateľ SIbios. V čiastkovom povodí Ipľa bolo bilančne hodnotených 7 miest v
roku 2017 a 2016. Všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele zodpovedali priaznivému
bilančnému stavu (A) v 2 miestach (v roku 2016 v 3 miestach) a napätému bilančnému stavu (B) v 2
miestach, tak ako aj v roku 2016. V bilancovaných 3 miestach bol stanovený pasívny bilančný stav (C) s
určujúcimi ukazovateľmi N-NH4 a chlorofyl-a. V obidvoch rokoch pretrváva pasívny bilančný stav (C) v
miestach Krivánsky potok – pod Lučencom a Suchá – Prša (Banskobystrický kraj).
Tab. : Bilančný stav kvality povrchovej vody v posudzovanom území v rokoch 2016 a 2017
– Všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele
Čiastkové povodie
Dunaj
Váh
Hron
Ipeľ
SR – celkom (počet)
SR – celkom (%)

Roky
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Počet bilancovaných
monitor. miest
6
6
25
23
8
7
7
7
85
82
100
100

Počet miest s bilančných stavom (BS)
A - priaznivý
B - napätý
C - pasívny
6
0
0
6
0
0
12
11
2
13
6
4
3
4
1
2
4
1
3
2
2
2
2
3
39
29
17
37
23
22
46,0
34,0
20,0
45,2
28,0
26,8
Zdroj : SHMÚ Bratislava

Bilančný stav (BS) : A – priaznivý (BS > 1,1), B – napätý (0,9 < BS < 1,1), C – pasívny (0,9 > BS).

Relevantné syntetické a nesyntetické látky (RL) : V čiastkovom povodí Dunaja bolo bilančne hodnotených
6 miest v roku 2017 aj 2016. Relevantné látky zodpovedali priaznivému bilančnému stavu (A) v 5 miestach
pre NPK a v 6 miestach pre RP.
Tab. : Bilančný stav kvality povrchovej vody v posudzovanom území povodí v rokoch 2016 a 2017
– Relevantné syntetické a nesyntetické látky (RL)
Čiastkové povodie
Dunaj
Váh
Hron
Ipeľ
SR – celkom (počet)
SR – celkom (%)

Roky
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Počet
bilancovaných
monitor. miest
6* (5-NPK)
6* (5-NPK)
14* (7-NPK)
20* (19-NPK)
6
7* (5-NPK)
6* (4-NPK)
4* (2-NPK)
56* (44-NPK)
75* (64-NPK)
100
100

Počet miest s bilančných stavom (BS)
A – priaznivý
B – napätý
C – pasívny
NPK
RP
NPK
RP
NPK
RP
5
6
0
0
0
0
5
6
0
0
0
0
7
13
0
0
0
1
19
17
0
0
0
3
6
6
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
4
5
0
0
0
1
2
3
0
0
0
1
44
49
0
2
0
5
64
48
0
2
0
25
100
87,5
0
3,5
0
9,0
100
64,0
0
2,7
0
33,3
Zdroj : SHMÚ Bratislava

Bilančný stav (BS) : A – priaznivý (BS > 1,1), B – napätý (0,9 < BS < 1,1), C – pasívny (0,9 > BS),
RP – ročný priemer, NPK – najvyššia prípustná koncentrácia.
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V čiastkovom povodí Váhu bolo bilančne hodnotených 20 miest v roku 2017 (14 miest v roku 2016).
Relevantné látky pre NPK boli hodnotené v 19 miestach (v roku 2016 v 7 miestach) a zodpovedali
priaznivému BS (A). Pre ročný priemer (RP) bol priaznivý bilančný stav (A) v 17 miestach (v roku 2016 v 16
miestach) a pasívny BS (C) v 3 miestach (v roku 2016 v 1 mieste) s určujúcim ukazovateľom As rozp. po
filtrácii. Výrazné zhoršenie bilančného stavu pre RP z priaznivého BS (A) na pasívny BS (C) bolo
zaznamenané v mieste Nitra – Komoča. V čiastkovom povodí Hrona bolo v roku 2017 bilančne hodnotených
7 miest (v roku 2016 na 6 miestach). Priaznivý bilančný stav (A) bol zaznamenaný v 5 miestach pre NPK (v
roku 2016 na 6 miestach) a v 7 miestach pre RP (v roku 2016 na 6 miestach). V čiastkovom povodí Ipľa boli
bilančne hodnotené 4 miesta v roku 2017 (6 miest v roku 2016). Relevantné látky boli hodnotené v 2
miestach pre NPK (v roku 2016 na 4 miestach) a zodpovedali priaznivému BS (A). Bilančný stav pre RP
zodpovedal pasívnemu BS (C) v 1 mieste (v roku 2016 v 1 mieste) a priaznivému BS (A) v 3 miestach (v roku
2016 na 5 miestach). Pasívny BS (C) pre RP pretrváva v mieste Štiavnica – ústie s určujúcim ukazovateľom
Zn rozp. po filtrácii.
Prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky (PL) : V čiastkovom povodí Dunaja bolo bilančne
hodnotených 6 miest v roku 2017 aj v roku 2016. Prioritné látky zodpovedajú priaznivému bilančnému
stavu (A) vo všetkých miestach pre RP aj NPK v obidvoch rokoch.
Tab. : Bilančný stav kvality povrchovej vody v posudzovanom území povodí v rokoch 2016 a 2017
– Prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky (PL)
Počet
bilancovaných
monitorovacích miest

Čiastkové povodie

Roky

Hornád

2016
2015

6
6

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

13
19
6
7
5
5
54* (53-NPK)
73
100
100

Váh
Hron
Ipeľ
SR – celkom (počet)
SR – celkom (%)

Počet miest s bilančných stavom (BS)
A - priaznivý
B - napätý
C – pasívny
NPK
RP
NPK
RP
NPK
RP
6
6
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0

12
17
4
4
5
5
50
68
100
100

12
14
2
3
5
4
47
61
87,0
83,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
3
2
6,0
2,7

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

0
3
4
4
0
1
4
10
7,0
13,7

Zdroj : SHMÚ Bratislava
Bilančný stav (BS) : A – priaznivý (BS > 1,1), B – napätý (0,9 < BS < 1,1), C – pasívny (0,9 > BS),
RP – ročný priemer, NPK – najvyššia prípustná koncentrácia.

V čiastkovom povodí Váhu bolo bilančne hodnotených 19 miest v roku 2017 (13 miest v roku 2016).
Prioritné látky zodpovedali priaznivému bilančnému stavu (A) v 17 miestach pre RP (v roku 2016 na 12
miestach) a v 14 miestach pre NPK (v roku 2016 na 12 miestach). Napätý BS (B) bol zaznamenaný v 2
miestach len pre RP (v roku 2016 na 1 mieste). Pasívny BS (C) bol zaznamenaný v 2 miestach pre NPK (v
roku 2016 na 1 mieste) a v 3 miestach pre RP (v roku 2016 na žiadnom mieste). Zhoršenie bilančného stavu
z priaznivého BS (C) na pasívny BS (A) nastalo v mieste Nitra – Komoča (RP). Pasívny bilančný stav (C) pre RP
pretrváva v mieste Nitra – Chalmová. V čiastkovom povodí Hrona bolo bilančne hodnotených 7 miest v roku
2017 (6 miest v roku 2016). Prioritné látky zodpovedali priaznivému bilančnému stavu (A) v 4 miestach pre
NPK, tak ako aj v roku 2016, v 3 miestach pre RP (v roku 2016 na 2 miestach). Nepriaznivý pasívny bilančný
stav (C) bol zistený v 3 miestach pre NPK (v roku 2016 na 2 miestach) a v 4 miestach pre RP, tak ako aj
v roku 2016, určujúcim ukazovateľom bol fluorantén. V miestach Slatina – Zvolen a Zolná – ústie pretrváva
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pasívny bilančný stav (C) pre NPK aj RP v rokoch 2017 aj 2016 (Banskobystrický kraj). V čiastkovom povodí
Ipľa bolo v roku 2017 aj 2016 bilančne hodnotených 5 miest. Prioritné látky pre NPK zodpovedali
priaznivému bilančnému stavu (A) vo všetkých 5 miestach v obidvoch rokoch. Pre RP zodpovedali
priaznivému bilančnému stavu (A) v 4 miestach (v roku 2016 na 4 miestach) a pasívnemu BS (C) v 1 mieste
(v roku 2016 na žiadnom mieste), určujúcim ukazovateľom Hg rozp. po filtrácii.
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v roku 2017 zaevidovala 111 mimoriadnych zhoršení kvality
vôd (MZV), z toho 43 prípadov bolo v povrchových vodách (53 v roku 2016) a 68 v podzemných vodách (49
v roku 2016). Počet evidovaných MZV v roku 2017 sa zvýšil o 9 MZV v porovnaní s rokom 2016 (102 MZV v
roku 2016). Z celkového počtu evidovaných zhoršení na celom území Slovenska, bolo evidovaných 32
prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) spôsobených dopravou a prepravou škodlivých látok (ŠL)
a obzvlášť škodlivých látok (OŠL), čo predstavuje cca 28,8 % MZV, čo je nárast v porovnaní s rokom 2016 o 8
prípadov (v roku 2016 bolo evidovaných 24 prípadov, t.j. 23,5 %). Z toho v rámci automobilovej dopravy a
prepravy bolo v roku 2017 spôsobených 29 MZV (z toho 14 domáci dopravcovia a 15 zahraniční) a v
železničnej preprave 3 MZV. V súvislosti s dopravnými nehodami dochádzalo hlavne k únikom ropných
látok (motorová nafta a oleje) do okolia dopravnej komunikácie, pričom sa tieto látky dostávajú do vodného
toku alebo do horninového prostredia, kde môžu spôsobiť MZV. Ďalším významným faktorom vzniku MZV
bol v roku 2017 nevyhovujúci technický stav zariadenia alebo objektu v 16 prípadoch (23 prípadov v roku
2016) a v 17 prípadoch nebola zistená príčina MZV, tak ako aj v roku 2016.
1.4.2.3. Podzemné vody
Nitriansky kraj je bohatý na zásoby podzemných vôd (najvýznamnejšia oblasť je Podunajská nížina), na
minerálne vody (Santovka, Slatina) a geotermálne vody (Podhájska, Patince, Štúrovo, Nové Zámky a pod.).
Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd na Slovensku je
hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa
poslednej hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov.
Hydrogeologické rajóny v posudzovanom území :
GM 068
MG 046
MG 047
MG 068
MG 069
MG 070
N 058
N 061
N 062
NQ 071
NQ 073
Q 048
Q 052
Q 056
Q 057
Q 060
Q 072
Q 074

Kryštalinikum a mezozoikum východnej časti Považského Inovca
Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Považského Inovca
Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca
Kryštalinikum a mezozoikum východnej časti Považského Inovca
Mezozoikum a paleozolikum severovýchodnej časti Tribeča
Kryštalinikum a mezozoikum južnej a strednej časti Tribeča
Neogén Hronskej pahorkatiny
Neogén strednej a južnej časti Ipeľskej pahorkatiny
Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny
Neogén Nitrianskej pahorkatiny
Neogén Žitavskej pahorkatiny
Kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa – Galanta
Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny
Kvartér Dunaja v úseku Komárno – Chľaba
Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny
Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine
Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky
Kvartér medziriečia Podunajskej roviny
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Q 080
QN 059
QN 091
V 086
V 088
V 093
V 094
V 096

Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače
Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine
Kvartér Ipľa
Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec
Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria
Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria
Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny
Neovulkanity Burdy

Obrázok :

Využiteľné množstvá podzemných vôd v hydrogeologických regiónoch v roku 2017
LEGENDA :
Využiteľné množstvo (l/s)
10,00 – 50,00
50,01 – 100,00
100,01 – 200,00
200,01 – 400,00
400,01 – 800,00
800,01 – 1.500,00
nad 1.500,00

Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2017

Významné zdroje obyčajných podzemných vôd : V posudzovanom území kraja sa vyskytuje 83 podzemných
vodných zdrojov v povodí Hrona a Dunaja, z ktorých najviac sa nachádza v okrese Levice (54) a okrese Nové
Zámky (22) a 736 podzemných vodných zdrojov v povodí Váhu, z nich najviac je v okrese Nové Zámky (242)
a Nitra (238).
Minerálne a geotermálne vody : Územie Nitrianskeho kraja je pomerne bohaté na minerálne pramene a aj
na geotermálne vody. Celkovo sa v posudzovanom území nachádza 29 minerálnych prameňov : v okrese
Komárno 17 prameňov (Komárno – 5, Patince – 4, Kameničná, Vojnice, Nesvady, Kravany nad Dunajom,
Marcelová, Dolný Peter, Zlatná na Ostrove – Ontopa, Zemianska Oľča), v okrese Levice 2 (Santovka
a Slatina), v okrese Nitra 2 (Poľný Kesov), v okrese Topoľčany 8 (Norovce – 2, Tvrdomestice – 2, Prašice,
Tesáre, Topoľčany, Jacovce) a v okrese Zlaté Moravce 2 (Obyce). Geotermálne vody : v Kalinčiakove vyviera
prameň Margita – bezplynná sadrovcová zemitá terma s nízkou mineralizáciou a s teplotou 25 °C (termálne
kúpalisko Margita-Ilona). Známe vrty sú v Nových Zámkoch, v Štúrove s teplotou 22 – 41°C, či vo Dvoroch
nad Žitavou s teplotou 62°C a výdatnosťou 7,2 l/s. Ďalšie termálne vody boli navŕtané v Šali, Diakovciach,
Vlčanoch, Podhájskej, Poľnom Kesove, Komárne, Čalove, Patinciach, Štúrove, Obide a pod. Využívajú sa
hlavne v termálnych kúpaliskách. Vrtmi zistené výskyty horúcich vôd sa nachádzajú v južnej časti
Nitrianskeho kraja v Patinciach, Štúrove, Komárne, Kameničnej, Nesvadoch, Novej Vieske a Želiezovciach.
Banské vody : V posudzovanom území sa nachádzajú viaceré banské vody, ktoré sú zachytávané a slúžia
ako zdroj kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo.
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Tab.: Významné geotermálne vrty a minerálne pramene na území Nitrianskeho kraja
Názov
Komárno
Svätý Peter
Marcelová
Patince 1
Patince 2
Nesvady
Kalinčiakovo – Malý Kiar 1
Kalinčiakovo – Malý Kiar 2
Kalinčiakovo – Malý Kiar 3
Santovka
Santovka I
Santovka
Santovka IV
Santovka V
Poľný Kesov 1
Poľný Kesov 2
Nové Zámky 1
Podhájska 1
Podhájska 2
Tvrdošovce
Dvory nad Žitavou
Štúrovo 1
Štúrovo 2
Šaľa
Vlčany
Topoľčany

Okres
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Šaľa
Šaľa
Topoľčany

Označenie
FGK-1
PGT-11
GTM-1
SB-1
SB-2
GN-1
HBV-1
HBV-2A
HBV-3
B-3A
B-6, reg.č. LE-034
B-15, reg.č. LE-049
BB-1, reg.č. LE-039
BB-2, reg.č. LE-040
BPK-2
BPK-1
GNZ-1
GRP-1
Po-1
FGTv-1
FGD-1
FGŠ-1
VŠ-1
HTŠ-2
FGV-1
FGTZ-1

Teplota
31
35
54
26,5
27
63,1
25,1
25
25,2
27
25,1
25
25,2
27
48
27,2
21,6
70
85
69
72,5
44
38
44,3
99,99
43

1.4.2.4. Kvalita podzemných vôd
Monitorovanie kvality podzemných vôd predstavuje systematické sledovanie a hodnotenie kvality a stavu
podzemných vôd, ktoré je uvedené v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. a
realizované v zmysle požiadaviek vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona v znení neskorších predpisov. V každom vodnom útvare sa objekty vyhodnocovali na
základe splnenia alebo nesplnenia požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. a Nariadenia vlády SR č.
496/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Bilančné hodnotenie sa vykonáva v 6 nasledovných ukazovateľoch kvality vody : dusitany (NO3-), dusičnany
(NO2-), amónne ióny (NH4+), vodivosť, chemická spotreba O2 manganistanom (CHSKMn) a celkové rozpustné
látky (RL 105).
V roku 2018 sa kvalita podzemných vôd na Slovensku sledovala v 74 kvartérnych a predkvártérnych
útvaroch podzemných vôd, z ktorých zasahujú do riešeného územia najmä :
SK1000200P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy
oblasti povodia Dunaj sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä v sídelných aglomeráciách ako
napr. Komárno, ktorá je hlavným dôvodom zmien v chemickom zložení podzemných vôd. Požiadavkám
Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. nevyhovovalo až 38,57 % vzoriek kvôli častým nameraným vysokým
koncentráciám Fe+ (54-krát) a 238,57 % vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Mn (54-krát). Vplyvom
poľnohospodárskej činnosti boli prekročené limity u NO3- (2-krát Čunovo) a SO42- (8-krát Jarovce).
Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty stopového prvku As (Komárno, Kalinkovo).
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SK1000300P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia
Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä v sídelných aglomeráciách ako napr. Komárno. ktorá
je hlavným dôvodom zmien v chemickom zložení podzemných vôd. Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.
247/2017 Z.z. nevyhovovalo až 27,46 % vzoriek kvôli častým nameraným vysokým koncentráciám Fe+ (39krát) a 23,94 % vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Mn (34-krát). Vplyvom poľnohospodárskej činnosti
boli prekročené limity u NO3- (14-krát zo 142 stanovení). Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty stopového
prvku As a všeobecných organických látok TOC.
SK1000400P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti
oblasti povodia Váh patria už dlhšie obdobie medzi najznečistenejšie časti Slovenska, kde sa vplyv
antropogénneho znečistenia na podzemné vody kvartérnych náplavov prejavuje v celom útvare.
Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. nevyhovovalo až 76,32 % vzoriek kvôli vysokým
koncentráciám Mn (58-krát) a 54,00 % vzoriek kvôli častým nameraným vysokým koncentráciám Fe+ (39krát). Prekročená bola aj limitná hodnota RL (18-krát zo 76 stanovení), NH4+ (17-krát zo 76 meraní), NO3- (5krát zo 76 meraní), SO42- (13-krát) a CHSKMn (7-krát). Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty stopového
prvku As (Šurany), všeobecných organických látok TOC (15-krát zo 76 odberov) a špecifických organických
látok.
SK1000600P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy
oblasti povodia Dunaj sú ovplyvňované najmä kvalitou vody v Dunaji. Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.
247/2017 Z.z. nevyhovovalo až 83,30 % vzoriek kvôli častým nameraným vysokým koncentráciám Mn (15krát) a 38,90 % vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Fe+ (7-krát). Prekročená bola aj limitná hodnota SO42(9-krát z 18 stanovení), RL (8-krát zo 4 stanovení), NH4+, H2S a NO3-. Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty
špecifických organických látok.
SK1000700P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron sú
znečistené najmä v svojej strednej časti toku (Banskobystrický kraj). Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.
247/2017 Z.z. nevyhovovalo 41,70 % vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Mn (15-krát) a 30,60 % vzoriek
kvôli častým nameraným vysokým koncentráciám Fe+ (11-krát). Prekročená bola aj limitná hodnota NO3- (8krát z 36 stanovení), RL (6-krát z 36 stanovení), SO42- (4-krát z 36 meraní), Cl- (2-krát z 36 meraní) a NH4+ (1krát z 36 meraní). Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty stopového prvku As (8-krát z 5 stanovení) a
všeobecných organických látok TOC (6-krát z 36 odberov).
SK1000800P – Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa oblasti povodia Hron sú ako
kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, stratigrafického
zariadenia pleistocén – holocén. Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. nevyhovovalo 75,00 %
vzoriek kvôli vysokým koncentráciám Mn (12-krát zo 16 odberov) a 56,30 % vzoriek kvôli častým
nameraným vysokým koncentráciám Fe+ (9-krát zo 16 odberov). Prekročená bola aj limitná hodnota NH4+
(4-krát zo 16 meraní), NO3- (v dôsledku poľnohospodárskej činnosti) a CHSKMN (1-krát zo 16 stanovení).
Zaznamenané boli nadlimitné hodnoty všeobecných organických látok TOC (1-krát).
SK5200050OP – Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj patria medzi
najčistenejšie časti Slovenska, kde požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. nevyhovela iba nadlimitná
koncentrácia NO3- (2-krát), z toho 1-krát v posudzovanom území (Mužla).
SK200100OP – Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh neboli
dosiahnuté Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z.z. odporúčané hodnoty ukazovateľov nasýtenia vody
kyslíkom vo všetkých sledovaných objektoch. Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. nevyhoveli
niektoré vzorky kvôli vysokým koncentráciám Fe+, Fe2+ a Mn. Prekročená bola aj limitná hodnota RL, NO3- a
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SO42-. Nadlimitné hodnoty stopových prvkov, všeobecných organických látok TOC a špecifických organických
látok neboli zaznamenané.
SK200150FP – Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tribeča a oblasti povodia Váh boli
monitorované 3 oblasti, z toho iba jedna v posudzovanom území (Topoľčany – Sádok), kde nedošlo
k žiadnemu prekročeniu limitných hodnôt v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.
SK200220FP – Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov
oblasti povodia Hron, bolo monitorovaných 11 oblastí, z toho iba dva v posudzovanom území (Pukanec,
Nová Dedina), kde došlo k prekročeniu limitných hodnôt v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017
Z.z. pre koncentrácie Mn v Pukanci a pre ostatné ukazovatele v Novej Dedine : CHSKMn, Fe+, Fe2+, H2S, Mn a
všeobecných organických látok TOC.
SK200230OP – Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy Ipeľskej kotliny oblasti povodia Hronasti
povodia Hron, boli monitorované 3 oblasti, z toho iba jedna v posudzovanom území (Kubáňovo), kde došlo
k prekročeniu limitných hodnôt v zmysle požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. pre koncentrácie Fe,
Mn a NH4+.
Tab.: Miesta odberov so zmenou bilančného stavu kvality podzemných vôd v Nitrianskom kraji v roku 2017
v porovnaní s rokom 2016
Rajón
MG 070
Q 052
Q 052
Q 056
Q 060
Q 072
Q 072
Q 074
Q 080

číslo
objektu
116299
260490
738191
86990
59490
30290
37990
224490
78990

Lokalita
Podhorany
Komárno
Zlatná na Ostrove
Chľaba – ústie
Hronské Kosihy
Dolné Krškany
Nové Zámky – juh
Vrbová nad Váhom – Veľký Kindeš
Kozárovce – za mlynom

2016
C - pasívny
B - napätý
B - napätý
C - pasívny
B - napätý
C - pasívny
C - pasívny
C - pasívny
C - pasívny

2017
A - priaznivý
A - priaznivý
A - priaznivý
B - napätý
A - priaznivý
A - priaznivý
B - napätý
A - priaznivý
B - napätý

Zmena spôsobená
ukazovateľom
NH4
vodivosť
vodivosť
NO3
NO3
NH4
vodivosť, RL105
NO3
NO3

Zdroj : SHMÚ Bratislava, 2017

Obrázok :

Bilančný stav kvality podzemných vôd v roku 2017
LEGENDA :

073
NQ
.

Bilančný stav priaznivý
Bilančný stav napätý
Bilančný stav pasívny
Bilančný stav nehodnotený
Hranica rajónu
Poradové číslo rajónu
Charakteristika rajónu
Pozorovací objekt

Zdroj : SHMÚ Bratislava
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1.4.2.5. Zdroje znečistenia povrchových, podzemných a banských vôd
Vo všeobecnosti zásadný problém z hľadiska vplyvov na kvalitu a kvantitu vôd podzemných a povrchových
vôd, resp. ohrozenie ich dobrého stavu, vytvárajú sídelné aglomerácie (odpadové vody z priemyselných
zariadení, zariadení na spracovanie a zneškodňovanie odpadu a komunálnymi odpadovými vodami),
poľnohospodárstvo (používanie agrochemikálii a ich priame uvoľňovanie pri aplikácii, zavlažovaní,
meliorácii a pod.), ťažba nerastných surovín (priesaky z odvalov a odkalísk) a skládky odpadov (hlavne
nelegálne skládky odpadov, ktoré sa často nachádzajú na brehoch vodných tokov a odtokových línií,
rezných rýh a pod., odkiaľ sú splavované do vodných tokov). K znečisteniu podzemných vôd nemalou
mierou prispievajú aj sídla (prevažne vidieckeho charakteru) bez kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, aj
keď počet takýchto sídiel neustále klesá, ktoré svoje odpadové vody vypúšťajú priamo do recipientu.
K zdrojom znečistenia vôd môžeme zaradiť aj cestnú dopravu, vrátane dopravnej infraštruktúry, ktorá
dobrý stav vôd negatívne ovplyvňuje aplikáciou chloridov z posypových solí.
1.4.3. PÔDA
Pôda je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nenahraditeľným prírodným zdrojom, ktorá popri
produkčnej funkcie plní aj výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu. Spôsob využívania pôdy musí byť
primeraný prírodným podmienkam, musí zaručovať zachovanie a obnovu prirodzených vlastností, funkčnú
spätosť prírodných procesov a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu. Produkčnosť pôd je silne závislá od
bonity pôdy a spôsobu obhospodarovania. Pôda svojím obrovským regulačným, detoxikačným a čistiacim
účinkom ovplyvňuje ďalšie zložky životného prostredia, ako aj prírodné zdroje.
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA
Na ochranu pôdy sa uplatňuje najmä zákon NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje
ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy,
ktoré sú : produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a
genetického potenciálu živých organizmov v prírode a v neposlednom rade ochranu výmery
poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie a to hlavne
poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. – 4.
kvalitatívnej skupiny uvedenej v Prílohe č. 3 vyššie uvedeného zákona. Vyhláškou č. 508/2004 Z.z. sa
vykonáva § 27 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tab. : Výmera poľnohospodárskej pôdy v okresoch Nitrianskeho kraja podľa stupňa kvality (%)
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

1
18,40
2,37
3,95
14,85
15,17
0,02
8,99

2
21,41
30,83
38,22
35,76
41,39
31,48
12,98
31,04

3
15,36
10,02
10,69
13,46
7,21
12,02
14,30
12,12

4
3,74
10,68
9,35
6,74
0,81
15,32
15,52
8,28

Stupeň kvality
5
22,35
17,24
15,23
15,38
25,57
11,46
20,33
17,71

6
14,42
18,49
20,22
10,50
6,93
25,70
20,27
16,04

7
3,91
2,51
0,86
1,07
2,68
1,75
4,71
2,27

8
9
0,41
5,67
2,19
1,11
0,36
1,93
0,30
0,23
1,23
1,04
6,36
5,51
2,51
1,03
Zdroj : VÚPOP Bratislava
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Ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy zabezpečuje Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z.
o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Zoznam najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v Prílohe č. 2 uvedeného nariadenia.
LESNÁ PÔDA
Výmera lesnej pôdy v posudzovanom území je 96.951,3838 ha, čo predstavuje 15,28 % z celkovej výmery
posudzovaného územia. Lesnatosť sa v rámci regiónu mení podľa geomorfologických podmienok.
V hornatejších okresoch na severe a východe kraja je lesnatosť až 88,02 % (okres Zlaté Moravce),
s prechodom do južnejších okresoch klesá až na úroveň 4,95 % (okres Šaľa). Najväčšie zastúpenie majú
hospodárske lesy, ktoré tvoria 77 % celkovej plochy lesa. Lesy osobitného určenia tvoria cca 10 % lesných
pozemkov a ochranné lesy tvoria cca 12 %. Z hľadiska drevinovej skladby prevládajú listnaté stromy (95,46
%) : dub (37,96 %), cer (13,37 %), agát (13,19 %), buk (12,89 %) a hrab (5,51 %). V južných okresoch (Šaľa,
Komárno) sú dominantné topole. Dominantou ihličnatých lesoch, ktoré tvoria cca 4,54 % výmery lesov, je
borovica lesná a borovica čierna, len v okrese Zlaté Moravce má pomerne rovnaké zastúpenie smrek. Lesy
sa vyskytujú v 1. až 6. lesovegetačnom stupni (1. – dubový, 2. – bukovo-dubový, 3. – dubovo-bukový, 4. –
bukový, 5. – jedľovo-bukový a 6. – smrekovo-bukovo-jedľový), pričom 7. stupeň – smrekový a 8. stupeň –
kosodrevinový sa na území Nitrianskeho kraja nevyskytujú.
Základné členenie lesov :
•

hospodárske lesy sú lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri
súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov

•

ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto
lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Plnia funkciu
ochrany stanovišťa alebo územia pred pôsobením klimatických vplyvov s prípadným spolupôsobením
ďalších vplyvov (človek, zver)

•

lesy osobitného určenia sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých
spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje spôsob hospodárenia. Plnia predovšetkým ďalšie tzv.
mimoprodukčné funkcie : zdravotno-rekreačné, estetické, kultúrne, výskumné, školské, liečebnopreventívne, ochranné z hľadiska ochrany prírody, ochrany vodných zdrojov a pod.

Podrobné špecifikácie jednotlivých kategórií lesov sú uvedené v zákone č. 61/1977 Zb. v znení neskorších
predpisov a vyhláške MP SR č. 5/1995 Z.z. o hospodárskej úprave lesov. Na zachovanie, zveľaďovanie a
ochranu lesov, ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich
nenahraditeľných funkcií, na zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného
hospodárenia v lesoch, na zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov, na vytvorenie ekonomických
podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a na vykonávanie osobitného predpisu v oblasti
zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch slúži zákon NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, vrátane Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri
územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, Vyhlášky MP SR č. 453/2006
Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane a mnohých ďalších právnych predpisov.
1.4.3.1. Erózia poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Medzi hlavné negatívne faktory ovplyvňujúce produkčné a environmentálne funkcie pôdy prírodného
charakteru, ktoré vyplývajú z geologických, pôdnych, geomorfologických a klimatických podmienok v území,
patrí vodná a veterná erózia (erózia – odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy vplyvom účinku vody a vetra).
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Pri vodnej erózii rozlišujeme štyri hlavné typy vodnej erózie : povrchová (vyvolaná odtokom zrážok na
malých plochách), plošná (týka sa väčších pôdnych celkov a výraznejších účinkov), výmoľová (silne
poškodzujúca povrch pôdy) a kombinovaná (pozostáva z viacej druhov erózie).
Na ohrozovaní a znehodnocovaní pôdy najväčšou mierou podieľajú :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadmerný rast výmery ornej pôdy na úkor voči erózii podstatne odolnejším pasienkom, lúkam a
podmáčaným plochám
veľkoblokové usporiadanie ornej pôdy so svahovitosťou nad 5°
územne rozsiahle odvodnenia pozemkov
odstraňovanie medzí, vetrolamov a terás
systematické odstraňovanie rozptýlenej krovitej a stromovej zelene,
nevhodná aplikácia chemických prostriedkov na ochranu a výživu rastlín
pasenie dobytka na strmých svahoch
lokalizácia a hygienicko-ekologické dopady priemyselných, dopravných a poľnohospodárskych
účelových zariadení
nadmerná a holo rezná ťažba drevnej hmoty a nevhodná obnova lesných drevín
imisný zásah z lokálnych, miestnych a diaľkových zdrojov znečistenia a zhoršený zdravotný stav lesa
sneh, vietor a mráz
biologický škodcovia

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (VUPOP Bratislava) na základe zhodnotenia
prírodných podmienok a ekologicko-pôdnych stanovíšť začleňuje pôdy podľa intenzity potenciálnej
erodovateľnosti pôd vodnou eróziou do 4 kategórií :
•
•
•
•

žiadna až slabo erodovateľná pôda
stredne erodovateľné pôdy
vysoko erodovateľné pôdy
extrémne erodovateľné pôdy

– strata pôdy 0 – 4 t/ha/rok
– strata pôdy 4 – 10 t/ha/rok
– strata pôdy 10 – 30 t/ha/rok
– strata pôdy nad 30 t/ha/rok

Podľa údajov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (VUPOP Bratislava) je
v Nitrianskom kraji 9,76 % poľnohospodárskych pôd silne až extrémne ohrozených vodnou eróziou
(predovšetkým hornatejšie časti kraja).
Tab. : Ohrozenosť pôd v okrese Nitrianskeho kraja vodnou eróziou podľa stupňov eróznej ohrozenosti
Kategória eróznej ohrozenosti
Okres

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

žiadna až slabá
erózia

stredná erózia

silná erózia

extrémna erózia

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

81.469
63.739
38.128
82.769
29.035
19.120
11.526
325.786

94,57
57,27
56,93
77,10
98,52
51,25
44,70
70,20

3.541
26.755
23.159
16.039
386
13.061
10.203
93.144

4,11
24,04
34,58
14,94
1,31
35,01
39,57
19,93

1.025
14.391
4.902
6.570
50
4.607
2.456
34.001

1,19
12,93
7,32
6,12
0,17
12,35
9,53
7,31

112
6.411
784
1.975
519
1.601
11.402

0,13
5,76
1,17
1,84
1,39
6,21
2,45

Výmera
poľnohospodárskej
pôdy
v okrese
86.146,4739
111.295,7368
66.973,5890
107.353,4774
29.471,3455
37.307,0992
25.785,9641
464.333,6859

Zdroj : VÚPOP Bratislava
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Obrázok :
Kategórie pôd ohrozených vodnou eróziou
LEGENDA :
1 – žiadna alebo slabá (odnos menej ako 4 t/ha)
2 – stredná erózia (odnos 4 – 10 t/ha)
3 – silná erózia (odnos 10 – 30 t/ha)
4 – extrémna erózia (odnos viac ako 30 t/ha)

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP

Veterná erózia silne alebo extrémne postihuje asi 3,93 % poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery
Nitrianskeho kraja. Vyskytuje sa najmä v oblastiach nížin s ľahkými pôdami.
Tab. : Ohrozenosť pôd v okrese Nitrianskeho kraja veternou eróziou podľa stupňov eróznej ohrozenosti
Kategória eróznej ohrozenosti
Okres

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

žiadna až slabá
erózia

stredná erózia

silná erózia

extrémna erózia

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

71.165
109.192
65.648
97.820
25.678
37.102
25.633
432.238

82,61
98,11
98,02
91,12
87,13
99,45
99,41
93,12

3.997
1.480
991
4.616
2.349
205
98
13.736

4,64
1,33
1,48
4,30
7,97
0,55
0,38
2,95

8.520
145
321
4.369
1.444
14.799

9,89
0,13
0,48
4,07
4,90
3,17

2.464
479
13
548
54
3.558

2,86
0,43
0,02
0,51
0,21
0,76

Výmera
poľnohospodárskej
pôdy
v okrese
86.146,4739
111.295,7368
66.973,5890
107.353,4774
29.471,3455
37.307,0992
25.785,9641
464.333,6859

Zdroj : VÚPOP Bratislava

Obrázok :
Kategórie pôd ohrozených veternou eróziou
LEGENDA :
1 – žiadna alebo slabá (odnos menej ako 0,7 t/ha)
2 – stredná erózia (odnos 0,7 – 22 t/ha)
3 – silná erózia (odnos 22 – 75 t/ha)
4 – extrémna erózia (odnos viac ako 75 t/ha)

Zdroj : Pôdna mapa, VÚPOP
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1.4.3.2. Kontaminácia pôd
Najväčším zdrojom kontaminácie pôdy, či už poľnohospodárskej, alebo lesnej pôdy, sú emisie
z rôznych antropogénnych aktivít (priemysel, energetika, kúrenie, doprava, poľnohospodárstvo), ktoré sa
dostávajú do prírodného prostredia z lokálnych, regionálnych i globálnych zdrojov znečistenia ovzdušia
v pevnej, kvapalnej a plynnej forme, resp. vo forme aerosolov. Chemická degradácia pôd sa tak
najvýraznejšie prejavuje v okolí priemyselných a ťažobných podnikoch, tepelných elektrární a dopravných
komunikácií s veľkou intenzitou dopravy. Podiel na kontaminácii má aj priame používanie hnojív
a pesticídov.
Pre zhodnotenie stavu kontaminácie pôd sú použité nasledovné kategórie :
•
•

•

•

pod A, A1 Nekontaminované pôdy : obsah všetkých hodnotených rizikových látok je pod limitom A
(pre celkový obsah prvku), resp. A1 (pre obsah prvku 2M HNO3, resp. 2M HCl).
A – B Rizikové pôdy : obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit A1 A, až po limit B.
Obsah týchto látok je nad hranicami prirodzeného pozadia a môže sa prejaviť zvýšením ich
obsahu v rastlinách (na kyslých pôdach, alebo u rastlín, resp. ich častí, ktoré v zvýšenej miere
prijímajú rizikové stopové prvky).
B – C Kontaminované pôdy : obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit B, až po limit C
uvedeného legislatívneho predpisu. Vo väčšine prípadov sa už prejavuje zvýšeným obsahom v
rastlinách, a to nad hygienickými limitmi pre potraviny, alebo krmoviny.
Nad D Silne kontaminované pôdy : obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit C a
prejavuje sa takým vysokým obsahom v rastlinách, že legislatívna norma určuje sanáciu takýchto pôd
a prísnu kontrolu ich vstupu do potravového reťazca.

Kontamináciu poľnohospodárskej pôdy monitoruje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Bratislava. Na území Nitrianskeho kraja kontaminácia nevytvára výraznejšie problémy, o čom svedčí aj
zaradenie pôd z hľadiska stanovených kategórií do kategórie A, A1.
1.4.3.3. Biologická degradácia pôd
Deficit organických a minerálnych hnojív, nesprávne striedanie plodín, zlé spracovanie pôdy, to všetko spolu
s eróziou, zhutňovaním, acidifikáciou i alkalizáciou a znečistením pôd zhoršuje život v pôde, ktorý je
rozhodujúcou funkčnou jednotkou pôdy (bez nej pôda nie je pôdou).
Zúrodňovanie pôd hnojením historicky podliehalo veľkým zmenám. V minulosti sa hnojením citeľne zvýšila
úroda poľných plodín a poľnohospodárska produkcia vôbec, no zároveň ich nadmerným použitím sa
zhoršila kvalita pôda. Po roku 1990 nastal prudký pokles spotreby hnojív a pesticídov, čo sa prejavilo aj v
poklese dosahovaných úrod a v bilancii hnojenia pôd organickými hnojivami sa z hľadiska potreby
organických látok dosiahol najmenej 30 %-ný deficit. V súčasnosti sa situácia podstatne zlepšila a zlepšuje,
vplyvom racionalizácie a presného dávkovania chemikálií.
1.4.3.4. Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Od roku 2000 bol v rámci celého Slovenska zaznamenaný nárast zastavaných plôch o 5,8 %. V súčasnosti je
zastavaných 4,7 % výmery Slovenskej republiky, čo z celkovej plochy predstavuje 231.967 ha. V posudzovanom území je súčasná zastavanosť na úrovni 6,10 %, čo z celkovej plochy 634.373,2136 ha predstavuje
38.708,8341 ha. Stúpajúci trend v zastavanosti územia sa očakávať aj naďalej, vzhľadom na ďalšie
budovanie technickej, prevažne dopravnej infraštruktúry. Rozvoj dopravnej, hlavne cestnej infraštruktúry,
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vytvára predpoklad pre vznik nových urbanizovaných plôch a to nie len v oblasti budovania nových
priemyselných parkov (v súčasnosti sa však preferujú tzv. hnedé parky), ale aj z hľadiska rozvoja občianskej
vybavenosti, kde z dôvodu zatraktívnenia územia vznikajú nové plochy obchodov a služieb v blízkosti
hlavných dopravných uzlov rýchlostných ciest a diaľnic.
1.4.4. HLUK
Nadmerné zaťažovanie obyvateľstva hlukom má výrazný podiel na ovplyvňovaní zdravotného stavu
obyvateľov v území. Najvýznamnejším mobilným zdrojom hluku v obytných zónach všetkých väčších miest a
aglomerácií naďalej zostáva cestná automobilová doprava. Hluk v okolí mnohých frekventovaných cestných
ťahov často prekračuje stanovené prípustné hodnoty zväčša o 5 – 10 dB. Najviac problémové sú úseky ciest
obostavané obytnou zástavbou. Nakoľko riešenie komplexnej protihlukovej ochrany je v takomto území
finančne aj technologicky pomerne náročné, pretrváva v dôsledku rastúcej intenzity automobilovej dopravy
v takomto území hluková záťaž nielen v denných, ale aj v nočných hodinách. Vyhovujúce sú najmä uzavreté
obytné štvrte a ulice s menšou frekvenciou dopravy.
Významným zdrojom hluku je aj železničná doprava, ktorej trasy prechádzajú zastavanými územiami miest
a obcí. Okrem hluku z dopravy sa na území kraja nachádzajú aj stacionárne zdroje hluku, ktorými sú
predovšetkým areály a prevádzky priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.
Ochranu obyvateľstva proti pôsobeniu hluku a vibráciám zabezpečuje Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ktoré ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia pred rizikom
z vystavenia hluku a mechanickému kmitaniu a otrasom, stanovuje najvyššie prípustné hodnoty hluku vo
vonkajších priestoroch a stavbách, najvyššie prípustné hodnoty vibrácií v stavbách a najvyššie prípustné
hodnoty hluku a vibrácií pri práci, ktoré sú uvedené v prílohe. Základná úprava na úseku ochrany zdravia
pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií je v súčasnosti upravená §13 zákona NR SR č. 514/2001 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
a)

Kategória
územia

I.

II.

III.

IV.

Opis chráneného územia
alebo vonkajšieho priestoru

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom,
napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné
areály
Priestor pred oknami obytných miestností
bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských
budov, zdravotníckych zariadení a iných
d)
chránených objektov, vonkajší priestor
v obytnom a rekreačnom území
Územie ako v kategórii II. v okolí diaľnic,
ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s
hromadnou dopravou, železničných dráh a
letísk, mestské centra
Územie bez obytnej funkcie a bez
chránených vonkajších priestorov, výrobné
zóny, priemyselné parky, areály závodov

deň
noc
večer

Pozemná
a vodná
doprava
b) c)
LAeq,p
45
45
40

deň
noc
večer

Ref.
časový
interval

Prípustné hodnoty (dB)
Hluk z dopravy
Letecká doprava
Železničné
dráhy c)
LAeq,p
LASmax,p
LAeq,p

Hluk
z iných
zdrojov
LAeq,p

45
45
0

50
50
40

60

45
45
40

50
50
45

50
50
45

55
55
45

65

50
50
45

deň
noc
večer

60
60
50

60
60
55

60
60
50

75

50
50
45

deň
noc
večer

70
70
70

70
70
70

70
70
70

95

70
70
70
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Poznámky k tabuľke :
a)
Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén
b)
Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy
c)
Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy
d)
Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania
okolie je
1) územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy,
2) územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích
dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových
Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota (pre deň od 6,00 do 18,00
hod., pre večer od 18,00 do 22,00 hod. a pre noc od 22,00 do 6,00 hod).

V snahe predchádzať vzniku nových problémových situácií z hľadiska hluku v životnom prostredí, sú pri
príprave stanovísk k zámerom predloženým podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov, ako aj v procese posudzovania územných plánov a v rámci
územných konaní pri stavbách, ktoré by mohli byť zdrojom nadmerného hluku, resp. pri umiestňovaní
chránených objektov do hlučného prostredia, jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
vyžadované hlukové štúdie. Súčasťou týchto štúdií bývajú aj návrhy protihlukových opatrení (urbanistické,
technologické, organizačné a pod.), ktorých ďalšie rozpracovanie sa požaduje v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie.
Z hľadiska navrhovaných rozvojových investícii v území môžeme považovať za budúci možný zdroj hluku
dopravné komunikácie a to dopravné tepny cestnej dopravy. V prípade realizácie týchto investícií v zmysle
príslušných zákonných nariadení budú musieť orgány štátnej správy posúdiť a vyhodnotiť resp. nariadiť
opatrenia pre zamedzenie emisií hluku do okolia účinnými technickými alebo organizačnými systémami.
V posudzovanom území sa jedná hlavne o vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy, vrátane
obchvatu mesta Šahy, rýchlostnej komunikácie R7 Dolný Bar - Zemné – Nové Zámky – Čaka – Veľký Krtíš,
rýchlostnej cesty R8 Nitra – napojenie na R2, obchvatov na ceste I/51 : Janíkovce a Veľký Lapáš, Vráble,
Telince a Čifáre, Veľký Ďur, Levice, Horná Seč, cesty I/76 Štúrovo – Kamenný Most – Kamenín – Pohronský
Ruskov – Želiezovce – Šarovce / Jur nad Hronom, vrátane obchvatov Želiezovce, Malé Kozmálovce, Kalná
nad Hronom, obchvatov na ceste I/63 : Bodza, Tôň, Komárno, Komárno – Nová stráž, Iža, Patince, Mužla,
Radvaň nad Dunajom a Moča a mostu na ceste I/63 cez Dunaj Komárno – Komárom, vybudovanie
zostávajúcich úsekov na ceste I/64 (D1 Hlohovec) – Topoľčany – Nitra – Komárno a obchvatov : Komárno,
Nové Zámky, Krušovce, Dražovce, Nitra, Jelšovce (nové pripojenie cesty I/64 na R8), Čakajovce,
vybudovanie nového prepojenia cesty I/66 Šahy, Hrkovce na cestu R8 a vybudovanie obchvatu na ceste
I/75 Šaľa. V týchto prípadoch je treba počítať už pri príprave technickej dokumentácie s opatreniami na
ochranu proti hluku.
1.4.5. ŽIARENIE A RADÓNOVÉ RIZIKO
Najzávažnejším prírodným zdrojom žiarenia je radón 222Rn a jeho dcérske produkty rozpadu. Radón, ako
prírodný rádioaktívny plyn, vzniká následkom rádioaktívnej premeny 226Ra, ktorý vzniká postupnou
premenou 238U. Pod pojmom radónové riziko rozumieme pravdepodobnosť výskytu zvýšenej, alebo vysokej
úrovne objemovej aktivity radónu. Miera radónového rizika v jednotlivých oblastiach Slovenska je
determinovaná ich geologickou a štruktúrno-tektonickou stavbou, ako aj prítomnosťou ložísk uránových
rúd na ich územiach. Z tohto pohľadu zvýšená miera radónového rizika sa vyskytuje v oblastiach
budovaných jadrovými pohoriami, akumuláciami uránových rúd v Spišsko-gemerskom Rudohorí, ako aj v
neogénnych nížinách, kde emanácie radónu pochádzajú z podložia, odkiaľ vystupujú k povrchu pozdĺž
tektonických zlomov. V týchto oblastiach radón v dôsledku teplotných a tlakových gradientov preniká z
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geologického podložia do obytných priestorov, kde sa ďalej akumuluje a tak pôsobí ako významný rizikový
faktor pre obyvateľstvo.
V závislosti na objemovej aktivite radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy je územie Slovenskej
republiky rozdelené do troch skupín : územie s nízkym (36,7 %), stredným (63,0 %) a vysokým (0,3 %)
radónovým rizikom. Z výsledkov vyhodnotenia Mapy radónového rizika vyplýva, že v posudzovanom území
prevláda územie s nízkym radónovým rizikom nad územím so stredne vysokým radónovým územím.
Lokality s vysokým radónovým rizikom sa v posudzovanom území nachádzajú len v niektorých častiach,
najmä v okrese Levice. V Nitrianskom kraji bolo spracované hodnotenie radónového rizika pre mestá Nitra,
Levice, Komárno, Vráble, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa a Štúrovo. Okresné mesto Nové Zámky nebolo
vybrané do hodnotenia, nakoľko podľa doterajších výsledkov prieskumu 91,6 % skúmaných referenčných
plôch tu bolo v nízkej kategórii radónového rizika a len 8,4 % plôch v strednej kategórií.
Obrázok :

Prírodná rádioaktivita
LEGENDA :
0 – 5,9
6 – 7,9
8 – 9,9
10 – 11,9
12 – 13,9
14 – 15,9
16 – 19,9
20 – 24,5
< 25

Zdroj : Atlas krajiny SR, 2002

Vplyv prírodného žiarenia na obyvateľstvo sa posudzuje na základe merania a hodnotenia objemovej
aktivity radónu (222Rn) v pôdnom vzduchu a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb. V zmysle Vyhlášky
MZ SR č. 528/2007 Z.z. je smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia
stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na úrovni
základovej ryhy. Z uvedeného dôvodu je potrebné v oblasti územného rozvoja a stavebníctva poznať a
zohľadňovať výsledky radiácie horninového prostredia (územie so stredným radónovým rizikom vyžaduje
pred začatím stavebných prác podrobný radónový prieskum, nakoľko v týchto územiach je veľká
pravdepodobnosť výskytu lokálnych oblastí s vysokým radónovým rizikom) a v prípade jeho zistenia je
potrebné stavbu izolovať od podložia špeciálnymi izolačnými materiálmi.
Na ochranu stavieb a ochranu životného prostredia sa okrem zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vzťahujú aj ustanovenia zákona NR SR
č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom NR SR č.
222/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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1.4.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Analýza vzniku a nakladania s odpadmi je v Slovenskej republike od roku 1995 postavená na celonárodnom
regionálnom informačnom systéme o odpadoch (RISO), ktorý eviduje všetky hlásenia od pôvodcov odpadov
(Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním). Štatistiku o komunálnych odpadoch zabezpečuje Štatisticky
úrad SR, kde všetky informácie o komunálnych odpadov poskytujú výlučne obce. Štatistické spracovanie
vzniku odpadov sa vykonáva podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov a ktorý je v plnom súlade s Európskym katalógom odpadov.
Problematiku odpadového hospodárstva na území Nitrianskeho kraja podrobne rieši Program odpadového
hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020, ktorý vychádza z Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky na roky 2016-2020, schváleného Uznesením vlády SR č. 562/2015 zo dňa 14.10.2015).
1.4.6.1. Vznik odpadov
Produkcia odpadov v jednotlivých okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja je rozdielna, čo je
ovplyvnené miestnou charakteristikou územia, zloženia a počtu obyvateľov a množstvom výrobných
podnikov v území. Najväčšími producentmi odpadu sú veľké sídla, ktoré tvoria cca 25 % z celkového
množstva odpadu v kraji a ktoré majú podstatný podiel aj na vzniku nebezpečného odpadu, z dôvodu
väčšieho počtu priemyselných podnikov na ich území. Najmenší podiel na produkcii odpadu, vrátane
nebezpečného odpadu majú sídla s menším počtom obyvateľov a s menším zastúpením priemyselnej
výroby.
1.4.6.2. Komunálny odpad
Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad
podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
Nepatria sem odpady vznikajúce pri výkone podnikateľskej činnosti. Ďalej sú to odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev patriacich obci, pri údržbe verejnej zelene, parkov a
cintorínov.
Tab. : Vznik komunálnych odpadov na území Nitrianskeho kraja v období rokov 2012 – 2018
Vznik KO
množstvo (t)
množstvo (kg/obyvateľ)
% podiel v rámci SR

Rok 2012
257.171
373,26
14,69

Rok 2013
251.714
366,11
14,43

Rok 2014
272.949
398,05
14,91

Rok 2015
278.145
406,99
14,73

Rok 2016
290.916
426,85
14,89

Rok 2017
314.739
463,21
14,73

Rok 2018
342.588
505,75
14,73
Zdroj : ŠÚ SR

Z pohľadu prepočtu množstva komunálneho odpadu v kg na obyvateľa, Nitriansky kraj patrí produkciou
komunálneho odpadu v kg na obyvateľa ročne medzi kraje produkujúce viac ako 500 kg/obyvateľa ročne
(Bratislavský kraj 516,13 kg/obyvateľa ročne, Trnavský kraj 556,48 kg/obyvateľa ročne). V Slovenskej
republike je produkcia množstva komunálneho odpadu na úrovni 427,02 kg/obyvateľa ročne.
1.4.6.3. Priemyselný odpad
Priemyselný odpad je pestrá zmes najrôznejších látok, od neškodných až po toxické. Je závislý od výrobného
procesu, od jeho technológie a od druhu surovín, ktoré doň vstupujú. K priemyselnému odpadu patria
odpady, ktoré sa produkujú pri ťažbe surovín, pri spracovaní surovín a pri priemyselnej výrobe. Na území
Nitrianskeho kraja odpad z priemyselnej výroby predstavuje cca 51,42 % z celkového množstva
vyprodukovaného dopadu podľa ekonomických činností.
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1.4.6.4. Nakladanie s odpadmi
Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je ich separovaný zber v požadovanom kvalitatívnom a
kvantitatívnom rozsahu. Na komunálnej úrovni sú zavádzané systémy separovaného zberu tak, aby sa do
roku 2030 dosiahol spoločný cieľ EÚ recyklovať 65 % komunálneho odpadu. Systém separovaného zberu si
volí každá obec podľa svojich špecifických potrieb a podmienok územia. Maximálne zintenzívnenie
separovaného zberu je vo všetkých obciach Nitrianskeho kraja.
Tab. : Nakladanie s komunálnym odpadom v Nitrianskom kraji v období rokov 2012 – 2018 (v tonách)
Separovane zbierané zložky
- z toho nebezpečný odpad
Odpady zo záhrad a parkov
Iné komunálne odpady
- z toho zmesový odpad
Drobný stavebný odpad
S PO L U

Rok 2012
15.819
661
19.579
208.772
176.050
13.002
257.171

Rok 2013
14.878
711
20.825
205.044
174.779
10.966
251.714

Rok 2014
18.890
712
23.889
216.213
174.260
13.958
272.949

Rok 2015
28.536
666
25.711
209.291
172.660
14.608
278.145

Rok 2016
42.319
952
28.959
210.332
172.769
9.306
290.916

Rok 2017
62.851
1.019
41.529
202.399
168.016
7.960
314.739

Rok 2018
80.429
926
45.969
205.958
168.685
10.232
342.588
Zdroj : ŠÚ SR

Využitie a recyklácia odpadov : Podľa spôsobu využitia vlastností odpadu sa zhodnocovanie delí na
materiálové a energetické, pričom sa uprednostňuje materiálové zhodnocovanie pred energetickým.
Materiálové zhodnocovanie je použitie odpadu na výrobu nového produktu.
•

Recyklácia zberového papiera je významným trendom v ochrane životného prostredia vzhľadom na
to, že sa šetria prírodné zdroje – drevná surovina a energia. V Nitrianskom kraji sú zriadené zberne,
ktoré sú napojené na spracovateľov zberového papiera – KAPPA a.s. Štúrovo, TENTO a.s. Žilina alebo
SHP a.s. Harmanec. Podobná situácia je v prípade skla, pri ktorom existujú v kraji len zberne
zaoberajúce sa zberom tejto komodity. Na Slovensku je jediným prevádzkovateľom na
zhodnocovanie odpadového skla spoločnosť Vetropack Nemšová.

•

Na zhodnocovanie plastov sú v kraji vybudované zariadenia, ktoré komplexne pokrývajú územné
a kapacitné požiadavky. V posudzovanom území sa spracovaním plastov venuje 39 spoločností,
z toho 24 spoločností sa zaoberá úpravou odpadu pre ďalšie spracovanie a 15 spoločností jeho
recykláciou. Medzi zariadenia na zhodnocovanie plastov patrí napr. General Plastic a.s. Kolárovo,
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Lužianky, RECYPLAST s.r.o. Nitra, NITRAWEX s.r.o. Nitra a iné.

•

Kapacitne je vyriešená aj recyklácia odpadu zo železných a neželezných kovov, ktorá má najhustejšiu
sieť zberní a výkupní. V rámci posudzovaného územia sa nachádza 84 firiem zaoberajúcich sa zberom
železných a neželezných kovov, z ktorým 18 má súhlas aj na ich zhodnocovanie.

•

Odpadové oleje sú významnou komoditou, ktorej materiálové zhodnotenie vo forme regenerácie
zabezpečuje v Nitrianskom kraji 1 mobilné zariadenie, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť
Venom-CC s.r.o. Topoľčany.

•

Zhodnocovanie pneumatík sa uskutočňuje najmä mimo posudzovaného územia, nakoľko
v Nitrianskom kraji sa nachádza iba 1 firma na zhodnocovanie odpadových pneumatík (PNEU COMP
s.r.o. Nové Zámky s kapacitou 1.500 t opotrebovaných pneumatík za rok).

•

Spracovaním starých vozidiel sa v súčasnosti na území Nitrianskeho kraja zaoberajú tri autorizované
zariadenia : ZELKOV s.r.o. Nové Zámky, EAST-WEST SK s.r.o. Pukanec a Daniel Laluch – AUTOLALUCH
Horná Kráľová.
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•

Zhodnocovanie akumulátorov a batérií, vrátane systému zberu a dopravy zabezpečuje v rámci celého
Slovenska spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. Nitra. Použité batérie a akumulátory sú spracovávané mimo
Nitrianskeho kraja a to v spoločnosti MachTrade Sereď. Autorizáciu na spracovanie a recykláciu
nikel-kadmiových batérií má v Nitrianskom kraji spoločnosť Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce.

•

Na území nitrianskeho kraja sa nachádzajú 4 autorizované zariadenia na spracovanie elektroodpadov,
ktoré prevádzkuje : ARGUSS s.r.o. Bratislava (prevádzka LOK), OFIR – Julio Tabi s.r.o. Lehota a
ElektroWaste s.r.o. Lužianky (prevádzka v Lužiankach a vo Veľkom Záluží).

Tab. : Množstvo komunálneho odpadu na území Nitrianskeho kraja v období rokov 2012 – 2018 (v tonách)
Zhodnocovaný materiálovo
Zhodnocovaný energeticky
Zhodnocovaný spätným získavaním
organických látok
- z toho kompostovaním
- z toho na úpravu terénu
Zhodnocovaný iným spôsobom
Skládkovaný
Spaľovaný bez energetického
využitia
Zneškodňovaný iným spôsobom
Zhromažďovaný
S PO L U

Rok 2012
10.100,7
80,6

Rok 2013
7.606,8
54,2

Rok 2014
4.008,8
264,2

Rok 2015
9.627,7
169,8

Rok 2016
25.273,9
111,8

Rok 2017
40.033,3
13,7

Rok 2017
70.992,9
4,1

23.247,1

19.150,2

19.231,0

29.086,2

42.168,1

62.148,3

64.451,2

17.796,4
43,5
223.632,8

12.862,9
11.097,4
208.396,0

13.916,5
15.121,5
229.025,7

23.054,0
12.720,8
225.808,9

33.406,9
14,5
223.207,3

46.090,1
212.374,8

46.345,7
77,4
206.967,6

5,9

-

2,7

-

-

-

-

0,2
60,7
200.950,5

39,4
850,0
251.713,6

639,6
4.655,7
272.949,3

16,3
715,6
278.145,3

55,1
85,8
290.916,4

168,9
314.739,0

94,7
342.587,9
Zdroj : ŠÚ SR

Skládky odpadov : V roku 2017 bolo na území Slovenskej republiky v prevádzke 124 skládok odpadov,
z toho na území Nitrianskeho kraja 16 skládok odpadu. Najviac skládok odpadov sa nachádza v triede pre
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorá v sebe zahŕňa aj skládky odpadov určené na
komunálne odpady. V roku 2017 bolo v tejto triede prevádzkovaných celkovo 95 skládok odpadov v rámci
celej SR, z toho v Nitrianskom kraji všetkých 14 skládok odpadov.
Tab. : Počet prevádzkovaných skládok odpadu na území Nitrianskeho kraja a na území SR v roku 2017
Skládka odpadov na interný
odpad
2
18

Skládka odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný
12
95

Skládka odpadov na
nebezpečný odpad
2
11

Celkový počet skládok
16
124
Zdroj : MŽP SR

V priebehu posledných rokov je zaznamenaný postupný pokles počtu skládok odpadov, čo súvisí jednak so
stavebno-technickými požiadavkami na budovanie skládok odpadov, ktoré mnohé skládky odpadov
nespĺňali a museli byť uzatvorené, ako i so zapĺňaním kapacity v súčasnosti prevádzkovaných skládok
odpadov.
Spaľovne : V roku 2018 bolo na Slovensku prevádzkovaných celkovo 13 spaľovní odpadov. Nízky počet
prevádzkovaných spaľovacích zariadení je ovplyvnený predovšetkým plnením prísnych podmienok pre
ochranu ovzdušia, ktoré určuje zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Na
území Nitrianskeho kraja sa nachádza 1 spaľovňa priemyselných odpadov, ktorej prevádzkovateľom je
Duslo a.s. Šaľa (celková kapacita spaľovne je 0,26 t/hod.) a 1 spaľovňa nemocničných odpadov, ktorej
Strana 87

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

prevádzkovateľom je Fakultná nemocnica Nitra (celková kapacita spaľovne je 0,06 t/hod.), ale ktorej činnosť
je od roku 2008 mimo prevádzky z dôvodu nedodržania emisného limitu.
Závažný problém predstavujú nelegálne, tzv. „čierne“ skládky odpadu, ktorých je evidovaných na území
Nitrianskeho kraja pomerne veľké množstvo. Problémom sa v tomto prípade javí fakt, že nie je možné
identifikovať zodpovednú osobu, ktorá nelegálnu skládku založila a v mnohých prípadoch trvá pomerne
dlhšiu dobu, kým sa kompetentní začnú skládkou zaoberať. Ak sa nenájde pôvodca, ktorý skládku založil, jej
zneškodnenie musí zabezpečiť vlastník pozemku. Ak sa takýto pozemok nachádza vo vlastníctve mesta
alebo obce, mesto alebo obec musí uhradiť náklady so zneškodnením odpadov na nelegálnych skládkach.
1.4.7. ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA
Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len ako neprítomnosť
choroby. Je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi,
chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.
Vo všeobecnosti patrí Nitriansky kraj ku krajom so záporným prirodzeným prírastkom (v roku 2018
prirodzený prírastok predstavoval -1.722 osôb), pričom vplyvom migračnému úbytku celkový prírastok
obyvateľstva ešte mierne klesá (migračné saldo v roku 2018 predstavovalo -298 osôb). Hrubá miera
prirodzeného prírastku v roku 2018 bola v Nitrianskom kraji - 2,54 promile a v Slovenskej republike 0,61
promile. Hrubá miera celkového prírastku v roku 2018 bola v Nitrianskom kraji -2,98 promile a v Slovenskej
republike 1,34 promile. Vo vekovom zložení sa znižuje podiel predproduktívnej zložky a narastá počet
obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku. Obyvateľstvo kraja aj pri miernom zvyšovaní
priemerného veku (spolu 42,20 rokov, muži 40,40 rokov a ženy 44,00) patrí k najstarším v Slovenskej
republike. Naopak najmladšími sú Prešovský kraj (38,3) a Košický kraj (39,3).
Stredná dĺžka života pri narodení, t.j. nádej na dožitie, je základným ukazovateľom úrovne životných
podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný počet rokov novorodenca, ktorý
môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období. Nádej na dožitie pri narodení
dosiahla v roku 2015 u mužov 73,10 roka a bola medziročne nižšia o 0,20 roka, u žien dosiahla 80,20 roka a
bola nižšia o 0,30 roka. Vzhľadom na rozdielny vývoj strednej dĺžky života pri narodení mužov a žien došlo k
miernemu poklesu vzájomného rozdielu nádeje na dožitie. Ženy narodené v roku 2015 za nezmenených
úmrtnostných pomerov majú šancu dožiť sa o 7,1 roka viac ako muži toho istého ročníka.
Hoci celkový počet rokov prežitých mužmi je menší ako počet rokov prežitých ženami, pre všetky stredné
dĺžky života v zdraví sa ukazuje, že počet rokov života strávených v pozitívnom zdraví je vyšší u mužov ako u
žien. V porovnaní s mužmi strávia ženy väčšiu časť svojho života v chorom zdraví a tieto roky chorého
zdravia sú väčšinou rokmi s vážnymi zdravotnými problémami.
Stredná dĺžka života v Nitrianskom kraji u mužov i žien má dlhodobo stúpajúcu tendenciu a to ako na úrovni
kraja, tak aj na úrovni všetkých okresov. V rámci okresov Nitrianskeho kraja dosahuje najvyššiu strednú
dĺžku života u mužov okres Nitra (71,94 rokov) a Topoľčany (71,44); u žien Nitra (79,91 rokov) a Zlaté
Moravce (79,31). Naopak najnižšie hodnoty boli zaznamenané u mužov v okrese Komárno (69,57) a Levice
(69,85) a u žien v okresoch Komárno (77,47) a Šaľa (76,27).
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné
a pracovné podmienky, patrí okrem iného úmrtnosť – mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti
závisí nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. V
roku 2018 zomrelo v Nitrianskom kraji 7.740 osôb, čo je o 14 osôb viac ako v predchádzajúcom roku 2017
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(7.726) a o 322 menej ako v roku 2008 (8.062), kedy bola zaznamenaná najväčšia úmrtnosť za hodnotené
obdobie 2008-2018. Z hľadiska pohlavia je charakteristická mužská nadúmrtnosť.
Tab. : Úmrtnosť v Nitrianskom kraji a na Slovensku v rokoch 2008-2018
2008
Nitriansky kraj
- z toho muži
- z toho ženy

8.062
4.232
3.830

Nitriansky kraj
SR

11,41
9,83

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Počet zomretých spolu (osôb)
7.898
7.840
7.574
7.687
7.543
7.642
4.007
3.977
3.914
3.938
3.776
3.913
3.891
3.863
3.660
3.749
3.767
3.729
Počet zomretých na 1.000 obyvateľov (promile)
11,19
11,12
10,98
11,16
10,97
11,14
9,77
9,84
9,61
9,70
9,62
9,48
2009

2015

2016

2017

2018

7.822
3.955
3.867

7.585
3.837
3.748

7.726
3.821
3.905

7.740
3.890
3.850

11,44
9,92

11,13
9,64

11,37
11,42
9,91
9,97
Zdroj : ŠÚ SR

V úmrtnosti podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v Nitrianskom samosprávnom kraji
dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, na ktoré v roku 2017 zomrelo 4.080 ľudí, čo je viac ako
52 % zo všetkých úmrtí. Druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti sú nádorové ochorenia, na ktoré
v Nitrianskom kraji zomrelo 1.902 ľudí, čo je takmer 25 % zo všetkých úmrtí. U mužov prevažovali zhubné
nádory prostaty, hrubého čreva a podžalúdkovej žľazy, u žien boli najčastejšie úmrtia na zhubné nádory
prsníka a hrubého čreva. Na vonkajšie príčiny zomrelo v roku 2017 v Nitrianskom kraji 353 ľudí. U mužov
i žien to boli najmä úmyselné sebapoškodenia, dopravné nehody a pády.
1.5.

PRAVDEPODOBNÝ VÝVOJ, AK SA STRATEGICKÝ DOKUMENT NEBUDE REALIZOVAŤ

V prípade, že sa navrhované opatrenia stanovené v Regionálnom pláne udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja nebudú realizovať, dá sa očakávať, že aj naďalej budú pretrvávať, resp. sa budú
prehlbovať problémy vo všetkých oblastiach dopravy (automobilovej dopravy, verejnej dopravy, cyklistickej
dopravy i dopravy pre peších), čo bude mať negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia, či už
z hľadiska znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, hluku, ako aj z hľadiska kvality života obyvateľov.


Hlavné prehlbujúce sa problémy v automobilovej doprave pri nezrealizovaní R-PUM NSK :

-

nedobudované kvalitné cestné ťahy,
obmedzená dopravná dostupnosť niektorých území Nitrianskeho samosprávneho kraja,
nepriaznivý stavebný a dopravno-technický stav cestných úsekov II. a III. triedy a mostov,
absencia realizácie cestných obchvatov na dôležitých cestných ťahoch v okolí významných miest,
nárast intenzity najmä nákladnej automobilovej dopravy,
nedostatočná kapacita ciest najmä II. triedy,
bezpečnosť dopravy – nehodovosť.



Hlavné prehlbujúce sa problémy vo verejnej osobnej doprave pri nezrealizovaní R-PUM NSK :

-

nízka úroveň integrácie dopravy,
nárast individuálnej dopravy s negatívnym dopadom hlavne na kvalitu životného prostredia,
nedostatočne atraktívna ponuka verejnej dopravy v niektorých obciach,
nízka kvalita vozidlového parku a infraštruktúry,
nevyhovujúca úroveň zastávok a autobusových staníc v Nitrianskom samosprávnom kraji,
nízka informovanosť verejnosti, absencia inteligentných zastávok a ďalších informačných systémov,
neatraktívne čakacie plochy, nedostatočná úroveň bezbariérovosti, nízky rozsah doplnkových služieb,
chýbajúce prestupné body medzi jednotlivými druhmi dopravy (železničná a autobusová doprava),
chýbajúca rýchla diaľková autobusová doprava v špičke medzi okresnými mestami s krajským,
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-

nízka ponuka pri zabezpečovaní obsluhy verejnej osobnej dopravy v koncových obciach,
pohraničných oblastí (medzinárodných) a rekreačných oblastiach,
disproporcia ponuky počtu spojov v obciach (nízky počet autobusových spojení v koncových obciach
a počas víkendov, obce bez obsluhy počas víkendov),
absencia koordinátora a organizátora verejnej dopravy,
absencia centrálneho informačného systém pre všetky druhy verejnej dopravy na území kraja,
vrátane internetovej aplikácie do mobilných telefónov,
absencia preferenčných jazdných pruhov pre MAD,
fyzicky aj morálne zastaralý tarifný systém,
vysoký počet autobusov s naftovým pohonom, čo má negatívny dopad na životné prostredie,
chýbajúce inteligentné zastávky s informáciami o príchode spojov/liniek,
absencia riadenia križovatiek s prednosťou pre autobusy MAD.



Hlavné prehlbujúce sa problémy v železničnej doprave pri nezrealizovaní R-PUM NSK :

-

nevyhovujúca dostupnosť železničných staníc od centier obcí,
absentujúca železničná sieť najmä v južnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja,
pozastavenie prevádzky na existujúcich železničných tratiach,
jednokoľajové, neelektrifikované trate regionálneho významu v celkovej dĺžke 543 km.



Hlavné prehlbujúce sa problémy v cyklistickej doprave pri nezrealizovaní R-PUM NSK :

-

väčšina miest nemá pripravené, prípadne zrealizované projekty samostatných cyklotrás,
majetková nevysporiadanosť pozemkov často so zložitými majetkovými vzťahmi,
všeobecný nedostatok financií a nesystémové financovanie cyklistickej dopravy,
vysoká intenzita automobilovej dopravy a nákladných vozidiel na niektorých komunikáciách nižších
kategórií,
nespojité vedenie trás a viaceré oblasti úplne bez cykloturistických trás,
absencia systému modernizácie a údržby cyklistických chodníkov.

-

-

V prípade, že sa posudzovaný Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
nebude realizovať, je možné z hľadiska životného prostredia očakávať nasledovné :
Ovzdušie a emisie : V prípade, že sa posudzovaný strategický dokument nebude realizovať, je možné
očakávať postupný pokles výfukových emisií z automobilovej dopravy, ktorý povedie k miernemu poklesu
imisných koncentrácií v dopravne exponovaných lokalitách (zlepšenie motorov bude negatívne
kompenzované nárastom dopravných intenzít). Významné zlepšenie je možné očakávať v prípade oxidov
dusíka. V prípade suspendovaných častíc je situácia komplikovanejšia. Oproti doterajšiemu vývoju sa pokles
emisií suspendovaných častíc spomalí a to v dôsledku postupného nárastu dopravných intenzít v kombinácií
s rastúcim podielom oterov v emisiách z cestnej dopravy. Relatívne zníženie imisných príspevkov
suspendovaných častíc z dopravy bude nižšie než v prípade oxidov dusíka a celkový trend preto môže byť až
stagnujúci.
V obývaných oblastiach je možné celkovo očakávať mierne zníženie imisných koncentrácií oxidov dusíka a
menej významne aj iných znečisťujúcich látok produkovaných automobilovou dopravou pozdĺž súčasných
frekventovaných komunikáciách, ktoré sa očakáva v dôsledku modernizácie vozového parku (použitie
nových motorov s nižšími emisiami), ako aj realizáciou dopravných stavieb vedúcich mimo obytné územia
a centrá miest a obcí v posudzovanom území.
Na základe doterajšieho vývoja kvality ovzdušia a pripravovaných ďalších stratégií s dopadom na kvalitu
ovzdušia je možné odhadnúť, že bez realizácie regionálneho plánu udržateľnej mobility bude na mnohých
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miestach pretrvávať prekračovanie imisných limitov. Bude sa to týkať predovšetkým centier miest
a obytných území, taktiež lokalít zaťažených priemyslovou činnosťou. Prekračovanie imisného limitu
benzo(a)pyrénu je možné očakávať vo väčších aglomeráciách vplyvom automobilovej dopravy a taktiež aj v
dôsledku individuálneho vykurovania domácností pevnými palivami, čo sa však výraznejšie prejaví
v menších obciach.
Voda : Oblasť dopravy nepredstavuje zásadný vplyv na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd
a z uvedeného dôvodu sa dá predpokladať, že nerealizovanie posudzovaného strategického dokumentu
nebude mať významný vplyv na stav vodných útvarov. Vplyv súčasnej dopravy na predpokladaný vývoj
kvality a kvantity vôd je spojený s prevádzkou existujúcej infraštruktúry (splachy škodlivých látok so
zrážkovými vodami z komunikácií a riziko havarijného znečistenia vôd v dôsledku nezabezpečených úsekov
ciest prechádzajúcich vodohospodárskymi územiami).
Pôda : v prípade, ak by sa navrhované infraštruktúrne opatrenia definované v Regionálnom pláne
udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja nerealizovali, nedošlo by k trvalým a dočasným
záberom poľnohospodárskej pôdy pre jednotlivé dopravné stavby.
Svahové deformácie : v poslednom období je zaznamenaný stále zvyšujúci sa počet svahových deformácií,
ktoré sú spôsobené jednak extrémnymi zrážkami a následnými povodňami, ale i nevhodnou realizáciou
stavieb na miestach so zníženou stabilitou a nepriaznivými zásahmi do svahovitých území. V dôsledku
nepriaznivých klimatickým podmienok a nerešpektovaním náchylnosti severnej a severovýchodnej časti
posudzovaného územia na svahové deformácie, je možné očakávať zvyšujúci sa počet zosuvov.
Hluková záťaž : V rámci strategického posúdenia hlukovej záťaže z dopravy boli na základe údajov o
priemerných denných intenzitách automobilovej dopravy, skladbe dopravného prúdu a priemerných
rýchlostí na celej cestnej sieti identifikované územia, prekračujúce prípustnú hladinu hluku o cca 5 až 10 dB.
Jedná sa hlavne o husto osídlené lokality, ktorými tieto komunikácie prechádzajú. Z dôvodu pokračujúceho
nárastu automobilizácie vyplýva, že bez implementácie strategického dokumentu dôjde k celkovému
zvýšeniu hladín hluku z dopravy, ktoré majú negatívne účinky hlavne na zdravie obyvateľstva.
Ochrana prírody : V prípade nerealizovania navrhovaných opatrení strategického dokumentu je možné
predpokladať pokračovanie doterajších trendov. Na jednej strane bude pokračovať, prípadne sa aj
rozširovať, cielená starostlivosť o najcennejšie lokality a druhy, no na druhej strane budú naďalej stúpať
nároky na využívanie krajiny, čo predstavuje hrozbu, že aj bez prijatia posudzovaného strategického
dokumentu dôjde k výstavbe, alebo prestavbe niektorých úsekov ciest spojených s negatívnymi vplyvmi na
prírodu a krajinu, ako boli charakterizované vyššie. V prípade realizácie strategického dokumentu je možné
očakávať realizáciu väčšieho počtu stavebných opatrení a tým aj k ovplyvneniu viacerých území.
Ochrana pamiatkového fondu : Pri nerealizovaní stavieb dopravnej infraštruktúry, ktoré by mali odviesť
časť dopravy zo zastavaného územia miest a obcí, ktoré sú bohaté na množstvo národných kultúrnych
pamiatok, je možné očakávať pretrvávanie negatívnych účinkov dopravy (emisie, vibrácie) na pamiatky a
teda zhoršovanie ich existujúceho, často nepriaznivého stavu.
Zdravotný stav obyvateľstva : Pri nerealizovaní navrhovaných opatrení strategického dokumentu by
naďalej pretrvávala nepriaznivá imisná situácia pozdĺž hlavných komunikácií vedúcich cez zastavané územia
miest a obcí, vrátane centier miest a obytného územie dotknutých obcí. Obdobná nepriaznivá situácia by
naďalej pretrvávala, prípadne by sa i zhoršovala z hľadiska zvýšených hladín hluku, ktoré môžu spôsobovať
poruchy metabolizmu, spánku, srdcovo-cievneho systému, psychickej výkonnosti a duševnej pohody.
Navrhované opatrenia v strategickom dokumente sú na podporu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorá
by mala vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenej pohybovej aktivity obyvateľstva s predpokladaným
pozitívnym dopadom na zdravie obyvateľstva (zníženie počtu kardiovaskulárnych ochorení, zníženie
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obezity, duševná pohoda a podobne). Nerealizovaním vyššie uvedených opatrení by naďalej pretrvával
súčasný nepriaznivý stav, resp. by mohlo dôjsť i k jeho zhoršeniu.

2.

INFORMÁCIA VO VZŤAHU K ENVIRONMENTÁLNE OBZVLÁŠŤ DÔLEŽITÝM OBLASTIAM

Územné časti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty sú z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti
biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej
ochrane, pričom špeciálnu starostlivosť a režim na chránených územiach zabezpečujú stupne ochrany.
2.1.

ÚZEMNÁ OCHRANA

2.1.1. Národná sústava chránených území
Pre územnú ochranu ustanovuje zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom zväčšuje, pričom
územná ochrana sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky, čiže na území mimo osobitne vyhlásených
chránených území platí 1. stupeň ochrany.
V riešenom území sú evidované nasledovné územia, ktoré sú chránené podľa § 17 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov :


Veľkoplošné chránené územia

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja nie sú vyhlásené žiadne národné parky. Zo severnej strany do
jeho územia zasahujú 2 chránené krajinné oblasti – Chránená krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické vrchy a
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie, z južnej strany Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. Celková
výmera chránených krajinných oblastí je 29.484 ha, čo predstavuje 4,65 % z celkovej plochy kraja.
Tab. Chránené krajinné oblasti v Nitrianskom kraji
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
Rozloha
Rok vyhlásenia
Geomorfologický celok
Okresy
Stupeň ochrany
Chránená krajinná oblasť Ponitrie
Rozloha
Rok vyhlásenia
Geomorfologický celok
Okresy
Stupeň ochrany

12.284 ha (z toho 2.619 ha na území kraja)
1998
Podunajská rovina
Bratislava II., Bratislava V., Senec, Dunajská Streda, Komárno
2. stupeň
37.665 ha (z toho 15.622 ha na území kraja)
1985
Tribeč a Vtáčnik
Prievidza, Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Nitra, Topoľčany,
Zlaté Moravce
2. stupeň ochrany

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
Rozloha
77.630 ha (z toho 11.243 ha na území kraja)
Rok vyhlásenia
1979
Geomorfologický celok
Štiavnické vrchy,
Okresy
Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Levice
Stupeň ochrany
2. stupeň ochrany
Zdroj : ŠOP SR
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Maloplošné chránené územia

V riešenom území bolo k 31.12.2018 evidovaných 123 maloplošných chránených území, z toho v okresoch
Komárno 35, Levice 16, Nitra 16, Nové Zámky 31, Šaľa 8, Topoľčany 12 a Zlaté Moravce 5 (viď. Príloha č. 1).
Z celkového počtu 123 maloplošných chránených území je 14 NPR – národná prírodná rezervácia, 44 PR –
prírodná rezervácia, 19 PP – prírodná pamiatka, 46 CHA – chránený areál). Celková plocha maloplošných
chránených území je 4.376,362 ha, čo predstavuje cca 0,69 % z celkovej rozlohy kraja. Podrobnejší zoznam
maloplošných chránených území nachádzajúcich sa, resp. zasahujúcich do Nitrianskeho kraja, je uvedený v
Prílohe č. 1 tejto Správy o hodnotení strategického dokumentu.
Tab. Maloplošné chránené územia evidované v Nitrianskom kraji k 31.12.2018
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU
Výmera (ha)

NPR
2
2
2
6
1
1
14
1.462,968

PR
20
6
2
11
5
44
1.002,601

NPP
-

PP
2
2
6
6
2
1
19
108,247

CHA
13
6
10
8
2
4
3
46
1.802,546

Spolu
35
16
16
31
8
12
5
123
4.376,362
Zdroj : ŠOP SR



Ochrana drevín

Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu drevín rastúcich mimo lesa (LPF) a ochranu chránených
stromov, za ktoré sa môžu vyhlásiť kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne
významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí.
•

Chránené stromy

V riešenom území Nitrianskeho samosprávneho kraja je k 31.12.2018 evidovaných 195 chránených
stromov, ktoré sú chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Ide o jednotlivé solitéry alebo skupiny stromov.


Jaskyne a priepasti

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sú
prírodnými pamiatkami aj jaskyne a priepasti, ktorých je v riešenom území Nitrianskeho kraja evidovaných
celkovo 66 (Levice 7, Nitra 20, Nové Zámky 6, Topoľčany 22, Zlaté Moravce 11, v okres Šaľa a Komárno sa
žiadne jaskyne nenachádzajú). Verejne prístupná je Svoradova jaskyňa a jaskyňa Čertova pec.
2.1.2. Európska sústava chránených území – NATURA 2000
Sústava chránených území NATURA 2000 je celistvá európska sústava území, ktorá má zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných
biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a
biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
Sústava NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín EÚ, ktorú tvoria dva
typy území :
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•

Osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), ktoré sú vyhlasované na základe
smernice Rady č. 79/409 / EHS o ochrane voľne žijúcich vtákoch – Directive on the Conservation of
Wild Birds v platnom znení (podľa § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov sú to Chránené vtáčie územia – CHVÚ),

•

Osobitné územia ochrany (Special Areas of Cinservation, SAC), ktoré sú vyhlasované na základe
smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín – Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora
v platnom znení (podľa § 27 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sú to Územia európskeho významu – ÚEV).



Chránené vtáčie územia

Národný zoznam chránených vtáčích území bol schválený uznesením vlády SR č. 636/2003 zo dňa
09.07.2003 a spolu s Národným zoznamom území európskeho významu bol 27.04.2004 zaslaný Európskej
komisii do Bruselu. Na území Nitrianskeho kraja bolo v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády SR č.
636/2003 navrhnutých 9 chránených vtáčích území, z celkového navrhovaného počtu 38 CHVÚ . V roku
2010 vláda SR svojim uznesením č. 345/2010 z 25.05.2010 schválila zmenu a doplnenie Národného
zoznamu chránených vtáčích území, ktorý bol rozšírený o 5 návrhov chránených vtáčích území a dve územia
z pôvodného zoznamu boli vypustené. Národný zoznam tak obsahuje 41 CHVÚ na území SR. V priebehu
rokov 2006 až 2008 prišlo v Nitrianskom samosprávnom kraji k prerokovaniu návrhov CHVÚ a následne i k
vyhláseniu všetkých 9 CHVÚ, ktoré sa nachádzajú resp. zasahujú do Nitrianskeho kraja : CHVÚ Dolné
Ponitrie (SKCHVU004), CHVÚ Dolné Považie (SKCHVU005), CHVÚ Dunajské luhy (SKCHVU007), CHVÚ
Kráľová (SKCHVU010), CHVÚ Ostrovné lúky (SKCHVU019), CHVÚ Parížske močiare (SKCHVU020), CHVÚ
Poiplie (SKCHVU0021), CHVÚ Tribeč (SKCHVU0031) a CHVÚ Žitavský luh (SKCHVU038). Celková plocha
chránených vtáčích území na území kraja predstavuje cca 68.500 ha, z celkovej plochy 89.850 ha
dotknutých CHVÚ. Najväčším CHVÚ v Nitrianskom kraji je Dolné Považie s rozlohou 31.195,50 ha. Zoznam
a charakteristika chránených vtáčích území nachádzajúcich sa, resp. zasahujúcich do Nitrianskeho kraja je
uvedený v Prílohe č. 2 tejto Správy o hodnotení strategického dokumentu.


Územia európskeho významu

Podľa § 27 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
územím európskeho významu rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými
lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na
ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia a ktoré sú zaradené v Národnom zozname území
európskeho významu (ÚEV) schváleného vládou SR (Národný zoznam území európskeho významu
schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 zo dňa 17.03.2004 + Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa
14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 01.08.2004).
Národný zoznam území európskeho významu sa priebežne aktualizuje podľa stavu ochrany biotopov
európskeho významu a druhov európskeho významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia,
alebo na základe návrhu Európskej komisie (Prvá aktualizácia : Doplnok národného zoznamu území
európskeho významu schválený uznesením vlády SR č. 577/2011 zo dňa 31.08.2011 + Opatrenie MŽP SR č.
1/2018 z 29.11.2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa
vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017; druhá aktualizácia :
Druhý doplnok národného zoznamu území európskeho významu schválený uznesením vlády SR č. 495/2017
zo dňa 25.10.2017 + Opatrenie MŽP SR č. 1/2017 z 07.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č.
3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu).
Strana 94

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

K 28.11.2018 sa na území Nitrianskeho kraja nachádza, resp. na jeho územie zasahuje cca 97 území
európskeho významu s celkovou výmerou 14.380 ha, čo je cca 2,46 % z celkovej plochy ÚEV SR (584.122
ha). Najväčším ÚEV v Nitrianskom kraji je Hodrušská hornatina o ploche cca 2.700 ha, ktorej celková výmera
je 10.267,74 ha. Predmetom ochrany sú biotopy, druhy rastlín a druhy živočíchov európskeho významu.
Zoznam území európskeho významu je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Správy o hodnotení strategického
dokumentu.
Obrázok :

Chránené územia a chránené územia NATURA 2000

Zdroj : Mapový portál KIMS

2.1.3. Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov
V rámci medzinárodných dohovorov platí na území Slovenska niekoľko dôležitých zmlúv a dohovorov, ktoré
majú za cieľ výraznejšie zachovanie svetového dedičstva na Zemi. Podľa nich sú vyčlenené chránené územia
a lokality, ktoré nie sú kategóriou chráneného územia podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ale tvoria významnú základňu pre rozvoj vedy a prezentácie
ochrany prírody v zahraničí. Tieto územia môžu súčasne patriť aj do národnej sústavy chránených území
alebo do navrhovanej európskej súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. Jedná sa napr. o
Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (World Heritage), Medzinárodnú
dohodu UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci programu „Človek a biosféra“ (MaB),
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Dohovor o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor) a podobne. V riešenom
území sa nachádzajú iba územia chránené podľa medzinárodného dohovoru o ochrane mokradí (Ramsarský
dohovor).
•
Dohovor o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor) : Na území
Nitrianskeho kraja sa nachádzajú tri vyhlásené Ramsarské lokality medzinárodného významu (Dunajské
luhy, Parížske močiare a Poiplie).
Tab.: Lokality zaradené medzi medzinárodne významné mokrade v Nitrianskom kraji
Názov
mokrade
Dunajské
luhy

Katastrálne
územie
Bratislava II.
Bratislava V.
Dunajská
Streda
Komárno
Senec

Rozloha
(ha)
14.488

Zápis

Stručná charakteristika

26.05.1993

Parížske
močiare

Nové Zámky

184 ha

02.07.1990

Poiplie

Levice
Veľký Krtíš

410,87 ha

17.02.1998

zaberá hlavný tok Dunaja a jeho ľavobrežnú sústavu riečnych
ramien, mŕtvych ramien, lužných lesov, močiarov, lúk a
pieskomilných spoločenstiev na slovensko-maďarskom
úseku medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove. Lokalita patrí
k najväčším vnútrozemským deltám v strednej Európe.
Prevažná časť územia leží v Chránenej krajinnej oblasti
Dunajské luhy s Národnou prírodnou rezerváciou Číčovské
mŕtve rameno.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s navrhovaným Chráneným
vtáčím územím Dunajské luhy (93,5 %).
je tvorená rozsiahlymi močiarmi so zárastmi trste obyčajnej
(Phragmites australis) v plytkej depresii potoka Paríž
v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Hronskej
pahorkatiny medzi obcami Nová Vieska a Gbelce. Zastúpené
sú tu tiež tečúce vody, krovité močiare, mokré lúky a umelá
nádrž. Územie je chránené ako národná prírodná rezervácia.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s navrhovaným Chráneným
vtáčím územím Parížske močiare (100 %).
je zvyškom rozsiahleho mokraďového ekosystému povodia
Ipľa na juhu stredného Slovenska, ktorý nadväzuje na
rozľahlejšie mokrade v Maďarsku. Predstavuje komplex
mokradí s vysokou diverzitou rastlín a živočíchov,
spoločenstiev otvorených vodných plôch, vysokobylinných
močiarov, vlhkých lúk a lužných lesov. Zahŕňa maloplošné
chránené územia - prírodné rezervácie Ipeľské hony a
Ryžovisko.
Ramsarská lokalita sa prekrýva s navrhovaným Chráneným
vtáčím územím Poiplie (88,98 %).
Zdroj : ŠOP SR

Okrem mokradí majúcich medzinárodný význam sa na území Nitrianskeho kraja nachádzajú aj ďalšie
mokrade, významom národné, regionálne a lokálne, hodnotné z hľadiska botanického, zoologického,
limnologického, hydrogeologického. V riešenom území sa nachádza 7 národne významných mokradí
(Bokrošské slanisko, Listové jazero, Žitavský luh, Kamenínske slanisko, Veľký Lél – ostrov, Malý ostrov
a Apáli), 64 regionálne významných mokradí a 131 lokálne významných mokradí. Zoznam národne
významných mokradí a regionálne významných mokradí, nachádzajúcich sa na území Nitrianska kraja je
uvedený v Prílohe č. 4 tejto Správy o hodnotení strategického dokumentu.
Tab. : Národne (N), regionálne (R) a lokálne (L) významné mokrade v Nitrianskom kraji
Okres
Komárno
Levice
Nitra

Národné mokrade
(N)
5
-

Kategória
Regionálne mokrade
(R)
24
10
5

Plocha (ha)

Lokálne mokrade
(L)
4
26
4

949,9500
37,9574
142,0900
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Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

2
7

15
7
3
64

53
31
13
131

2.460,9169
151,7077
150,0950
3.892,7170
Zdroj : ŠOP SR

•
Lokality EMERALD : Pod pojmom EMERALD sa rozumie sieť „smaragdových“ území, t.j. území
osobitného záujmu ochrany prírody. Budovanie tejto siete iniciovala Rada Európy v rámci uplatňovania
Bernského dohovoru, ktorého cieľom je ochrana voľne žijúcich organizmov a ich prírodných biotopov,
najmä tých, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov. Tvorba siete EMERALD sa začala v
roku 1999. Na území Nitrianskeho kraja sa nachádzajú štyri lokality patriace do siete EMERALD – Burda,
Dunajské luhy, NPR Parížske močiare a Zoborské vrchy.
Jednotlivé konkrétne plány a zámery stavieb, vrátane stavieb technického vybavenia riešeného územia,
s predpokladom ovplyvňovania alebo ovplyvňujúce územia súvislej európskej sústavy chránených území
(Natura 2000), budú podliehať procesu hodnotenia podľa čl. 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, vychádzajúc z § 28 zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v spojitosti s ustanoveniami zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Schvaľovaniu budú
podliehať nielen chránené územia sústavy NATURA 2000, ale aj ostatná krajina v súvislosti s vplyvmi na
národnú sieť chránených území, na chránené územia vyhlásené podľa osobitných predpisov, na chránené
územia vyhlásené podľa medzinárodných dohovorov a na prvky územného systému ekologickej stability,
napríklad podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, vodného zákona, zákona o lesoch, banského zákona
a podobne.
2.2.

VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Podľa § 7 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú predmetom ochrany
vodárenské zdroje, ktorými sú útvary povrchových a podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú
vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vody na
takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň. Na ich ochranu sú v SR určené štyri druhy ochrany :
•
•
•
•

chránené vodohospodárske oblasti,
ochranné pásma vodárenských zdrojov a povodia vodárenských tokov,
citlivé oblasti,
zraniteľné oblasti

2.2.1. Chránené vodohospodárske oblasti (CHVO)
V Slovenskej republike je vyhlásených 10 CHVO, ktoré sú vymedzené v zmysle § 31 zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ich zoznam je uvedený v nariadení vlády SR č.
46/1978 Zb. o chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení
neskorších predpisov a v nariadení vlády SR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd. CHVO sú územia, v ktorých sa v dôsledku priaznivých prírodných podmienok vytvárajú
prirodzené akumulácie podzemných a povrchových vôd. V riešenom území sa nenachádza a ani do
riešeného územia nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska oblasť.
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2.2.2. Ochranné pásma vodárenských zdrojov a povodia vodárenských tokov
Na ochranu konkrétnych využívaných zdrojov povrchových a podzemných vôd sa z dôvodu sprísnenej
špeciálnej ochrany stanovujú ochranné pásma (vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania
ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd). Na území Nitrianskeho kraja sa
vyskytuje 83 podzemných vodných zdrojov v povodí Hrona a Dunaja, z ktorých najviac sa nachádza v okrese
Levice 54 a v okrese Nové Zámky 22 a 736 podzemných vodných zdrojov v povodí Váhu, z nich najviac je v
okrese Nové Zámky 242 a Nitra 238. Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je
dodržiavanie zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Tab.: PHO zdrojov podzemných vôd v povodí Hrona a Dunajca
Okres

Výmera PHO

Počet zdrojov
v okrese

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

2. stupňa

1. stupňa
6
54
0
22
0
0
1
83

vnútorné
2,03
34,72
0,00
9,91
0,00
0,00
0,02
46,68

vonkajšie
135,40
10.624,47
0,00
3.737,42
0,00
0,00
49,40
14.546,69

1,00
138,73
0,00
1,82
0,00
0,00
0,00
141,55

Zdroj : ŠVHP povodí

Tab.: PHO zdrojov podzemných vôd v povodí Váhu
Okres
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
SPOLU

Počet zdrojov
v okrese
2
8
238
242
38
126
82
736

Výmera PHO
2. stupňa

1. stupňa

vnútorné
0,00
0,00
20,15
31,97
12,47
5,47
11.16
81,22

vonkajšie

0,00
0,00
1.076,27
75,60
0,00
399,70
0,00
1.551,57

0,00
0,00
8.938,26
2.819,00
11,78
4.372,50
3.549,11
19.690,65
Zdroj : ŠVHP povodí

Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa vykonáva zákonom č. 538/2005
Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 ods.
2 zákona č. 538/2005 Z.z. sa v posudzovanom území nachádza prírodná minerálna voda, ktorá pre svoje
zloženie vhodné na liečenie bola uznaná podľa tohto zákona. Zároveň sa na predmetnom území nachádza
ani prírodná minerálna voda, ktorá podľa § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z. je mikrobiologicky bezchybná a
spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu (zákon č. 152/1995 Z.z., o potravinách v znení
neskorších predpisov) na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd a bola
uznaná podľa tohto zákona.
-

OP prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach (Vyhláška MZ SR č. 19/2000 Z.z.),
OP prírodných minerálnych stolových vôd v Santovke (Vyhláška MZ SR č. 19/2000 Z.z.),
OP prírodných minerálnych stolových vôd v Slatine (Vyhláška MZ SR č. 19/2000 Z.z.).
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Chránené povodia vodárenských tokov : Na území Slovenskej republiky je vyhlásených 102 vodárenských
vodných tokov, ktorými prechádza štátna hranica, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa môžu
využívať ako vodárenské zdroje (vodárenský vodný tok), vodné toky s plavebným využitím, vodné toky s
významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo(ich významnosť sa určuje vo vzťahu k
vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí), vodné toky využívané na iné
účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu
pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
a vodárenských vodných tokov je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z.z. (Príloha č. 1 a Príloha č. 2),
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
V zmysle Prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodárenských vodných
tokov, sa v posudzovanom území nenachádzajú vodárenské vodné toky využívané ako vodárenské zdroje
alebo ako vodárenské zdroje na odber pitnej vody. Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov, je pre výkon správy toku stanovené ochranné pásmo pozdĺž
vodohospodárky významných vodných tokoch 10 m od brehovej čiary a pozdĺž ostatných vodných tokov 5
m od brehovej čiary.
Ochrana vodohospodárskych diel : Ochrana záujmových území navrhovaných vodohospodárskych diel
zabezpečuje ochranu najvhodnejších lokalít pre výstavbu nádrží a to nielen pre už známe potreby ale aj pre
zabezpečenie účelnej rezervy kapacít povrchových zdrojov vody pre zatiaľ nešpecifikované potreby.
V zmysle Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v znení Zmien a doplnkov č. 1 sa v posudzovanom
území neuvažuje s výstavbou takýchto vodohospodárskych diel.
2.2.3. Citlivé oblasti
Podľa § 33 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, sú za citlivé oblasti vyhlásené vodné útvary povrchových vôd, v ktorých
dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd, ktoré
sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme
zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. V roku 2017 bolo vydané
nariadenie vlády SR č. 174/2017 Z.z., kde sa konkretizuje ustanovenie citlivých a zraniteľných oblastí a za
citlivé oblasti sa ustanovili všetky vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území SR, alebo
týmto územím pretekajú. Znamená to, že za citlivú oblasť bolo stanovené celé územie SR.
2.2.4. Zraniteľné oblasti
Podľa § 34 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, sú zraniteľnými oblasťami 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-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Podľa Prílohy č. 1 nariadenia
vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorými sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti, medzi zraniteľné oblasti na
území Nitrianskeho kraja patrí 314 katastrálnych území obcí, ktoré sa nachádzajú v 7 okresoch.
Tab.: Zraniteľné oblasti na území Nitrianskeho kraja
Okres
Komárno

Názov obce
33 obcí: Bajč, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Číčov, Dulovce, Holiare,
Hurbanovo, Chotín, Imeľ, Iža, Klížska Nemá, Komárno, Kravany nad Dunajcom, Lipové, Marcelová,
Martovce, Moča, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Radvaň nad
Dunajom, Sokolce, Šrobárová, Tôň, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom
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Levice

Nitra

Nové Zámky

Šaľa
Topoľčany

Zlaté Moravce

84 obcí: Bajka, Bátovce, Beša, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čata, Demandice,
Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica,
Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom,
Keť, Kozárovce, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Levice, Lok, Lontov, Lula, Málaš, Malé
Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce,
Pečenice, Plášťovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Pohronský Ruskov, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica,
Slatina, Starý Hrádok, Starý Tekov, Šahy, Šalov, Šarovce, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok,
Tlmače, Tupá, Turá, Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Veľký Ďur, Vyškovce nad Ipľom,
Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce, Žemberovce, Žemliare
54 obcí: Alekšince, Báb, Babindol, Branč, Cabaj – Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné
Obdokovce, Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Klasov,
Kolíňany, Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie,
Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové
Sady, Paňa, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurianky, Tajná,
Telince, Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Vinodol, Vráble, Výčapy – Opatovce,
Zbehy, Žitavce
60 obcí: Andovce, Bajtava, Bánov, Bardoňovo, Belá, Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Čechy, Černík,
Dedinka, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Hul, Chľaba, Jasová, Jatov, Kamenica nad Hronom, Kamenín,
Kamenný Most, Kmeťovo, Kolta, Komjatice, Komoča, Leľa, Lipová, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy,
Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Mužla, Nána, Nová Vieska, Nové Zámky, Obid, Palárikovo,
Pavlová, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Rúbaň, Salka, Semerovo, Sikenička, Strekov, Svodín,
Šarkan, Štúrovo, Šurany, Trávnica, Tvrdošovce, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas, Zemné
13 obcí: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice,
Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec
47 obcí: Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Čeľadince, Čermany, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany,
Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce,
Krtovce, Krušovce, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica,
Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany,
Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany,
Veľké Ripňany, Velušovce, Závada
23 obcí: Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Lovce, Machulince, Malé Vozokany,
Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Nevidzany, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske
Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Žikava
Zdroj : Nariadenie vlády SR č. 174/2017 Z.z.- Príloha č.1

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností možno z hľadiska jednotlivých druhov ochrany vodných
zdrojov, ako aj z hľadiska posúdenia ich celkovej účinnosti v súvislosti s ich plošným dopadom, konštatovať,
že územná ochrana v posudzovanom území je plošne postačujúca.

3.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA V OBLASTIACH, KTORÉ
BUDÚ PRAVDEPODOBNE VÝZNAMNE OVPLYVNENÉ

Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek
obyvateľstva. Jej priaznivý vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych trendov v
základných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej,
duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby je výsledkom vzťahov medzi ľudským
organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného
prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.
Kvalita životného prostredia (prírodné prostredie, krajinná štruktúra, jednotlivé zložky ŽP – ovzdušie, voda,
pôda a podobne, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva) v posudzovanom území je podrobne popísaná v
kapitole 1.4. – Informácia o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a v kapitole 1.5. –
Pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať, kde je prostredníctvom dlhodobo
hodnotených indikátorov a ukazovateľov monitorovaných pre jednotlivé sledované zložky ŽP (monitoring
zložiek ŽP) charakterizovaný aj ich stav, resp. stupeň znečistenia.
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4.

ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY VRÁTANE ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV, KTORÉ SÚ
RELEVANTNÉ Z HĽADISKA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je svojou stanovenou stratégiou k
životnému prostrediu a zlepšeniu zdravia prostredníctvom vízie, cieľov a opatrení zameraná aj na
environmentálne ciele vrátane cieľov zlepšenia kvality života a tým aj zdravotného stavu obyvateľstva.
Implementáciou strategického dokumentu prostredníctvom naplnenia jeho priorít, špecifických cieľov a
opatrení, ktoré majú presne špecifikované väzby na zlepšenie environmentálneho stavu jednotlivých zložiek
v riešenom území a pri naplnení požiadaviek legislatívy sa vo všeobecnosti predpokladá významne
pozitívny vplyv dokumentu na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Z hľadiska ochrany ovzdušia budú v prípade posudzovanej stratégie ovplyvnené predovšetkým oblasti
pozdĺž cestných komunikácií. Zmena sa prejaví pozdĺž všetkých jestvujúcich komunikácií, na ktorých dôjde
vplyvom realizácie stratégie ku zmene, resp. zníženiu dopravných intenzít. Týka sa to hlavne poklesu imisnej
záťaže na toho času dopravne najzaťaženejších úsekoch ciest prechádzajúcich centrom mesta a priľahlým
obytným územím. Novo navrhnuté úseky predstavujú novú záťaž, alebo prenesenie časti súčasnej záťaže do
okolia nových dopravných stavieb, ktoré sú situované prevažne mimo centrum mesta a mimo obytných
území mesta a obytných území dotknutých obcí.
Z hľadiska ochrany pred hlukom budú v prípade posudzovanej stratégie ovplyvnené predovšetkým oblasti
pozdĺž cestných komunikácií a železničných tratí. Zmena sa prejaví pozdĺž všetkých komunikácií, na ktorých
dôjde vplyvom realizácie stratégie ku zmene dopravných intenzít, v dôsledku čoho sa predpokladá pokles
hlukovej záťaže. Novo navrhnuté úseky predstavujú novú záťaž, alebo prenesenie časti súčasnej záťaže do
okolia týchto nových dopravných stavieb, na ktorých je potrebné v prípade prekročenia stanovených
limitných hodnôt podľa platnej legislatívy, uvažovať aj s adekvátnymi protihlukovými opatreniami
(protihlukové steny, zníženie prejazdnej rýchlosti či obmedzenie prevádzky na najviac zaťažených
komunikáciách a podobne).
Z hľadiska ochrany vôd problematika vody vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu zahŕňa ochranu
kvality a kvantity vodných zdrojov, problematiku povodní, využitie vody pre poľnohospodárstvo, priemysel,
urbanizované systémy a rekreáciu, ochranu zdrojov minerálnych a termálnych vôd, nakladanie s odpadnými
a zrážkovými vodami a podobne. Pri posudzovaní konkrétnych projektov je potrebné zvažovať všetky
uvedené aspekty. Navrhovanými opatreniami, resp. projektmi rozvoja dopravnej infraštruktúry
v posudzovanom území sa výrazný vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchových a
podzemných vôd nepredpokladá.
Z hľadiska ochrany pôd je jedným z negatívnych dopadov dopravy na poľnohospodársku pôdu najmä trvalý
a dočasný záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v dôsledku výstavby komunikácií a celej
dopravnej siete. V miestach dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy (prístupové cesty, manipulačné
plochy, stavebné dvory, depónie humusu a pod.) dochádza vplyvom ťažkej techniky nie len k degradácii a
zhutneniu pôdy, ale môže dôjsť aj k znečisteniu pôdy. Rizikom sú splašky z pozemných komunikácií, ktoré
môžu kontaminovať okolitú pôdu a kontaminácia pôdy v prípade havárií pri prevoze chemických látok,
únikov pri manipulácii s pohonnými hmotami a pod.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa hlavné vplyvy strategického dokumentu prejavia najmä v miestach
výstavby novej dopravnej infraštruktúry a ďalej pozdĺž rekonštruovaných úsekov, kde bude dochádzať k
priamym stretom s biotopmi, rastlinami a živočíchmi, krajinnými prvkami a prípadne tiež chránenými
územiami a k ovplyvneniu okolí stavieb.
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Z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva má doprava prevažne nepriaznivé účinky na jej stav. Jej
negatívne dopady sa prejavujú vo vzťahu k zvýšeným imisným hodnotám a zvýšeným hladinám hluku pozdĺž
hlavných komunikáciách so zvýšenou intenzitou dopravy, vedúcich cez obytné územia. Navrhovanými
opatreniami sa predpokladá celkové zníženie negatívnych dopadov dopravy, t.j. zníženie intenzity dopravy
na hlavných komunikáciách prechádzajúcich obytným územím s následným znížením imisií a hladín hluku.
Dobudovaním cyklistickej siete a siete chodníkov pre peších sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie
pohybovej aktivity. Tieto opatrenia majú prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia a následne
i k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.
Všetky konkrétne aktivity, ktoré by mohli mať nejaký dopad na jednotlivé zložky životného prostredia,
vrátane zdravia, budú rozpracované v jednotlivých projektoch a budú podliehať povoľovaciemu procesu v
zmysle príslušnej platnej legislatívy (zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov).

5.

ENVIRONMENTÁLNE CIELE VRÁTANE ZDRAVOTNÝCH CIEĽOV ZISTENÝCH NA
MEDZINÁRODNEJ, NÁRODNEJ A INEJ ÚROVNI, KTORÉ SÚ RELEVANTNÉ Z HĽADISKA
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU, AKO AJ TO, AKO SA ZOHĽADNILI POČAS PRÍPRAVY
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Pri vypracovávaní Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja boli
rešpektované a do návrhov zahrnuté environmentálne ciele nasledovných dokumentov :
Stratégia Európa 2020 : je stratégiou Európskej únie, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť
hospodársky rast. Stanovuje päť kľúčových cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, zmeny
klímy a energetickej udržateľnosti, vzdelávania, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Z environmentálneho hľadiska, vrátane zdravotného, je pre posudzovaný strategický dokument
najdôležitejší cieľ 3. „Zmena klímy a energetickej udržateľnosti“, ktorý je zameraný predovšetkým na :
•
•
•

zníženie emisií skleníkových plynov minimálne o 20 % oproti úrovniam z roku 1990,
získanie 20 % energie z obnoviteľných zdrojov,
dosiahnutie 20 % nárastu efektívnosti vo využívaní energie.

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo
reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti : chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť,
udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými
zdrojmi, zmena klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti a
zodpovedné inštitúcie. Organizácia Spojených národov ju prijala v roku 2015, zadefinovala v nej 17 cieľov a
169 čiastkových mét. Nie je právne záväzná, každý štát si vyberie, na čo sa chce vo svojich podmienkach
sústrediť.
Čistá mobilita pre Európu, v súlade s ktorou by malo byť na základe prijatých opatrení urýchlené budovanie
infraštruktúry pre čistý pohon s tým, že do roku 2030 by malo mať každé tretie auto v Európskej únie čistý
pohon. Znamená to, aby bolo poháňané elektrinou, vodíkovým motorom alebo malo minimálne veľmi silnú
hybridnú zložku. Hlavne v mestách by sa mali využívať motory, ktoré sú čisté a neprodukujú žiadne škodlivé
emisie.
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2010, ktorá bola schválená uznesením vlády
SR č. 296/2010 zo dňa 12. mája 2010 (aktualizácia 2014 schválená uznesením vlády SR č. 222/2014 zo dňa
14. mája 2014), za hlavné opatrenia v oblasti dopravy stanovila :
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•
•
•
•
•
•
•

výstavbu chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
výstavbu, obnovu a údržbu ciest I. triedy,
zvyšovanie bezpečnosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy,
zníženie objemu tranzitu cez mestá a obce,
systematické zvyšovanie významu železničnej prepravy,
smerovanie investície do efektívnejšieho prepojenia všetkých spôsobov cestovania, ako na mestskej,
tak aj na regionálnej úrovni,
uznanie cyklodopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR 2001, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.
978/2001 zo dňa 10. októbra 2001 (aktualizácia 2014 schválená uznesením vlády SR č. 222/2014 zo dňa 14.
mája 2014), (aktualizácia 2014), ktorá uvádza 16 princípov na riadenie činnosti ľudí a 40 kritérií na
posudzovanie uplatnenia princípov).
Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, ktorá bola schválená uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 619/1993 zo dňa 7. septembra 1993 a uznesením Národnej rady Slovenskej
republiky č. 339/1993 zo dňa 18. novembra 1993, určuje päť základných priorít :
I.
II.
III.
IV.
V.

ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť,
zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru,
ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov,
minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov,
zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a
optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.

Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (NSOBS), ktorá bola schválená vládou Slovenskej
republiky uznesením č. 231/1997 o dňa 01.04.1997 a následne bola prerokovaná a schválená Národnou
radou Slovenskej republiky uznesením NR SR č. 676/1997 zo dňa 02.07.1997 a ktorú Slovenská republika
ako jedna z prvých krajín strednej a východnej Európy spracovala a schválila ako svoj prvý príspevok k
implementácii Dohovoru o biologickej diverzite a procesu UNCED´92, sa stala kľúčovým a principiálnym
dokumentom pre ochranu diverzity druhov, ekosystémov a genetickej diverzity, cieľovou stratégiou
starostlivosti o prírodu a krajinu. Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku z roku 1997
definovala 24 strategických cieľov a v ich rámci 143 strategických smerov pre posilnenie ochrany
biodiverzity a trvalo-udržateľného rozvoja jej zložiek. Vykonanie konkrétnych úloh v rámci Národnej
stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku definoval Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie
ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998-2010, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.
515/1998 zo dňa 04.08.1998. Aktualizovaná Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovenku do roku
2020 je oproti NSOBS z roku 1997 rozšírená o oblasti, ako sú zelená infraštruktúra, ekosystémové služby či
invázne druhy, reflektuje politiky ochrany biodiverzity na úrovní EÚ a vo zvýšenej miere sa venuje zaradeniu
ochrany biodiverzity a starostlivosti o chránené územia medzi priority pri plánovaní nástrojov financovania
z európskych fondov. Strategickým cieľom aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku
2020, ktorá priamo vychádza zo Strategického plánu ochrany biodiverzity 2011-2020, ktorý stanovuje 5
strategických a 20 čiastkových cieľov, je „Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb
v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš
príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle“. Pri implementácii posudzovaného
strategického dokumentu je možné pri nových dopravných stavbách očakávať mierny rozpor s uvedenou
Národnou stratégiou ochrany biodiverzity na Slovensku a Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany
biodiverzity do roku 2020, nakoľko realizácia dopravných stavieb je nevyhnutne spojená so záberom
biotopov a následne aj negatívnymi vplyvmi na biodiverzitu.
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Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV (NEHAP IV), ktorý bol
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 10 zo dňa 11. januára 2012, je vypracovaný na základe
záverov 5. ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví konanej v Parme v roku 2010. Jeho
cieľom je minimalizovať riziká vyplývajúce zo životného prostredia a chrániť tak zdravie ľudí, najmä detí.
Implementáciou navrhovaných opatrení R-PUM Nitrianskeho samosprávneho kraja sa vytvárajú podmienky
pre aktívny pohyb (cyklotrasy, pešie chodníky) a podmienky pre zníženie imisií a hlukovej záťaže pozdĺž
exponovaných komunikácií, čo má mať priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľstva.
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky
pre programové obdobie 2014-2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.
Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečeniu trvalo
udržateľného poskytovania verejných služieb naprieč celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený
a udržateľný regionálny rozvoj, ako aj hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov,
miest a obcí. Oblasti podpory v IROP :
•
•
•
•
•
•

Prioritná os č. 1 : Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2 : Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3 : Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4 : Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5 : Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6 : Technická pomoc

V súlade s prijatým Integrovaným regionálnym operačným programom 2014-2020 bola vypracovaná
a schválená Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (RIUS NSK
2014-2020). Opatrenia definované v Regionálnom pláne udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho
kraja vychádzajú z obidvoch uvedených dokumentov.
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej
republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 –
2020. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby
pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej
infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. OPII bol schválený
Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014. Oblasti podpory v OPII :
•
•
•
•
•

Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy
Rozvoj verejnej osobnej dopravy
Budovanie informačnej spoločnosti

Pri implementácii opatrení definovaných v Regionálnom pláne udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa predpokladá aj s finančnou podporou z uvedeného programového dokumentu
OPII.
Smernice pre kvalitu ovzdušia : Európska únia prijatím Rámcovej smernice Rady 96/62/EC o hodnotení a
riadení kvality ovzdušia a nadväzujúcich dcérskych smerníc: Smernice Európskeho parlamentu a Rady
1999/30/EC, týkajúcej sa limitných hodnôt oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, hmotných
častíc a olova vo vonkajšom ovzduší, smernice 2000/69/EC, týkajúcej sa limitných hodnôt benzénu a oxidu
uhoľnatého vo vonkajšom ovzduší a smernice 2002/3/EC o ozóne vo vonkajšom ovzduší, zaväzujú členské
štáty, aby vytvorili podmienky a realizovali opatrenia, ktoré zabezpečia, že kvalita ovzdušia sa udrží tam,
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kde je dobrá a v ostatných prípadoch sa zlepší. V ochrane ovzdušia je tak kladený v prvom rade dôraz na
dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí
ani životné prostredie. Do našej legislatívy boli vyššie uvedené smernice Európskej únie premietnuté do
zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorom už nie je stanovená prahová
hodnota pre jemné suspendované častice PM2,5 negatívne pôsobiace na zdravie ľudí, čo má za cieľ ich
obmedzovanie spôsobom všeobecného znižovania pozaďových koncentrácií v mestskom prostredí tak, aby
sa zabezpečilo zlepšenie kvality ovzdušia pre veľkú časť obyvateľstva a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde sa okrem iného očakáva
zlepšenie kvality ovzdušia pre PM10 dosiahnutím limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí 50 μg.m-3, počas
priemerovaného obdobia 24 hodín, s počtom povolených prekročení 35 krát za kalendárny rok.
V posudzovanom území je pre rok 2018 vyhlásená 1 oblasť riadenia kvality ovzdušia na území mesta Nitra
pre znečisťujúcu látku BaP – benzo(a)pyrén. Nakoľko územie mesta Nitra bolo do roku 2015 vyhlásené za
oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5, bol pre dotknuté územie vypracovaný
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Nitra, v zmysle
ktorého sa očakávalo zníženie imisných koncentrácií navrhovanými opatrenia ako je napr. zníženie emisií
znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov, plynofikácia autobusov, náhrada autobusovej dopravy
trolejbusovou a električkovou dopravou, výsadba zelene, rekonštrukcia a modernizácia ciest, výstavba
záchytných parkovísk a podobne, čo je plne v súlade s posudzovaným Regionálnym plánom udržateľnej
mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Smernica na ochranu proti hluku : V Európskej únií je v súčasnosti platná smernica č. 2002/49/EC
európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho
hluku, ktorá sa v Slovenskej republike premietla do zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole
hluku vo vonkajšom prostredí, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2009 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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, vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 195/2005 Z.z. o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k
strategickým hlukovým mapám a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
Environmentálne ciele vyššie uvedených dokumentov sú zahrnuté aj do indikátorov monitoringu plnenia
strategických cieľov posudzovaného strategického dokumentu.
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH
DOKUMENTU VRÁTANE ZDRAVIA
1.

VPLYVOV

STRATEGICKÉHO

PRAVDEPODOBNE VÝZNAMNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A
VPLYVY NA ZDRAVIE (PRIMÁRNE, SEKUNDÁRNE, KUMULATÍVNE, SYNERGICKÉ,
KRÁTKODOBÉ, STREDNODOBÉ, DLHODOBÉ, TRVALÉ, DOČASNÉ, POZITÍVNE AJ NEGATÍVNE)

Vzhľadom na to, že Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je zameraný na
zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry, v súvislosti s jej implementáciou je potrebné očakávať najmä
pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie, napr. zvýšenie rýchlosti a plynulosti dopravy,
zníženie dopravnej nehodovosti, zníženie negatívneho vplyvu dopravy na okolité prostredie, najmä
obyvateľstvo bývajúce a pracujúce v blízkosti dopravných ťahov a podobne. Väčšina navrhovaných aktivít a
opatrení je konkrétne zameraná na posilnenie starostlivosti o územie a na zlepšenie stavu životného
prostredia a zdravia obyvateľstva. Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov je minimálna.
4.1.

VPLYVY NA OVZDUŠIE

Znečistenie ovzdušia v prevažnej miere spôsobujú ekonomické aktivity a činnosti realizované na území
miest a obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú reprezentované lokálnymi zdrojmi znečistenia
z priemyselnej výroby, lokálnymi zdrojmi vykurovania a mobilnými zdrojmi automobilovej dopravy. Do roku
rok 2015 Nitriansky kraj prekračoval 24-hodinovú limitnú hodnotu koncentrácie prachových častíc PM10
a PM2,5, na základe čoho bola na území mesta Nitra vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre
znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5. Na základe „Hodnotenia kvality ovzdušia v Slovenskej republike“ v zóne
Nitrianskeho kraja nebola v roku 2017, tak isto ako aj v roku 2015 a 2016, prekročená ročná a ani denná
limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre koncentrácie PM10 a rovnako neboli prekročené limitné
hodnoty pre PM2,5. V rokoch 2016 a 2017 však bola prekročená priemerná hodnota ročnej koncentrácie pre
BaP – benzo(a)pyrén na stanici Nitra – Štúrova, v dôsledku čoho bola v Nitrianskom kraji pre rok 20187
vymedzená 1 oblasť riadenia kvality ovzdušia : územie mesta Nitra, kde majú byť sledované znečisťujúce
látky BaP – benzo(a)pyrén.
V prípade posudzovaného strategického dokumentu budú z hľadiska ochrany ovzdušia ovplyvnené
predovšetkým oblasti pozdĺž cestných komunikácií. Zmena sa prejaví pozdĺž všetkých jestvujúcich
komunikácií, na ktorých dôjde vplyvom realizácie stratégie ku zmene, resp. zníženiu dopravných intenzít.
Týka sa to hlavne poklesu imisnej záťaže na toho času dopravne najzaťaženejších úsekoch ciest
prechádzajúcich obytných území miest a obcí. Novo navrhnuté úseky predstavujú novú záťaž, alebo
prenesenie časti súčasnej záťaže do okolia nových dopravných stavieb, ktoré sú situované prevažne mimo
centrá miest a mimo obytných území miest a obytných území obcí.
Významný pozitívny dopad na imisnú situáciu v sídlach bude mať dobudovanie jednotlivých obchvatov
miest a obcí, napr. mesta Vráble, Levice, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Šaľa a obcí Janíkovce, Veľký Lapáš,
Telince, Čifáre, Veľký Ďur, Horná Seč, Želiezovce, Malé Kozmálovce, Kalná nad Hronom, Bodza, Tôň, Iža,
Patince, Mužla, Radvaň nad Dunajom, Moča, Krušovce, Dražovce a Čakajovce, ako aj vybudovaním
rýchlostných ciest (R3 Zvolen – Šahy, R3 – Šachy – obchvat, R7 Dolný Bar – Zemné, R7 Zemné – Nové
Zámky, R7 Nové Zámky – Čaka, R7 Čaka – Veľký Krtíš a R8 Nitra – križovatka R2), čím má dôjsť k odkloneniu
tranzitnej dopravy mimo obytných území miest a obcí, k zmierneniu kapacitných problémov a zvýšeniu
výkonnosti v dopravnej sieti.
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Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja bude mať vplyv najmä na imisné
koncentrácie látok produkovaných automobilovou dopravou, tzn. hlavne na oxidy dusíka, suspendované
častice a na ne nakondenzované polycyklické aromatické uhľovodíky vrátane benzo(a)pyrénu. Imisná
situácia iných látok môže byť ovplyvnená len nevýznamne, popr. je súčasná imisná situácia týchto látok z
hľadiska plnenia imisných limitov a rizík pre ľudské zdravie s významnou rezervou bezproblémová.
Celkový trend koncentrácií uvedených záujmových látok je za uplynulých 5 rokov významne klesajúci.
Príčiny tohto poklesu sú z väčšej časti spôsobené poklesom regionálneho pozadia imisných koncentrácií,
pokles je však najväčší na lokalitách s najvyšším znečistením. Je tu preto preukázaný pozitívny vplyv
znižovania emisií z hlavných zdrojov znečisťovania.
Najväčší vplyv na zníženie produkcie imisií bude mať zvýšenie podielu elektromobilov a hybridných vozidiel,
ktorých nárast podielu v osobnej a verejnej doprave bude záležať na intenzite podpory ich využívania.
Ďalšie zníženie produkcie GHG by mohlo priniesť zvýšenie podielu vozidiel s pohonom CNG (compressed
natural gas), kde produkcia CO2 je z CNG približne o 20 % nižšia než z benzínu a o 25 % nižšia než z nafty.
4.2.

VPLYVY NA HLUKOVÚ ZÁŤAŽ A VIBRÁCIE

Podľa výsledkov hlukového mapovania je základným zdrojom hluku presahujúcim hygienické limity v
Slovenskej republike cestná doprava (z 95 %). Hluk z cestnej dopravy postihuje takmer každé sídlo a krajinu
pozdĺž ciest zaťažených intenzívnou dopravou. Je závislý najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu
a od charakteristiky trasy cesty. K hlavným zdrojom hluku patria predovšetkým pohonné jednotky a to
najmä pri nízkych rýchlostiach vozidiel, pri vyšších rýchlostiach potom prevláda hluk z valenia pneumatík po
povrchu vozovky. Zdrojom hluku je aj prúdenie vzduchu okolo vozidla, či prúdenie vzduchu cez chladiaci
a ventilačný systém vozidla. V porovnaní s cestnou dopravou sa železničná doprava na hlukovej záťaži
podieľa v oveľa menšej miere. Je preukázané, že každý hluk po určitej dobe vyvoláva poruchy vyššej
nervovej sústavy, ktoré vedú k poškodeniu nielen sluchových, ale i ďalších telesných orgánov a znižuje
odolnosť organizmu voči vonkajším negatívnym vplyvom, čo podnecuje vývoj ďalších chorôb (poruchy
metabolizmu, spánku, srdcovo-cievneho systému, psychickej výkonnosti a duševnej pohody). Najtesnejší
vzťah medzi dlhodobou expozíciou hluku a zdravotným stavom bol preukázaný pre kardiovaskulárne
choroby.


Vibrácie

Ďalším javom, negatívne pôsobiacim na zdravie človeka, sú vibrácie, ktorých hlavným zdrojom je cestná
a železničná doprava. Ich výskyt závisí na konštrukcii vozidiel, ich nápravových tlakoch, rýchlosti a
zrýchlenia, na kvalite krytu vozovky, na konštrukcii a podloží vozovky a v prípade koľajovej dopravy styku
koľaje s podložím. Pociťované sú predovšetkým v bezprostrednej blízkosti dopravnej záťaže. Dlhodobé
pôsobenie však môže vyvolať trvalé poškodenie zdravia vrátane patologických zmien centrálneho
nervového systému. Okrem negatívneho vplyvu na ľudské zdravie predstavujú dopravou pôsobené vibrácie
tiež riziko z hľadiska vplyvov na budovy (hmotný majetok), rovnako najmä v bezprostrednej blízkosti
dopravnej záťaže.


Predpokladané vplyvy na hlukovú záťaž a vibrácie

Realizáciou strategického dokumentu by malo dôjsť k celkovému zníženiu hlukovej záťaže obyvateľov
i k zníženiu vibráciám, vďaka konkrétnym navrhnutým opatreniam súvisiacich s optimálnym návrhom
nového spôsobu, techniky riadenia a organizácie dopravy, vrátane vedenia nových trás komunikácií a ich
usporiadania, spôsobu a techniky riadenia organizácie dopravy a taktiež k modernizácií železničnej
infraštruktúry. V súčasnosti je legislatívne hluk, infrazvuk a vibrácie vyskytujúce sa trvalo alebo prerušovane
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vo vonkajšom prostredí alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo činnosťou
zariadení upravený Vyhláškou 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.
Zvýšenú hlučnosť a prašnosť v okolí dopravných stavieb je potrebné znižovať zavádzaním nových
technológií a realizáciou niektorých technických opatrení. Jedná sa hlavne o výstavbu protihlukových stien,
výsadbu líniovej a ochrannej zelene pozdĺž stávajúcich i navrhovaných komunikačných trás. Riešením je
okrem situovania hlavných komunikácií mimo obytných zón vybudovaním príslušných obchvatov aj
využívanie ekologických dopravných prostriedkov vo verejnej doprave.
4.3.

VPLYVY NA PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ VODY

Z hľadiska znečistenia podzemných a povrchových vôd predstavujú cestné komunikácie potenciálny zdroj
plošného (difúzneho) znečistenia. Riziko zhoršenia kvality vôd je späté prevažne s odtokom zrážkových vôd,
minimálne v súvislosti so znečistením ovzdušia. Menej časté, ale o to závažnejšie, môžu byť pre kvalitu
podzemných a povrchových vôd havarijné úniky ropných produktov alebo iných škodlivých a nebezpečných
látok v dôsledku dopravných nehôd, resp. pri ich preprave a manipulácii s nimi.
V priebehu realizácie dopravných stavieb a zariadení v blízkosti vodných plôch a tokov, môžu byť povrchové
vody znečistené splachom zeminy. Počas samotnej prevádzky sa difúzne znečistenie objavuje pozdĺž
cestných vozoviek, na väčších odstavných a parkovacích plochách, odpočívadlách a čerpacích staniciach
pohonných hmôt. V rámci modernizácie a rekonštrukcie cestnej siete sa pre minimalizáciu difúzneho
znečistenia realizujú dažďové stoky, retenčné a sedimentačné nádrže s nornými stenami pre zachytenie
plávajúcich, najmä ropných látok.
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja musí byť v súlade so zákonom NR
SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon), a so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného
hospodárstva (Rámcová smernica o vode).
4.4.

VPLYVY NA PÔDU A HORNINOVE PROSTREDIE



Pôda

Negatívne dopady dopravy na poľnohospodársku pôdu sa prejavujú najmä trvalými a dočasnými zábermi
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v dôsledku výstavby komunikácií a celej dopravnej siete.
V miestach dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy (prístupové cesty, manipulačné plochy, stavebné
dvory, depónie humusu a pod.) dochádza vplyvom ťažkej techniky nie len k degradácii a zhutneniu pôdy, ale
môže dôjsť aj k znečisteniu pôdy. Na plochách dočasného záberu je potrebné po ukončení stavby vykonať
rekultiváciu a uvedenie pôdy, resp. pozemku do pôvodného alebo iného vhodného stavu.
Splašky z pozemných komunikácií môžu kontaminovať okolitú pôdu. Rizikom je i kontaminácia pôdy
v prípade havárií pri prevoze chemických látok, únikov pri manipulácii s pohonnými hmotami a pod.
Znečistenie pôdy, predovšetkým ťažkými kovmi, sa koncentruje do zóny pozdĺž krajnice vo vzdialenosti max.
15 m. Za touto hranicou koncentrácie škodlivín i pri veľmi zaťažených komunikáciách klesajú pod limitné
hodnoty. V súvislosti s postupným zlepšovaním emisných parametrov u obnovovaného vozového parku je
možné očakávať čiastočné zlepšenie situácie v budúcnosti.
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Horninové prostredie

Nakoľko v súčasnosti nie sú detailne známe konkrétne navrhované opatrenia, nie je možné vylúčiť ani
priamy vplyv na horninové prostredie v prípade výstavby novej cestnej a železničnej infraštruktúry, najmä
pri realizácii tunelov, násypov a zárezov, kedy môže dôjsť k narušeniu stability svahov, aktivácii zosuvov,
vzniku erózie, urýchleniu zvetrávania alebo kontaminácii horninového prostredia.
Všetky prípadné zásahy do horninového prostredia sa budú vykonávať na základe výsledkov podrobného
inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, ktorý bude realizovaný v súlade so zákonom NR
SR č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. Nepriamym
vplyvom je ťažba surovín pre stavbu a s tým súvisiace otváranie zemníkov a zvýšená ťažba v existujúcich
lomoch a tiež ukladanie prebytočného materiálu zo zemných prác. Reliéf bude ovplyvnený vlastnou
výstavbou infraštruktúry aj pri ťažbe a dočasnom ukladaní potrebných surovín. Vplyvy na horninové
prostredie, nerastné suroviny a reliéf budú významné a bude ich potrebné eliminovať účinnými technickými
a preventívnymi opatreniami na projektovej úrovni.
4.5.

VPLYVY NA PRODUKCIU ODPADOV

Počas vlastnej implementácii strategického dokumentu bude hlavným zdrojom produkcie odpadov
samotná výstavba dopravnej infraštruktúry, pri ktorej najväčší objem odpadov predstavuje zemina z
výkopov, ak nie je opätovne použitá pri stavbe a veľkoobjemový stavebný odpad. Odpady v doprave
vznikajú najmä v dôsledku obmeny vozového parku (likvidácia autovrakov, prípadne ojazdených vozidiel).
Následne počas prevádzky budú vznikať odpady pri údržbe a opravách komunikácií. Určité množstvo
komunálnych odpadov je možné očakávať na autobusových a železničných staniciach, zastávkach VOD,
čerpacích staniciach a pod. Pri nakladaní a likvidácii odpadu je potrebné rešpektovať zákon NR SR č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.6.

VPLYVY NA FLÓRU, FAUNU A KRAJINU

Výstavba dopravnej infraštruktúry má nezanedbateľný vplyv na prírodu a krajinu. V prvom rade ide
o zábery prírodných stanovíšť a biotopov zvlášť chránených a ohrozených druhov. V okolí dopravných
stavieb dochádza k zmenám v druhom zložení vplyvom vegetačných úprav, znečistenia ovzdušia, pôdy
a vody, ktoré je spôsobené jednak bežnou prevádzkou, tak aj v dôsledku prípadných havárií, zvýšeným
hlukom a svetlom. Zároveň dochádza i k priamemu usmrcovaniu nie len živočíchov pravidelne migrujúcich
(obojživelníky, vydry a podobne), ale aj veľkých živočíchov, kde priamo dochádza aj k zníženiu dopravnej
bezpečnosti.
Vo všeobecnosti platí, že dopravné stavby prinášajú do územia ďalšie líniové prvky infraštruktúry, ktoré
zvyšujú fragmentáciu krajiny, čo má za následok negatívne dôsledky najmä pre migráciu veľkých druhov
cicavcov, ale i ďalších druhov bioty (známe sú napr. každoročné migrácie obojživelníkov). Dopravné líniové
stavby, najmä cestné komunikácie, zároveň tvoria významnú „bariéru“ prirodzeného pohybu živočíchov
v krajine. Ich nežiadúci vplyv je závislí od technických parametrov jednotlivých komunikácií (šírka, výškové
vedenie oproti okolitému terénu, zvodidlá, ploty, proti hlukové steny) a intenzity dopravy (riziko stretu so
zvieraťom, hluková a pachová záťaž okolia).
Vytváraním tzv. bariér dochádza okrem iného aj k izolácii niektorých populácií, k redukcii migračného a
kolonizačného potenciálu, ku zmenšeniu loveckých možností miestnych druhov, ku genetickým problémom
malých populácií vedúcim až k poklesu populačnej hustoty alebo k celkovému utlmeniu či ohraničeniu
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výskytu druhu. Ďalším dôsledkom fragmentácie je aj zvýšenie náchylnosti časti krajiny k inváziám
nepôvodných druhov.


Potenciálne negatívne vplyvy

-

-

fragmentácia biotopov, ekosystémov a krajiny ako celku v dôsledku výstavby nových dopravných
trás,
možné zásahy do osobitne chránených území a lokalít sústavy Natura 2000 pri trasovaní nových
dopravných stavieb,
ovplyvnenie krajinného rázu situovaním nových dopravných stavieb a zariadení v území,
riziko šírenia inváznych druhov,
zmena druhového zloženia pozemkov v blízkosti komunikácií v dôsledku výsadby nepôvodných
druhov a druhové zmeny spôsobené vplyvom zmien podmienok (exhalácie, chemické látky zo
zimnej údržby komunikácií a samotnej prevádzky, hluk, atď.),
narušenie migračných trás živočíchov (bariérový efekt),
mortalita živočíchov pri prevádzke na komunikáciách,
rušenie živočíchov hlukom a svetlom pri výstavbe aj prevádzke dopravných stavieb.

4.7.

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

-

Najohrozenejším subjektom vyžadujúcim ochranu na území je človek. Prevažnú časť svojho života prežije
človek v prostredí budov, presunom do jednotlivých častí mesta a čiastočne aj v dopravných prostriedkoch.
Všade je vystavený pôsobeniu znečisťujúcich látok z ovzdušia. Pritom najväčšie zdravotné riziko predstavujú
emisie z dopravy a priemyslu. V centrálnych častiach miest a obcí sa v dennej dobe sústreďuje značný počet
obyvateľov a návštevníkov miest a obcí. Tieto časti miest a obcí predstavujú obchodnú a aj obytnú zónu.
Okrem toho sú tu sídla štátnych a samosprávnych inštitúcií, hospodárskej infraštruktúry a škôl. Pri
hodnotení zdravotných rizík je dôležitá charakteristika populačných skupín, ktorá pozostáva z údajov ako
sú: počet obyvateľov, hustota osídlenia, veková štruktúra, celková kondícia človeka, sociálno-ekonomické
podmienky atď. Pozornosť si vyžadujú vysoko rizikové skupiny obyvateľov, hlavne malé deti, tehotné ženy a
starší ľudia. Samostatnú skupinu tvorí populácia s chronickými ochoreniami, prevažne dýchacieho aparátu a
srdcovo cievneho systému.
Ľudia s vážnymi zdravotnými problémami sa najhoršie vyrovnávajú s cudzorodými látkami v životnom
prostredí a vo väčšine prípadov takto narušené životné prostredie zhoršuje základné ochorenia. Preto
potrebujú zvláštny prístup nielen zo zdravotného hľadiska, ale predovšetkým je potrebné túto skutočnosť
zohľadniť pri tvorbe opatrení na uchovanie prijateľnej kvality životného prostredia. Je veľmi komplikované
navrhnúť také opatrenia, aby sa eliminovali množstvá znečisťujúcich látok, ktoré sa dostali do ovzdušia v
dôsledku priemyselnej výroby a dopravy, pretože každá ľudská činnosť predstavuje zdroj rizík pre človeka a
taktiež pre životné prostredie.
Opatrenia, ktoré sa prijímajú, by mali viesť k zníženiu týchto rizík v prijateľných ekologických a zdravotných
rizikách. Dosiahnuť úplnú elimináciu nie je možné, nakoľko takéto zníženie rizika by bolo spojené s
neúmernými finančnými nákladmi.


Potenciálne pozitívne vplyvy

Pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva má pešia doprava, hlavne pešia doprava segregovaná mimo
ostatnú dopravu a mimo priemyselnú oblasť. Je významným zdrojom pohybu pre človeka, pričom vo
vyššom veku sa stáva väčšinou aj jeho hlavnou pohybovou aktivitou. Chôdza je vynikajúcim fyziologickým
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pohybom. Na zdravú a bezpečnú chôdzu má významný vplyv kvalita chodníkov (technický stav, materiálové
prevedenie, trasovanie ako aj ich pravidelná údržba).
Pozitívny vplyv na zdravie človeka má aj cyklistická doprava, ktorá má významný podiel v prevencii
civilizačných chorôb vrátane pohybového aparátu, zaťažuje obehový a srdcový systém, znižuje možnosť
nadváhy, je spôsobom rehabilitácie pri nervových ochoreniach a chorobách svalov. Vyžaduje bezpečnosť a
pohyb v čistom ovzduší a rovnako ako pri chôdzi, ošetrený a upravovaný povrch cyklistických trás.
Automobilová doprava pomáha rýchlo sa premiestniť k zamýšľanému cieľu, stretávať priateľov, navštevovať
šport a rekreáciu, vzdelávacie centrá. Nákladná doprava prenáša rýchlo tovar k zákazníkovi a tým aj
financie.


Negatívne dopady

Doprava je zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré je závislé na frekvencii dopravy, či ide o ťažké alebo ľahké
vozidlá, v akom sú technickom stave, aké majú palivo, aký je povrch vozovky, aké sú rozptylové
a meteorologické podmienky, či sa tvoria častice nové, alebo sa víria častice usadené.
Doprava je zdrojom hluku a vibrácií. Predovšetkým vibrácie ohrozujú bezpečnosť stavieb a pohodu
obyvateľov. Hluk z dopravy je preukázanou škodlivinou (noxou), narušujúcou pohodu dotknutých osôb.
Podieľa sa na vzniku a zhoršovaní civilizačných chorôb, napr. chorôb kardiovaskulárnych. Zhoršuje priebeh
duševných ochorení. Hlboko zasahuje do procesov, ktoré vyžadujú pokoj a sústredenie (učenie, prednes,
vedecká práca, komunikácia medzi ľuďmi, najmä medzi deťmi, učiteľom a deťmi, rodičmi a deťmi,
komplikácie spôsobuje seniorom s nedoslýchavosťou). Hluk najhoršie pôsobí v období, kedy sa ľudský
organizmus obnovuje, rekreuje a odpočíva, ale najmä v spánku.
Nezanedbateľným negatívnym vplyvom dopravy na verejné zdravie je takisto dopravná nehodovosť.
K častým príčinám dopravných nehôd patrí okrem ľudského faktoru aj kvalita dopravnej siete.
Z hľadiska obsahového zamerania Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja možno za najdôležitejšie potenciálne pozitívne vplyvy na životné prostredie a
verejné zdravie považovať :
•

•

•

Zníženie záťaže obyvateľov hlukom a emisiami prostredníctvom zvýšenia celkovej efektivity a
plynulosti dopravy, modernizáciou a zlepšením technických parametrov cestnej siete, presun
významnej časti tranzitnej automobilovej dopravy mimo rezidenčné územie, presun časti dopravných
výkonov z individuálnej dopravy na hromadnú, prípadne z cestnej na železničnú a podobne.
Zvýšenie efektivity dopravného systému, napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov
dopravných výkonov medzi jednotlivými dopravnými módmi, vrátane jeho environmentálnych
parametrov (emisie, energetická náročnosť, atď.).
Zníženie nehodovosti odstránením kritických miest, najmä skapacitnenie frekventovaných úsekov,
bezpečnejšie križovanie ciest a pod.
Za najdôležitejšie potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie považovať :

•
•
•
•

Riziko zvýšenia dopravnej intenzity a lokálne zvýšenie dopravnej záťaže (napr. skvalitnenie cestnej
siete môže viesť k väčšiemu využívaniu individuálnej automobilovej dopravy).
Lokálne zvýšenie záťaže obyvateľov hlukom a emisiami v blízkosti nových dopravných trás a stavieb.
Záber poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu nových zariadení dopravnej infraštruktúry.
Zvýšenie spotreby zdrojov nutných k realizácii dopravných stavieb, ktorých zaistenie je spojené
s environmentálnymi nákladmi (ťažba a preprava stavebných surovín, spotreba vody, atď.)
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Kľúčovým aspektom hodnotenia zdravotných dopadov je znečistenie ovzdušia z dopravy. Ďalšími
hodnotenými dopadmi bude obťažovanie obyvateľstva hlukom a možnosti zdravotných dopadov. Zvážené
budú aj ďalšie potenciálne dopady na obyvateľstvo. Nezanedbateľným vplyvom dopravy na verejné zdravie
je takisto dopravná nehodovosť.
4.8.

ZMENA KLÍMY

Extrémne poveternostné javy sa v sektore dopravy prejavia okamžite, intenzívne a s výraznými
negatívnymi dôsledkami. Vedú k zvýšeniu dopravného času na prepravu tovarov, predĺženiu času
cestovania a zvýšeniu pravdepodobnosti nehôd a poškodenia dopravnej infraštruktúry. Vysoké a nízke
teploty, intenzívne búrky a snehové kalamity, ktorých frekvencia a intenzita sa v dôsledku zmeny klímy
zvyšuje, spôsobujú vážne komplikácie pre takmer všetky druhy dopravy.


Potencionálne negatívne dopady zmeny klímy na cestnú dopravu

-

Vysoké teploty :

-

-

zhoršenie stavu komunikácií, poklesy
poškodenie asfaltových povrchov
pokles životnosti asfaltových povrchov, trhliny
zvýšenie rizika požiarov môže viesť k poškodeniu infraštruktúry
expanzia mostov
Extrémne zrážky / záplavy :
poškodenie infraštruktúry, chodníkov, podmývanie komunikácií
hromadenie vody
podmytie
zaplavovanie podjazdov, podchodov
odvodňovacie systémy
riziká zosuvov pôdy
narušenie stability násypov
Extrémne búrky : poškodenie infraštruktúry v dôsledku vyvrátenia stromov/vegetácie
uzatvorenie dopravy

-

Všeobecne :



Potencionálne negatívne dopady zmeny klímy na železničnú dopravu

-

Vysoké teploty :

-

prevádzkové obmedzenia, zníženie rýchlosti
cestné uzávierky alebo zníženie bezpečnosti cestnej premávky
narušenie časového harmonogramu prepravy (tovar, pasažieri)
zásadné zníženie pohodlia dopravy
zvýšenie nákladov na opravy a údržbu

vybočenie koľají
únava materiálu
nestabilita násypu
prehrievanie zariadení (vetranie motora)
zvýšené riziko požiaru (poškodenie infraštruktúry)
Snehové javy / námraza :
námraza na vlakoch a trakčných vedeniach
Extrémne zrážky : poškodenie infraštruktúry dôsledkom záplav a následných zosuvov

podmytie konštrukcie
narušenie stability násypov
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-

Extrémne búrky : poškodenie infraštruktúry (signalizácia, káble) dôsledku vyvrátenia stromov
Všeobecne :
zníženie bezpečnosti
zvýšenie nákladov na opravy a údržbu
narušenie časového harmonogramu prepravy (tovar, pasažieri)
Výstavba a prevádzka novo vybudovaných ciest, hlavne rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy,
môže mať vplyv na ovzdušie a lokálnu klímu dotknutého územia a to :

-

zmenou odtokových pomerov,
zrýchlením výparu zrážkových vôd,
prehrievaním telesa komunikácie,
zmenou celkovej mikroklímy v koridore líniovej stavby.

S ohľadom na charakter strategického dokumentu, ako aj s ohľadom na charakteristiku posudzovaného
územia, bude z hľadiska negatívnych dopadov zmeny klímy na navrhovanú dopravnú infraštruktúru,
identifikované riziko ohrozenia povodňovými stavmi, nakoľko niektoré dopravné stavby sú situované
v záplavovom území. Pri výstavbe novej cestnej siete a pri modernizácií jednotlivých úsekov jestvujúcej
cestnej siete je, resp. bude už pri projektovej príprave navrhnuté stavebno-technické riešenie s ohľadom na
elimináciu rizík klimatických zmien na cestnú infraštruktúru.
4.9.

HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ



STRATEGICKÉ CIELE (SC) :

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 -

Zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti
Zvýšenie bezpečnosti
Zvýšenie finančnej udržateľnosti
Zníženie priestorovej náročnosti dopravy
Zníženie emisií a zvýšenie energetickej účinnosti
Zlepšenie zdravia ľudí



(SC1) ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 -

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy

OPI1 OPI2 -

Vybudovanie prestupných terminálov
Vybudovanie záchytných parkovísk

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo vybudovaní prestupných terminálov
a parkovísk, budú tieto opatrenia predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej
prevádzky prispejú k zvýšeniu podielu verejnej osobnej dopravy nad automobilovou dopravou, čo môže
mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou s následným pozitívnym
dopadom na jeho zdravie.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
zníženie znečistenia ovzdušia a tým aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Zavedenie integrovaného dopravného systému v NSK
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OPS2 OPS3 -

Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať
všetky druhy verejnej dopravy v kraji
Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v
kraji

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v inštitucionálnych a organizačných opatreniach
(zavedenie integrovaného dopravného systému v NSK, zriadenie organizátora Integrovaného dopravného
systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať všetky druhy verejnej dopravy v kraji a zavedenie jednotnej
tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v kraji), neočakávajú sa žiadne
pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu
obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 až OPS3 bez vplyvov.
ŠC2 -

Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti

OPI1 OPI2 -

Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.) a výstavbe modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravenej infraštruktúry, budú tieto opatrenia predstavovať počas realizácie výstavby negatívny
vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady a podobne),
no z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zmierneniu kapacitných problémov v dopravnej sieti, k novým
cestným prepojeniam, čo bude mať dopad na plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv
na zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
plynulosť dopravy a jej bezpečnosť, na zníženie znečistenia ovzdušia a tým aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach pre urýchlenie
prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a
právna príprava), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC3 -

Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy

OPI1 -

Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo výstavbe kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.), bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady
a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k zmierneniu kapacitných problémov v dopravnej
sieti a k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zníženie celkového
znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a následne aj na zdravie obyvateľstva.
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Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez výrazných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môže mať pozitívny dopad na plynulosť
dopravy a jej bezpečnosť, na zníženie znečistenia ovzdušia a na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach pre urýchlenie
prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a
právna príprava), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC4 -

Zlepšenie stavebného a dopravno-technického stavu cestnej siete a mostov

OPI1 OPI2 -

Pravidelná údržba a opravy dopravnej infraštruktúry
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v pravidelnej údržbe a oprave dopravnej
infraštruktúry a vo výstavbe kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy
a pod.), bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
prostredia (predpokladaný záber PP pri výstavbe novej dopravnej infraštruktúry, hluk, prach, odpady
a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zmierneniu kapacitných problémov v dopravnej
sieti a k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zníženie celkového
znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
plynulosť dopravy a jej bezpečnosť, na zníženie znečistenia ovzdušia a na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach pre urýchlenie
prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a
právna príprava), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC5 -

Zníženie dopravnej nehodovosti

OPI1 -

Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
OPI2 - Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít
Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe a modernizácie dopravnej
infraštruktúry, vrátane vykonávania jej bezpečnostného auditu s návrhom opatrení (odstraňovanie
nehodových lokalít), budú tieto opatrenia predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia (predpokladaný záber PP pri výstavbe novej dopravnej infraštruktúry, hluk, prach,
odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dopravy, čo môže mať
pozitívny vplyv na zníženie dopravnej nehodovosti a následne aj na zdravie obyvateľstva.
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Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
bezpečnosť a na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Dopravná výučba / dopravné kampane

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v informovanosti občanov prostredníctvom výučby
a dopravných kampaní, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC6 -

Podpora výstavby nadradenej cestnej siete

OPS1 -

Úzka spolupráca medzi Ministerstvom dopravy (SSC, NDS) a Nitrianskym krajom o podpore
výstavby nadradenej cestnej siete
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

OPS2 -

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach na podporu
výstavby nadradenej dopravnej siete a pre urýchlenie prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania
minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava), neočakávajú sa žiadne
pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu
obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC7 -

Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne

OPI1 -

Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v zabezpečení optimálneho napojenia a obsluhy
jednotlivých hospodárskych, priemyselných, rekreačných, turistických a obytných území v regióne
dopravnou infraštruktúrou , bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no
z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k vytvoreniu priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a jeho
optimálneho rozmiestnenia v regióne, čo môže mať pozitívny vplyv na zlepšenie životných podmienok
obyvateľstva a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez vplyvov.
OPS1 OPS2 -

Procesné zjednodušenie podnikateľského prostredia
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zjednodušenie podnikateľského prostredia a budovanie priaznivého sociálno-ekonomického
zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v regióne, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC8 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest

OPS1 -

Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
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OPS2 OPS3 OPS4 -

Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektro pohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie organizácie zásobovania miest (vyhradené časové sloty pre zásobovanie,
zavádzanie Smart City logistiky), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia. Zásobovanie ekologickými vozidlami a zabezpečenie prekládky tovaru na okraj miest bude mať
priaznivý vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na zníženie hluku v mestách, čo sa priaznivo prejaví aj na
zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 až OPS4 bez negatívnych
vplyvov.
ŠC9 -

Zlepšenie zberu štatistických dát a ich evidencie

OPS1 -

Zlepšenie procesných náležitostí v zbere a evidencii dát o doprave – jednotná štruktúra, rozsah a
evidencia od národných subjektov, cez regionálne subjekty až po subjekty miestne

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v procesných, organizačných i systémových
opatreniach na zlepšenie zberu štatistických dát a ich evidencie, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.


(SC2) ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 OPI1 -

Zníženie dopravnej nehodovosti
Výstavba / modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
Zabezpečenie železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s cestnou dopravou

OPI2 -

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe a modernizácie dopravnej bezpečnej
infraštruktúry a zabezpečenia železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s cestnou dopravou, budú
tieto opatrenia predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia
(predpokladaný záber PP pri výstavbe novej dopravnej infraštruktúry, hluk, prach, odpady a podobne), no
z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na
zníženie dopravnej nehodovosti a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
bezpečnosť a na zdravie obyvateľstva.
OPS1 OPS2 -

Dopravná výučba / dopravné kampane
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v informovanosti občanov prostredníctvom výučby
a dopravných kampaní, ako aj vykonávaní bezpečnostných prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení,
neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
zdravotného stavu obyvateľstva.
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Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC2 -

Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti

OPI1 OPI2 -

Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)
Výstavba modernizovaných / homogenizovaných úsekov dopravnej infraštruktúry

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.) a výstavbe modernizovaných / homogenizovaných
úsekov dopravenej infraštruktúry, budú tieto opatrenia predstavovať počas realizácie výstavby negatívny
vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady a podobne),
no z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zmierneniu kapacitných problémov v dopravnej sieti, k novým
cestným prepojeniam, čo bude mať dopad na plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv
na zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
plynulosť dopravy a jej bezpečnosť, na zníženie znečistenia ovzdušia a tým aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach pre urýchlenie
prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a
právna príprava), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC3 -

Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy

OPI1 -

Výstavba kapacitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.)

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo výstavbe kapacitnej a bezpečnej dopravnej
infraštruktúry (obchvaty, preložky, prieťahy a pod.), bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie
výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach,
odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k zmierneniu kapacitných problémov
v dopravnej sieti, čo bude mať dopad na plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na
zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez výrazných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môže mať pozitívny dopad na plynulosť
dopravy a jej bezpečnosť, na zníženie znečistenia ovzdušia a tým aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných
termínov, dôsledná procesná, vecná a právna príprava)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v organizačných opatreniach pre urýchlenie
prípravy a výstavby stavieb (dodržiavania minimálnych zákonných termínov, dôsledná procesná, vecná a
právna príprava), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC4 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
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OPI1 -

Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v budovaní bezbariérových prepojení, dopravných
prostriedkov a objektov, bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia (hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje
k zlepšeniu prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo môže mať
pozitívny dopad na ich zdravie.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez výrazných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môže mať pozitívny dopad na zdravie
osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
OPS1 -

Nákup nízko podlažných – low entry autobusov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v nákupe nízkopodlažných – low entry autobusov,
neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
zdravotného stavu obyvateľstva. Počas výmeny autobusov môžu vzniknúť zvýšené požiadavky na produkciu
odpadov.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.


(SC3) ZVÝŠENIE FINANČNEJ UDRŽATEĽNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 -

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy

OPS1 -

Zavedenie Integrovaného dopravného systému v NSK, zastavenie poklesu a zastabilizovanie počtu
cestujúcich využívajúcich verejnú dopravu
Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordinovať
všetky druhy verejnej dopravy v kraji – odstránenie súbehov, väčšia nadväznosť rôznych druhov
dopráv
Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v
kraji – procesné zjednodušenie cestovania pre verejnosť

OPS2 -

OPS3 -

Nakoľko sa jedná o systémové, organizačné a procesné opatrenia spočívajúce v integrácii verejnej dopravy
(zavedenie Integrovaného dopravného systému na území kraja, zriadenie organizátora IDS) a procesného
zjednodušenia cestovania pre verejnosť (zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na
všetky druhy verejnej dopravy v kraji), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé
zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované prevádzkové opatrenia OPS1 až OPS3 bez vplyvov.
ŠC2 -

Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne

OPI1 -

Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v zabezpečení optimálneho napojenia a obsluhy
jednotlivých hospodárskych, priemyselných, rekreačných, turistických a obytných území v regióne
dopravnou infraštruktúrou , bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia (predpokladaný záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no
z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k vytvoreniu priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a jeho
optimálneho rozmiestnenia v regióne, čo môže mať pozitívny vplyv na zlepšenie životných podmienok
obyvateľstva a následne aj na zdravie obyvateľstva.
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Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez vplyvov.
OPS1 OPS2 -

Procesné zjednodušenie podnikateľského prostredia
Budovanie priaznivého sociálno-ekonomického zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v
regióne (pracovné príležitosti, voľnočasové aktivity, rekreácie, dostupné bývanie a pod.)

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce prevažne v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zjednodušenie podnikateľského prostredia a budovanie priaznivého sociálno-ekonomického
zázemia a služieb a ich optimálne rozmiestnenie v regióne, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC3 -

Finančná udržateľnosť dopravného systému

OPS1 -

Zaistenie financovania – IROP, ROP, fondy, vlastné zdroje na kompletnú stavbu / opatrenia

Nakoľko sa jedná o systémové, organizačné a procesné opatrenie spočívajúce v zaistení finančnej
udržateľnosti dopravného systému, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé
zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované prevádzkové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC4 -

Procesná podpora trvalo udržateľnej mobility a efektívnej správy Nitrianskeho kraja

OPS1 -

Zlepšenie bilancie príjmov a výdavkov a zabezpečenie ich stability – zodpovedné plánovanie,
zostavenie priorít

Nakoľko sa jedná o procesné opatrenie spočívajúce v zlepšení bilancie príjmov a výdavkov a v zabezpečení
ich stability, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované prevádzkové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC5 -

Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja

OPS1 -

Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné plány

Nakoľko sa jedná o o systémové, organizačné a procesné opatrenie spočívajúce v zaistení efektívneho
územného plánovania a vyváženého územného rozvoja, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované prevádzkové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC6 -

Ekonomický rozvoj Nitrianskeho kraja

OPS1 OPS2 OPS3 -

Zvýšenie podielu z príjmov dopravy
Nezvyšovanie podielu úhrady straty z prevádzky verejnej dopravy
Zvýšenie podielu kapitálových výdavkov pre rozvoj verejnej, pešej a cyklistickej dopravy a projekty
na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy

Nakoľko sa jedná o systémové, organizačné a procesné opatrenia spočívajúce v zvýšení podielu z príjmov
dopravy, nezvyšovaní podielu úhrady straty z prevádzky verejnej dopravy a zvýšeniu podielu kapitálových
výdavkov pre rozvoj verejnej, pešej a cyklistickej dopravy, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované prevádzkové opatrenia OPS1 až OPS3 bez vplyvov.
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(SC4) ZNÍŽENIE PRIESTOROVEJ NÁROČNOSTI DOPRAVY / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY OPATRENÍ

ŠC1 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)

OPI1 -

Preferovanie verejnej dopravy pred individuálnou dopravou prispeje k zníženiu intenzity a
priestorovej náročnosti dopravy a to prostredníctvom budovania vyhradených jazdných pruhov
pre verejnú dopravu

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo vybudovaní vyhradených jazdných pruhov pre
verejnú dopravu, môže toto opatrenie predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia (hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje
k zníženiu intenzity dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zníženie znečistenia ovzdušia, na zníženie
hluku, na zvýšenie bezpečnosti, na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva a následne aj na jeho
zdravie.
Z hľadiska celkového hodnotenia môže mať navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 pozitívny dopad na
zlepšenie životného prostredia (zníženie emisií a hluku), na zvýšenie bezpečnosti a následne aj na zdravie
obyvateľstva.
OPS1 OPS2 -

Propagácia verejnej dopravy
Lepšia technická vybavenosť verejnej dopravy, ktorá prispeje k zvýšeniu komfortu cestovania ľudí

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v propagácii verejnej dopravy a lepšej technickej
vybavenosti verejnej dopravy (zvýšenie komfortu cestujúcich), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na
jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC2 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky

OPI1 OPI2 -

Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších
Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe cyklotrás a chodníkov pre peších,
vrátane budovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, môžu tieto opatrenia predstavovať počas
realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (záber PP, hluk, prach, odpady
a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k výšeniu podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo
môže mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 prispejú ku skvalitneniu
cyklistickej infraštruktúry a infraštruktúry pre peších a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej a pešej
prepravy, čo môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou
a zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita,
kardiovaskulárne choroby a podobne).
OPS1 -

Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v spracovaní a aktualizácii cyklogenerelov,
neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného
stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC3 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest

OPS1 -

Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
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OPS2 OPS3 OPS4 -

Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektropohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie organizácie zásobovania miest (vyhradené časové sloty pre zásobovanie,
zavádzanie Smart City logistiky), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia. Zásobovanie ekologickými vozidlami a zabezpečenie prekládky tovaru na okraj miest bude mať
priaznivý vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na zníženie hluku v mestách, čo sa priaznivo prejaví aj na
zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 až OPS4 bez negatívnych
vplyvov.
ŠC4 -

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách

OPI1 -

Modernizácia priestranstiev

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v modernizácii verejných priestranstiev, môže
toto opatrenie predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
prostredia (hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k zlepšeniu životného
prostredia s následným pozitívnym vplyvom na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia môže mať navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 pozitívny dopad na
zlepšenie životného prostredia a následne aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Spracovanie architektonických plánov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v spracovaní architektonických plánov, neočakávajú sa
žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.


(SC5) ZNÍŽENIE EMISIÍ A ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRHY
OPATRENÍ

ŠC1 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)

OPI1 -

Budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu tzv. "BUS pruhy", urýchli verejnú
dopravu a prispeje k úbytku cestujúcich v individuálnej doprave, čím sa zníži objem emisií
v ovzduší a dôjde k zníženiu intenzity a priestorovej náročnosti
Vybudovanie záchytných parkovísk

OPI2 -

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo vybudovaní vyhradených jazdných pruhov pre
verejnú dopravu a vybudovanie záchytných parkovísk, môže hlavne opatrenie budovania záchytných
parkovísk predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia
(záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje urýchleniu verejnej
dopravy a následne k zníženiu intenzity dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zníženie znečistenia
ovzdušia, na zníženie hladiny hluku a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia môžu mať navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 pozitívny
dopad na zlepšenie životného prostredia (zníženie emisií a hluku) a následne aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Nákup nízko emisných vozidiel – autobusov s elektrickým a hybridným pohonom
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Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v nákupe nízko emisných autobusov s elektrickým
a hybridným pohonom, pri obnove vozového parku vzniknú nároky na produkciu odpadov.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované systémové opatrenie OPI1 prispeje k poklesu emisií a prachových
častíc z dopravy, k zníženiu hlučnosti, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
ŠC2 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky

OPI1 -

Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo výstavbe cyklotrás a chodníkov pre peších,
vrátane budovania infraštruktúry pre peších, môžu tieto opatrenia predstavovať počas realizácie výstavby
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no
z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k výšeniu podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo môže mať pozitívny
vplyv na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 prispeje ku skvalitneniu
cyklistickej infraštruktúry a infraštruktúry pre peších a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej a pešej
prepravy, čo môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou
a zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita,
kardiovaskulárne choroby a podobne).
OPS1 -

Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v spracovaní a aktualizácii cyklogenerelov,
neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného
stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC3 -

Zlepšenie organizácie zásobovania miest

OPS1 OPS2 OPS3 -

Vyhradené časové sloty pre zásobovanie (mimo špičkové obdobie)
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektropohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky

OPS4 -

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie organizácie zásobovania miest (vyhradené časové sloty pre zásobovanie,
zavádzanie Smart City logistiky), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia. Zásobovanie ekologickými vozidlami a zabezpečenie prekládky tovaru na okraj miest bude mať
priaznivý vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na zníženie hluku v mestách, čo sa priaznivo prejaví aj na
zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 až OPS4 bez negatívnych
vplyvov.
ŠC4 -

Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy

OPS1 -

Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v podpore nízkoemisných a ekologických pohonov
a v podpore hromadnej dopravy, pri obnove vozového parku vzniknú nároky na produkciu odpadov.
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Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované systémové opatrenie OPI1 prispeje k poklesu emisií a prachových
častíc z dopravy, k zníženiu hlučnosti, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
ŠC5 -

Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja

OPS1 -

Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné plány

Nakoľko sa jedná o o systémové, organizačné a procesné opatrenie spočívajúce v zaistení efektívneho
územného plánovania a vyváženého územného rozvoja, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované prevádzkové opatrenie OPS1 bez vplyvov.


(SC6) ZLEPŠENIE ZDRAVIA ĽUDÍ / ŠPECIFICKÉ CIELE A NÁVRH OPATRENÍ

ŠC1 -

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)

OPI1 -

Budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú dopravu tzv. "BUS pruhy", urýchli verejnú
dopravu a prispeje k úbytku cestujúcich v individuálnej doprave, čím sa zníži objem emisií v
ovzduší a zlepší sa zdravie obyvateľov
Budovanie záchytných parkovísk

OPI2 -

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo vybudovaní vyhradených jazdných pruhov pre
verejnú dopravu a vybudovanie záchytných parkovísk, môže hlavne opatrenie budovania záchytných
parkovísk predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia
(záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje urýchleniu verejnej
dopravy a následne k zníženiu intenzity dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zníženie znečistenia
ovzdušia, na zníženie hladiny hluku a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia môžu mať navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 pozitívny
dopad na zlepšenie životného prostredia (zníženie emisií a hluku) a následne aj na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Nákup nízko emisných vozidiel – autobusov s elektrickým a hybridným pohonom

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v nákupe nízko emisných autobusov s elektrickým
a hybridným pohonom, pri obnove vozového parku vzniknú nároky na produkciu odpadov.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované systémové opatrenie OPS1 prispeje k poklesu emisií a prachových
častíc z dopravy, k zníženiu hlučnosti, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
ŠC2 -

Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky

OPI1 -

Výstavba cyklotrás a cyklo prepojení, výstavba chodníkov a infraštruktúry pre peších

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce vo výstavbe cyklotrás a chodníkov pre peších,
vrátane budovania infraštruktúry pre peších, môžu tieto opatrenia predstavovať počas realizácie výstavby
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia (záber PP, hluk, prach, odpady a podobne), no
z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k výšeniu podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo môže mať pozitívny
vplyv na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 prispeje ku skvalitneniu
cyklistickej infraštruktúry a infraštruktúry pre peších a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej a pešej
prepravy, čo môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou
a zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita,
kardiovaskulárne choroby a podobne).
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OPS1 -

Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v spracovaní a aktualizácii cyklogenerelov,
neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného
stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC3 -

Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie

OPI1 -

Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v budovaní bezbariérových prepojení, dopravných
prostriedkov a objektov, bude toto opatrenie predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia (hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje
k zlepšeniu prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, čo môže mať
pozitívny dopad na ich zdravie.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované infraštruktúrne opatrenie OPI1 bez výrazných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môže mať pozitívny dopad na zdravie
osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
OPS1 -

Nákup nízko podlažných – low entry autobusov

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v nákupe nízkopodlažných – low entry autobusov,
neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
zdravotného stavu obyvateľstva. Počas výmeny autobusov môžu vzniknúť zvýšené požiadavky na produkciu
odpadov.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
ŠC4 -

Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách

OPS1 OPS2 -

Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj – efektívne a komplexné územné
Architektonické a urbanistické štúdie

plány

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v efektívnom územnom plánovaní a v spracovaní
architektonických a urbanistických štúdií, neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia OPS1 a OPS2 bez vplyvov.
ŠC5 -

Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy

OPS1 -

Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v podpore nízkoemisných a ekologických pohonov
a v podpore hromadnej dopravy, pri obnove vozového parku vzniknú nároky na produkciu odpadov.
Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované systémové opatrenie OPS1 prispeje k poklesu emisií a prachových
častíc z dopravy, k zníženiu hlučnosti, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
ŠC6 -

Zníženie dopravnej nehodovosti

OPI1 -

Výstavba/ modernizácia bezpečnej dopravnej infraštruktúry so zapojením audítorov bezpečnosti
pozemných komunikácií
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OPI2 -

Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie nehodových
lokalít

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo výstavbe a modernizácie dopravnej
infraštruktúry, vrátane vykonávania jej bezpečnostného auditu s návrhom opatrení (odstraňovanie
nehodových lokalít), budú tieto opatrenia predstavovať počas realizácie negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia (predpokladaný záber PP pri výstavbe novej dopravnej infraštruktúry, hluk, prach,
odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dopravy, čo môže mať
pozitívny vplyv na zníženie dopravnej nehodovosti a následne aj na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované infraštruktúrne opatrenia OPI1 a OPI2 bez výrazných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a z dlhodobého hľadiska môžu mať pozitívny dopad na
bezpečnosť a na zdravie obyvateľstva.
OPS1 -

Dopravná výučba / dopravné kampane

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v informovanosti občanov prostredníctvom výučby
a dopravných kampaní, neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie OPS1 bez vplyvov.
4.9.1.

HODNOTENIE KONKRÉTNYCH OPATRENÍ – CESTNÁ DOPRAVA



CESTNÁ SIEŤ II. A III. TRIEDY
(projektové zámery NSK pre budúce výzvy IROP 2014-2020 pre oblasť cestnej infraštruktúry)
MODERNIZÁCIA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI STÁVAJÚCEHO CESTNÉHO PREPOJENIA

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

Cesta II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom
Cesta II/562 Šaľa – Nitra (vo výstavbe)
Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno
Cesta II/593 Podhorany – križovatka I/64 Drážovce
Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja
Cesta II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja (vo výstavbe)
Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov (vo výstavbe)
Cesta II/514 Horné Štitáre – Nemčice
Cesta II/563 Kolárovo – Nové Zámky
Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja
Cesta II/511 Vráble – Tesárske Mlyňany (vo výstavbe)
Cesta II/527 Šahy – hranica kraja
Cesta II/564 Pastovce – Salka
Cesta II/564 Levice – Demandice
Cesta II/509 Bajč – Štúrovo

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v modernizácií jestvujúcich ciest II. triedy, výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva sa
nepredpokladajú (napr. záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zásah do horninového
prostredia, zásahy do prírody a krajiny – križovanie s biokoridormi, zásah do migračných trás živočíchov
a podobne). Mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať počas
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realizácie modernizácie (hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Modernizácia
jestvujúcich štátnych ciest bude mať priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravného
systému, na posilnenie environmentálnych aspektov dopravy, na eliminovanie rizík klimatických zmien na
cestnú infraštruktúru (zvýšenia únosnosti, odstránenie bodových závad vozovky, spevnenie krajníc a svahov
cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, napr.
elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi –
cestná odrazka, autobusové zastávkové pruhy pre VOD a podobne).
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia M1 až M15 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií
a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví
obyvateľstva.


CESTNÁ SIEŤ II. A III. TRIEDY
NOVÉ CESTNÉ PREPOJENIE

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Cesta II/564 Severovýchodný obchvat mesta Tlmače
Záber PP, križovanie s nadregionálnym biokoridorom Hron a konfliktným uzlom LV1 : Kozárovce –
Tlmače (Slovenská brána), severovýchodne (mimo trasy) sa nachádza dobývací priestor, časť
úseku prechádza severným okrajom pásma hygienickej ochrany.
Cesta II/511 Východný obchvat mesta Zlaté Moravce
Záber PP, križovanie a súbeh s regionálnym biokoridorom Žitava, minimálny úsek južnej časti
obchvatu v pásme hygienickej ochrany.
Cesta II/499 Juhozápadný obchvat obce Bojná
Záber PP, súbeh s regionálnym biocentrom pozdĺž vodného toku Čížovec.
Cesta II. triedy – Nové prepojenie ciest č. II/499 a I/64 – juhozápadný obchvat Topoľčian
(Nemčice – Chrabrany)
Záber PP.
Cesta III/1669 Beladice – Prekategorizovanie cesty III. triedy na II. triedu, vrátane napojenia na
cestu R1
Prekategorizovanie cesty – žiadny vplyv.
Cesta II/580 Južný obchvat mesta Šurany
Záber PP (časť úseku vedie cez závlahy), križovanie a súbeh s regionálnym biokoridorom Nitra,
križovanie s regionálnym biokoridorom Stará Nitra, juhovýchodne (mimo trasy) sa nachádza
chránené vtáčie územie SKCHVÚ005 Dolné Považie, severne (mimo trasy) sa nachádza chránený
areál (CHA) Čierna voda.
Cesta II/511 Východný obchvat obce Dolný Ohaj
Záber PP (časť úseku vedie závlahami), južná časť obchvatu vedie okrajom chráneného vtáčieho
územia SCHVÚ005 Dolné Považie a časť úseku prechádza pásmom hygienickej ochrany.
Cesta II/511 Východný obchvat obce Bešeňov
Záber PP, časť úseku vedie okrajom chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ005 Dolné Považie,
južná časť obchvatu pásmom hygienickej ochrany.
Cesta II/573 Juhozápadný obchvat mesta Kolárovo
Záber PP, časť úseku vedie okrajom zastavaného územia obce, v severnej časti vedie
v minimálnom rozsahu v dotyku s nadregionálnym biokoridorom Malý Dunaj a konfliktným uzlom
KN1 : Kolárovo – Dedina Mládeže.
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10

11
12
13

14
15

16
17

18
19

20

21
22

23

Cesta II/573 Západný obchvat obce Kameničná
Záber PP, časť úseku vedie v súbehu s vodným kanálom Kolárovo-Kameničná, križovanie s vodným
kanálom Kameničná, vedie mimo pásma hygienickej ochrany vodného zdroja a mimo močiara /
slaniska.
Cesta II/509 Juhozápadný obchvat obce Gbelce
Záber PP, časť úseku vedie v súbehu s Mužianskym potokom.
Cesta II/564 Severný obchvat mesta Štúrovo
Záber PP.
Cesta III/1497 Západný obchvat Selice
Záber PP v severnej časti úseku (časť úseku vedie cez závlahy), južná časť vedie cez zastavané
územie obce, v strednej časti vedie pozdĺž vodnej plochy Bikáš.
Cesta III/1722 Východný obchvat obce Prašice
Záber PP a nie je vylúčený aj záber časti LP, 2 x križovanie vodného toku Železnica.
Cesta III/1543 – Prekategorizovanie cesty III/1543 na II. triedu a modernizácia do podoby
budúceho privádzača okresného mesta Levice na rýchlostnú cestu R7. Zahŕňa aj obchvat
Starého Hrádku a Jura nad Hronom. Vyvolaná investícia výstavbou rýchlostnej cesty R7.
Obchvat Starý Hrádok : záber PP, križovanie s vodným tokom Podlužianka, v blízkosti trasy sa
nachádza cintorín a súkromná vodná plocha.
Obchvat Jur nad Hronom : záber PP (časť úseku vedie cez závlahy) a nie je vylúčený aj záber LP,
križovanie s nadregionálnym biokoridorom Hron, nadregionálnym biocentrom Hrom a ochranným
lesom.
Cesta III. triedy – Nové prepojenie obcí Lukáčovce a Nové Sady v okrese Nitra
Záber PP.
Cesta III. triedy – Nové prepojenie obcí Tajná a Nevidzany
Záber PP, trasa vedie pozdĺž regionálneho biokoridoru vodného toku Širočina (mimo), okrajom
parku v Tajnej a okrajom pásma hygienickej ochrany.
Cesta III. triedy – Nové prepojenie obcí Dolné Obdokovce a Babindol
Záber PP, mimo odvodnené pozemky a mimo regionálneho biocentra Obdokovský potok.
Cesta III/1591 – Nové prepojenie obcí Krškany a časti Levice – Horša
Záber PP a LP, prechádza stredom NPR Horšianska dolina, regionálnym biocentrom a ochranným
lesom a v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky.
Cesta III. triedy – Nové prepojenie obcí Čechy, Veľké Lovce a Podhájska
Záber PP a LP, v severnej časti prechádza okrajom územia európskeho významu SKUEV 0087
Osminy a regionálnym biocentrom lesného komplexu v k.ú. Veľké Lovce, Podhájska, Pozba,
Dedinka, Radava, Čechy, v južnej časti vedie odvodnenými poľnohospodárskymi pozemkami a
križuje regionálny biokoridor – vodný tok Hastgáň.
Cesta III/1470 Severný obchvat mesta Hurbanovo
Záber PP (v časti úseku po križovaní so železnicou vedie cez závlahy).
Cesta III. triedy – Vytvorenie nového hraničného priechodu s Maďarskom a juhovýchodný
obchvat obce Chľaba
Záber PP (časť úseku vedie cez závlahy), časť úseku prechádza pásmom hygienickej ochrany a pri
hranici križuje nadregionálny biokoridor Ipeľ a územie európskeho významu SKUEV 0824 Dolný
tok Ipľa.
Obchvat historického jadra obce Bátovce
Záber PP (časť úseku vedie cez závlahy a odvodnenia), križuje nadregionálny biokoridor
Sikenica.
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24

25

Cesta III/1583 – Vytvorenie nového hraničného priechodu do Maďarska s novou komunikáciou
Vyškovce nad Ipľom – Tésa
Záber PP sa nepredpokladá (zastavané plochy a územia), časť úseku prechádza okrajom
regionálneho biocentra nadregionálneho biokoridoru Ipľa.
Cesta II/511, III/1614 – Preložka cesty II/511 a III/1614 mesto Zlaté Moravce
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom Hostiansky potok, južne (mimo trasy)
odvodnené pozemky, juhozápadne (mimo trasy) dobývací priestor.

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v realizácií nových cestných prepojení II. a III.
triedy, možno očakávať negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného
stavu obyvateľstva, ktoré predstavujú napr. záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,
v niektorých úsekoch môže dôjsť aj k zásahu do horninového prostredia, zásahy do prírody a krajiny –
križovanie s biokoridormi nadregionálneho, regionálneho i lokálneho významu, zásah do migračných trás
živočíchov, presun emisnej a hlukovej záťaže do okolia novo navrhovaných trás a podobne. Zvýšenie
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať aj počas realizácie jednotlivých opatrení
(hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky bude mať
realizácia navrhovaných opatrení priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravného
systému, na zníženie znečistenia ovzdušia a zníženia hladiny hluku v obytných zónach miest a obcí
zrealizovaním navrhovaných obchvatov, čo sa priaznivo prejaví i na zdraví obyvateľstva. Počas projektovej
prípravy jednotlivých opatrení je potrebné navrhnúť riešenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
dopravného systému (napr. vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry : elektronické
merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi – cestná odrazka,
autobusové zastávkové pruhy pre VOD a podobne), na posilnenie environmentálnych aspektov dopravy,
na eliminovanie rizík klimatických zmien na cestnú infraštruktúru a podobne. Konkrétne opatrenia na
zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
zdravia obyvateľstva, budú predmetom podrobnejších projektov jednotlivých dopravných stavieb, pri
ktorých bude zabezpečené ich dôsledné posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA).
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 1 až 25 nemajú výrazné negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na
životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc
z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.


MODERNIZÁCIA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI STÁVAJÚCEHO CESTNÉHO PREPOJENIA

26

Cesta III/1722 Prašice – Nemečky
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1726 Velušovce – Závada – Podhradie
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1722 Jacovce
(medzi križovatkami s cestami III/1725 a III/1724 a v obci Prašice zvýšenie bezpečnosti na
priechode pre chodcov, odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky,
modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1711 Topoľčany (OC Topolis) – Veľké Bedzany
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)

27

28

29
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Cesta III/1753 Horné Chlebany – hranica okresu Topoľčany
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Križovatka ciest III/1710 x I/64B pred obcou Práznovce
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Veľká okružná križovatka ciest III/1710 x III/1716 x I/64 Veľká okružná križovatka – Solčany
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/593 Obec Solčany – priechod pre chodcov pri COOP Jednota
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1708 Úsek Chrabrany – Urmince
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1315, II/499 hranica okresu Hlohovec – Radošina vrátane železničného priecestia v obci
Radošina
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1731 Šalgovce – Svrbice
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1735 Behynce
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky železničného
priecestia v obci Behynce, modernizácia železničného priecestia)
Cesta II/514, III/1706 Veľké Ripňany – Ludanice
(odstránenie nehodovej lokality a zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti
premávky, modernizácia železničného priecestia v obci Veľké Ripňany a modernizácia úseku cesty
III/1706 Veľké Ripňany – Horné Obdokovce, Horné Obdokovce – Ludanice)
Cesta III/1732 Malé Ripňany
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky železničného
priecestia v obci Malé Ripňany, modernizácia železničného priecestia)
Cesta II/593 Kovarce – Oponice – hranica okresu s NR a km 12,250 – 12,900
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1614 v staničení km 8,800 – 10,200
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta II/593 v staničení km 6,100 – 7,300
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
III/1669 v staničení km 2,000 – 2,400
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1641 – Preložka cesty
(odstránenie kapacitných problémov v oblasti Chrenová, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/564 v km 2,29 Tlmače – Levice
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/564 – Preložka cesty
(odstránenie kapacitných problémov v oblasti Krížny Vrch u napojení na cestu I/51, modernizácia
cestného úseku)
Cesta III/1641 v staničení km 14,000 – 15,000
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku)
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Cesta III/1550 Hontianske Trsťany – hranica okresu
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1592 Kalinčiakovo – Malý Kiar
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1543 Starý Hrádok – Jur nad Hronom
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1500 úsek Komjatice – Rastislavice v km 5,600
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/588 Málaš km 37,800
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1494 Nesvady km 5,788
(odstránenie nehodovej lokality a v km 3,330 odstránenie zlého dopravno-technického stavu a
zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1455 Farský Dvor km 15,180
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1470 Nová Trstená km 5,400
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1452 Sokolce km 1,375
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1453 Železničné priecestie Bodza, km 0,462
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu a odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie
bezpečnosti premávky železničného priecestia v obci Bodza, modernizácia železničného
priecestia)
Cesta III/1459 Okoličná na Ostrove km 4,263
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/589, III/1468 Svätý Peter km 5,600
(odstránenie nehodovej lokality a na ceste III/1468 v km 1,065 odstránenie zlého dopravnotechnického stavu, zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/589
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu v km 1,465 a zvýšenie bezpečnosti premávky,
modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1464 Chotín km 3,270 – Marcelová km 4,400
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta II/588, III/1464 km 22,500
(odstránenie zlého dopravno-technického stavu, zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia
cestného úseku, odstránenie nehodovej lokality – križovatka ciest II/588 x III/1464 v km 20,815)
Cesta III/1422 Klížska Nemá km 15,500
(odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti premávky, modernizácia cestného úseku)
Cesta III/1576 – Preložka cesty pri obci Tekovské Lužany
Cesta III/1569 – Nový hraničný priechod Pastovce – Vámosmikola

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v modernizácií jestvujúcich ciest II. a III. triedy,
výrazné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu
obyvateľstva sa nepredpokladajú (napr. záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zásah do
horninového prostredia, zásahy do prírody a krajiny – križovanie s biokoridormi, zásah do migračných trás
živočíchov a podobne). Mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať
počas realizácie modernizácie (hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy.
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Modernizácia jestvujúcich ciest II. a III. triedy bude mať priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti dopravného systému, na posilnenie environmentálnych aspektov dopravy, na eliminovanie rizík
klimatických zmien na cestnú infraštruktúru (zvýšenia únosnosti, odstránenie bodových závad vozovky,
spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej
infraštruktúry, napr. elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené
dopravnými gombíkmi – cestná odrazka, autobusové zastávkové pruhy pre VOD, zvýšenie bezpečnosti
premávky na železničných priecestiach, modernizácia železničných priecestí a podobne).
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 26 až 65 nemajú výrazné negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na
životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií a prachových častíc
z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.


RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY
NOVÉ CESTNÉ PREPOJENIE

66

67
68

69

70

71

R3 Zvolen – Šahy
Záber PP a v minimálnej miere aj LP, 3x križovanie s nadregionálnym biokoridorom Ipľa, križovanie
s regionálnym biokoridorom vodného toku Štiavnica a regionálnym biokoridorom vodného toku
Veperec, konfliktný uzol LV6 : Dolné Semerovce – Hrkovce, ochranným pásmom prírodného
liečivého zdroja II. stupňa.
R3 Šahy – obchvat
Záber PP (časť úseku vedie okrajom pozemkov so závlahami).
R7 Dolný Bar – Zemné
Záber PP, križovanie s nadregionálnym biokoridorom Malý Dunaj a územím európskeho významu
SKUEV 0822 Malý Dunaj, križovanie so Studienskym kanálom, Kolárovským kanálom, Horným
kanálom, časť úseku vedie navrhovaným regionálnym biocentrom rozsiahlych polí medzi obcou
Veľký Ostrov a Kolárovským kanálom.
R7 Zemné – Nové Zámky
Záber PP, križovanie s nadregionálnym biokoridorom Váh, regionálnym biokoridorom
Komočského kanála a Dlhého kanála, okrajom regionálneho biocentra lesných porastov
(Bažantnica) pod obcou Palárikovo, časť úseku vedie chráneným vtáčím územím SKCHVÚ 005
Dolné Považie.
R7 Nové Zámky – Čaka
Záber PP (časť úseku vedie cez závlahy a odvodnenia), v minimálnom rozsahu aj záber LP,
križovanie s regionálnym biokoridorom Nitra, s regionálnym biokoridorom a PP potoka
Chrenovka, s regionálnym biokoridorom vodného toku Žitava, s regionálnym biokoridorom
vodného toku Lovčiansky potok, s regionálnym biokoridorom Sarcovský potok – Bagovský vrch,
s regionálnym biokoridorom vodného toku Hastrgáň, regionálnym biocentrom lesných porastov
nad obcou Kolta – časť Stará Dedina, križovanie s vodným tokom Dedinský potok, križovanie
s regionálnym biokoridorom vodného toku Ketský potok, križovanie s regionálnym biokoridorom
lesných porastov Čačianska hora – Armiansky vrch, časť úseku vedie chráneným vtáčím územím
SKCHVÚ 005 Dolné Považie a časť úseku konfliktným uzlom NZ3 : Kolta a okolie.
R7 Čaka – Veľký Krtíš
Záber PP (v minimálnom rozsahu časť úseku vedie cez závlahy a odvodnenia), v menšej miere aj
záber LP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Nýrica, križovanie s vodným
tokom Malianka, križovanie s regionálnym biokoridorom potoka Lužianka, križovanie s vodným
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73

74

75

76
77

78
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tokom Vrbovec, križovanie s regionálnym biocentrom v okolí vodného toku Hron, križovanie
s regionálnym biokoridorom vodného toku Kompa a vodného toku Kukučínov kanál, križovanie
s vodným tokom Perec, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Jelšovka, križovanie
s regionálnym biocentrom lesných porastov Malá Morda, križovanie s vodným tokom Búr, časť
úseku vedie okrajom regionálneho biocentra lesných porastov Eresléniho hora – Vraní vrch,
križovanie so Semerovským potokom, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku
Štiavnica, s regionálnym biokoridorom vodného toku Krupnica, križovanie so Seleckým potokom,
navrhovaným regionálnym biokoridorom vodného toku Olvár, medzi nadregionálnym biocentrom
lesných porastov Veľký vrch (mimo SKUEV0865 Rataj) a územím európskeho významu SKUEV0257
Alúvium Ipľa (mimo SKUEV), časť úseku vedie chráneným vtáčím územím SKCHVÚ 005 Dolné
Považie a časť úseku konfliktným uzlom LV7 : Dolné Svodov – Kukučínov, konfliktným uzlom LV6 :
Dolné Semerovce – Hrkovce.
R8 Nitra – križovatka R2
Záber PP (v minimálnom rozsahu cez závlahy a odvodnenia), v minimálnom rozsahu aj záber LP,
križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Radošinka, križovanie s regionálnym
biokoridorom vodného toku Perkovský potok, s regionálnym biokoridorom spájajúcim RBK Nitra
a NBK Perkovský potok, križuje navrhovaný regionálny biokoridor spájajúci RBK lesné porasty
s RBK Nitra, križuje regionálny biokoridor vodného toku Nitra, časť úseku vedie v súbehu a
križuje vodný tok Dršňa, časť úseku vedie chráneným vtáčím územím SKCHVU031 Tribeč a časť
úseku konfliktným uzlom TO1 : Topoľčany.
I/51 Západný obchvat časti Janíkovce a južný obchvat obce Veľký Lapáš
Záber PP (časť úseku prechádza cez závlahy a odvodnenia), križovanie s vodným tokom Kadaň
a Tichý potok, časť úseku vedie územím s podzemnými zásobníkmi zemného plynu (pod obcou
Veľký Lapáš).
I/51 Severný obchvat mesta Vráble
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Žitava, časť úseku vedie
konfliktným uzlom NR4 : Vráble.
I/51 Severný obchvat obce Telince a Južný obchvat obce Čifáre
Záber PP (časť úseku prechádza cez závlahy a odvodnené pozemky), 2 x križovanie s vodným
tokom Telinský potok.
I/51 Severný obchvat obce Veľký Ďur
Záber PP, križovanie s vodným tokom Ďurský potok.
I/51 Severný obchvat mesta Levice
Záber PP (časť úseku prechádza cez závlahy a odvodnené pozemky), križovanie s vodným tokom
Perec, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Podlužianka, časť úseku vedie
konfliktným uzlom LV3 : Levice a okolie.
I/51 Severný obchvat obce Horná Seč
Záber PP (časť úseku vedie cez závlahy).
I/76 Štúrovo – Kamenný Most – Kamenín – Pohronský Ruskov – Želiezovce – Šarovce / Jur nad
Hronom, Želiezovce – obchvat
Záber PP (prevažná časť úseku vedie cez závlahy), križovanie s nadregionálnym biokoridorom
vodného toku Dunaj, križovanie s nadregionálnym biokoridorom vodnej nádrže Kamenný most
a vodného toku Paríž, medzi ovocným sadom (okrajom) a prírodnou rezerváciou Čistiny (mimo
PR), križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Blatniansky potok, križovanie
s regionálnym biokoridorom vodnej nádrže Bíňa a vodného toku Ketský potok, križovanie s
regionálnym biokoridorom vodného toku Nýrica, križovanie s vodným tokom Malianka, križovanie
s regionálnym biokoridorom vodného toku Lužianka, križovanie s vodným tokom Vrbovec, časť
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úseku v severnej časti vedie okrajom pásma hygienickej ochrany, časť úseku v južnej časti vedie
územím európskeho významu SKUEV 0393 Dunaj a časť úseku prechádza konfliktným uzlom NZ4 :
Bíňa – Kamenín a konfliktným uzlom LV5 : Želiezovce.
I/76 Južný obchvat mesta Želiezovce (návrh – medzi existujúcimi úsekmi I/76)
Záber PP, križovanie s navrhovaným regionálnym biokoridorom vodného toku Vrbovec.
I/76 Východný obchvat obce Malé Kozmálovce a vyrovnanie oblúkov na cesty I. triedy v Novom
Tekove
Záber PP, križovanie s vodným tokom Malokozmálovský potok, časť úseku vedie pozdĺž
nadregionálneho biokoridoru vodnej nádrže Veľké Kozmálovce a časť úseku prechádza pásmom
hygienickej ochrany.
I/76 Západný obchvat obce Kalná nad Hronom
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Ďurský potok a časť úseku
prechádza konfliktným uzlom LV2 : Kalná nad Hronom.
I/63 Most cez Dunaj Komárno – Komárom
Záber PP, križovanie s nadregionálnym biokoridorom vodného toku Dunaj a s územím európskeho
významu SKUEV 0393 Dunaj.
I/63 Západný obchvat obce Bodza
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Holiare – Lipová.
I/63 Východný obchvat obce Tôň
Záber PP, západne mimo cintorína.
I/63 Severný obchvat mesta Komárno
Záber PP (časť úseku prechádza závlahami), v minimálnej miere aj záber LP, križovanie s vodným
tokom Motúzový kanál a jeho ľavostranným prítokom, križuje nadregionálne biocentrum vodného
toku Váh, ktoré je zároveň územím európskeho významu SKUEV0819 Vážsky Dunaj, časť úseku
vedie cez lesné porasty (ochranný les), časť úseku vedie okrajom (mimo) chráneného vtáčieho
územia SKCHVU005 Dolné Považie, okrajom (mimo) NPR Apálsky ostrov a časť úseku prechádza
konfliktným uzlom KN2 : Komárno.
I/63 Severný obchvat časti Komárno – Nová Stráž
Záber PP, pozdĺž vodného toku Divina, križovanie s vodným tokom Nová Stráž – Tomáš.
I/63 Južný obchvat obce Iža
Záber PP, trasa vedie medzi Ižianskym kanálom, ktorý aj križuje a nadregionálnym biokoridorom
vodného toku Dunaj, ktorý je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0393 Dunaj.
I/63 Južný obchvat obce Patince
Záber PP, trasa vedie okrajom nadregionálneho biokoridoru vodného toku Dunaj (mimo územia
európskeho významu SKUEV 0393 Dunaj), okrajom (mimo) močiara, resp. slaniska.
I/63 Južný obchvat obce Mužla
Záber PP (časť úseku vedie cez zastavané plochy a nádvoria), časť úseku vedie pozdĺž vodného
toku Mužliansky potok a križuje ho. Trasa vedie mimo močiarov a slanísk.
I/63 Severný obchvat obcí Radvaň nad Dunajom a Moča
Záber PP (časť úseku prechádza cez závlahy), v malej miere aj záber LP, križovanie s regionálnym
biocentrom lesných porastov (Veľký les), križovanie s vodným tokom Radvanský kanál, časť úseku
vedie mimo močiarov a slanísk medzi obcami Radvaň nad Dunajom a Moča, časť úseku lesným
porastom severovýchodne nad obcou Moča, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného
toku Modriansky potok.
I/64 (D1 – Hlohovec) – Topoľčany – Nitra – Komárno (zostávajúce úseky)
Úsek (Hlohovec) – Nitra : Záber PP (minimálna časť úseku vedie cez odvodnené
pozemky), v minimálnej miere záber LP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku
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93

94

95

96

97

98

99
100
101

Andač, križovanie s vodným tokom Alekšinský potok, križovanie s regionálnym biokoridorom
vodného toku Pančava, okrajom regionálneho biocentra lesných porastov a časť úseku vedie
v súbehu s vodným tokom Kajsiansky kanál.
Úsek Nitra – Komjatice : Záber PP, v severnej časti prechádza pásmom hygienickej ochrany, časť
úseku prechádza územím podzemných zásobníkov zemného plynu.
Úsek Komjatice – Nové Zámky : Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom spájajúcim RBK
Turaňský potok a RBK Starej Žitavy, časť úseku prechádza chráneným vtáčím územím SKCHVU005
Dolné Považie a časť úseku prechádza konfliktným uzlom NZ1 : Šurany.
Úsek Nové Zámky – Komárno : Záber PP (minimálna časť úseku vedie cez závlahy), v menšej miere
aj záber LP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Stará Žitava, križovanie s
vodným tokom Pribetský kanál, časť úseku vedie regionálnym biocentrom Vlkanovského kanála a
lesných pozemkov v obci Bajč, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Kuzmov
jarok, časť úseku vedie medzi vinicami, križovanie s vodným tokom Fialkový potok, Hurbanovský
kanál a Patinský kanál, časť úseku prechádza chráneným vtáčím územím SKCHVU005 Dolné
Považie a časť úseku prechádza konfliktným uzlom KN3 : Bajč – Vlkanovo.
I/64 Komárno – obchvat
Záber PP, križovanie s vodným tokom Ižiansky kanál a vodným tokom Komárno – Iža a následne
v predĺžení trasy do Maďarska aj križovanie s nadregionálnym biokoridorom vodného toku Dunaj
a s územím európskeho významu SKUEV 0393 Dunaj.
I/64 Nové Zámky – obchvat
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Nitra, časť úseku prechádza
chráneným vtáčím územím SKCHVU005 Dolné Považie.
I/64 Krušovce – obchvat
Záber PP, súbeh a križovanie s vodným tokom Bebrava, križovanie s vodným tokom Solčiansky
potok a Rajčiansky potok.
I/64 Západný obchvat časti Dražovce
Záber PP, prevažná časť úseku vedie pozdĺž vodného toku Dobrotka, ktorý v južnej časti križuje a
priemyselného areálu Jaguar Land Rover Slovakia a priemyselným parkom Nitra Sever.
I. trieda Východný obchvat mesta Nitra
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Selenec, súbeh s vodným tokom
Hrnčiarovský kanál, časť úseku vedie okrajom konfliktného uzla NR2 : Dolné Krškany – Selenec
(Nitra IV.).
I/64 Jelšovce – Nové prepojenie cesty I/64 a pripravovanej komunikácie R8
Záber PP (časť cez závlahové pozemky), súbeh a križovanie s regionálnym biokoridorom
spájajúcim vodný tok Nitra s vodným tokom Perkovský potok.
I/64 Východný obchvat obce Čakajovce
Záber PP, križovanie s regionálnym biokoridorom vodného toku Nitra.
I/66 Šahy, Hrkovce, Nové prepojenie cesty I/66 na pripravovanú komunikáciu R3
Záber PP (úsek vedie okrajom závlahových pozemkov.
I/75 Šaľa – obchvat (severný obchvat)
Záber PP sa nevyžaduje (ostatná plocha), úsek prechádza cez závlahové pozemky a medzi
vinicami, križovanie s nadregionálnym biokoridorom vodného toku Váh, križovanie s regionálnym
biokoridorom vodného toku Zájarčie, križovanie s vodným tokom Trnovec (mimo jeho
regionálneho biocentra močiarov a slanísk) a jeho pravostranným prítokom.

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v realizácií nových, resp. dobudovaní rýchlostných
ciest a ciest I. triedy, možno očakávať negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
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zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré predstavujú napr. záber poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov, v niektorých úsekoch môže dôjsť aj k zásahu do horninového prostredia, zásahy do prírody
a krajiny – križovanie s biokoridormi nadregionálneho, regionálneho i lokálneho významu, zásah do
migračných trás živočíchov, presun emisnej a hlukovej záťaže do okolia novo navrhovaných trás a podobne.
Zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať aj počas realizácie jednotlivých
opatrení (hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky
bude mať realizácia navrhovaných opatrení priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
dopravného systému, na zníženie znečistenia ovzdušia a zníženia hladiny hluku v obytných zónach miest
a obcí zrealizovaním navrhovaných obchvatov, čo sa priaznivo prejaví i na zdraví obyvateľstva. Počas
projektovej prípravy jednotlivých opatrení je potrebné navrhnúť riešenia na zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti dopravného systému (napr. vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry :
elektronické merače okamžitej rýchlosti, pri cestách I. triedy prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými
gombíkmi – cestná odrazka, autobusové zastávkové pruhy pre VOD a podobne), na posilnenie
environmentálnych aspektov dopravy, na eliminovanie rizík klimatických zmien na cestnú infraštruktúru a
podobne. Konkrétne opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na jednotlivé
zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva, budú predmetom podrobnejších projektov
jednotlivých dopravných stavieb, pri ktorých bude zabezpečené ich dôsledné posudzovanie v zmysle
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (EIA).
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 66 až 101 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (pokles emisií
a prachových častíc z dopravy, mierne zníženie hlučnosti z prevádzky), čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví
obyvateľstva.
MODERNIZÁCIA CESTNEJ SIETE
102
103
104
105
106
107

I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove
I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky
I/51 Golianovo – Vráble
I/13 Veľký Meder – Medveďov
I/64 Ivanka pri Nitre – Nitra
I/64 Chrabrany – obchvat Topoľčian

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v modernizácií jestvujúcich ciest I. triedy, výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva sa
nepredpokladajú (napr. záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zásah do horninového
prostredia, zásahy do prírody a krajiny – križovanie s biokoridormi, zásah do migračných trás živočíchov
a podobne). Mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je možné očakávať počas
realizácie modernizácie (hlučnosť, prašnosť a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Modernizácia
jestvujúcich ciest I. triedy bude mať priaznivý dopad na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravného
systému, na posilnenie environmentálnych aspektov dopravy, na eliminovanie rizík klimatických zmien na
cestnú infraštruktúru (zvýšenia únosnosti, odstránenie bodových závad vozovky, spevnenie krajníc a svahov
cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, napr.
elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi –
cestná odrazka, autobusové zastávkové pruhy pre VOD, v prípade potreby i zvýšenie bezpečnosti premávky
na železničných priecestiach, vrátane modernizácie železničných priecestí a podobne).
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Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 102 až 107 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa pozitívne odrazí aj
na zdraví obyvateľstva.
Obrázok :

Prehľadná situácia rozvoja cestnej siete na území NSK v rokoch 2025 - 2050

Zdroj : R-PUM NSK
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CESTNÁ DOPRAVA OBECNE

108

Pravidelná údržba a opravy dopravnej infraštruktúry

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v údržbe a oprave existujúcich cestných úsekov,
možno pri realizácii opatrení očakávať mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie
(hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky
môže mať navrhované opatrenie pozitívny dopad na bezpečnosť a plynulosť dopravy, čo sa priaznivo
prejaví aj na zdraví obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie 108 bez vplyvov.
109

110

Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu / bezpečnostných inšpekcií a bezpečnostných
prehliadok s návrhmi konkrétnych opatrení – Bezpečnostné úpravy / odstraňovanie
nehodových lokalít
Spolupráca medzi Ministerstvom dopravy (SSC, NDS) a Nitrianskym krajom o podpore výstavby
nadradenej cestnej siete

Nakoľko sa jedná o systémové, procesné, organizačné a administratívne opatrenia (zapojenie audítorov
bezpečnosti pozemných komunikácií pri odstraňovaní nehodových lokalít a rovnako pri projekčnej príprave
cestných stavieb, komunikácia a spolupráca zainteresovaných subjektov pri príprave a výstavbe nadradenej
cestnej siete), neočakávajú sa žiadne pozitívne a ani negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravotného stavu obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 109 až 110 bez vplyvov.
111

Zabezpečenie železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s cestnou dopravou

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v zabezpečení železničných priecestí vzhľadom na
možné kolízie, možno pri realizácii opatrenia očakávať minimálne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné
prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej
prevádzky bude mať navrhované opatrenie pozitívny dopad na bezpečnosť a hlavne na zníženie počtu
dopravných nehôd, čo sa priaznivo prejaví aj na zdraví obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenie 111 nemá výrazné negatívne vplyvy
na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na
bezpečnosť dopravy a zníženie dopravnej nehodovosti, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.


CESTNÁ DOPRAVA A ZÁSOBOVANIE

112
113
114

Vyhradené časové sloty pre zásobovanie
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektro pohon)
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie prekládky tovaru na okraji
miest
Zavádzanie Smart City logistiky
Riešenie napojenia priemyselných zón a parkov na okolitú dopravnú sieť

115
116

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie organizácie zásobovania miest (vyhradené časové sloty pre zásobovanie,
zavádzanie Smart City logistiky), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia. Zásobovanie ekologickými vozidlami a zabezpečenie prekládky tovaru na okraj miest bude mať
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priaznivý vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na zníženie hluku v mestách, čo sa priaznivo prejaví aj na
zdravotnom stave obyvateľstva. Riešenie napojenia priemyselných zón a parkov na okolitú dopravnú sieť
bude mať priaznivý dopad na plynulosť a bezpečnosť dopravy.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 112 až 116 bez vplyvov.
4.9.2.

HODNOTENIE KONKRÉTNYCH OPATRENÍ – MULTIMODÁLNA OBLASŤ DOPRAVY A DOPRAVNÉ
PLÁNOVANIE

117
118
119
120
121
122

Dopravná výučba/ dopravné kampane
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb
Zlepšenie procesných náležitostí v zberu a evidencii dát o doprave
Zaistenie financovania na kompletnú stavbu/ opatrenie
Zlepšenie bilancie príjmov a výdavkov a zabezpečenie ich stability
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj

Nakoľko sa jedná o systémové, procesné, organizačné a administratívne opatrenia (príprava a prevedenie
dopravných kampaní, osveta a dopravné vzdelávanie najmä detí a začínajúcich vodičov, spracovanie
koncepcie dopravnej osvety a vzdelávania, dôsledná procesná, vecná a právna príprava pri výstavbe
dopravnej infraštruktúry, dodržiavanie minimálnych zákonných termínov, vytvorenie metodického pokynu
činností a termínov pre jednotlivé fázy dopravného zámeru, zavedenie jednotnej štruktúry, rozsahu,
evidencie, uchovávania a prezentácie dopravno-prevádzkových dát, dát o dopravnej infraštruktúre
a dopravno-prevádzkových dát tak, aby bola použiteľná pre správcov, vlastníkov dopravnej infraštruktúry a
tiež pre spracovateľov strategických dokumentov a dokumentácií, zabezpečenie finančných prostriedkov –
fondy, vlastné zdroje, na kompletnú výstavbu dopravných zámerov od prípravnej fázy až po uvedenie do
prevádzky, zostavenie každoročného plánu projektových zámerov a opatrení a ich finančného pokrytia,
zodpovedné plánovanie dopravných stavieb a rozvoja dopravného sektora, zostavenie koncepcie priorít v
oblasti dopravných zámerov, spracovanie efektívnych a komplexných územných plánov a strategických a
koncepčných dokumentov, spracovanie koncepčného/metodického pokynu pre vytváranie týchto
dokumentov), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane
zdravia obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 117 až 122 bez vplyvov.
123

Modernizácia priestranstiev

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v modernizácii verejných priestranstiev, môže
toto opatrenie predstavovať počas realizácie výstavby negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
prostredia (hluk, prach, odpady a podobne), no z hľadiska budúcej prevádzky prispeje k zlepšeniu životného
prostredia s následným pozitívnym vplyvom na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia môže mať navrhované infraštruktúrne opatrenie 123 pozitívny dopad na
zlepšenie životného prostredia a následne aj na zdravie obyvateľstva.
124

Spracovanie architektonických plánov

Nakoľko sa jedná o systémové, procesné, organizačné a administratívne opatrenia (spracovanie
architektonických plánov na významné dopravné stavby, vrátane spracovania koncepčného/metodického
pokynu pre vytváranie týchto dokumentov), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.
Strana 139

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie 124 bez vplyvov.
125

Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora hromadnej dopravy

Nakoľko sa jedná o systémové, procesné, organizačné a administratívne opatrenia pre zavádzanie
a prevádzkovanie ekologických foriem dopravy, neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva. Z hľadiska budúcej prevádzky podpora nízkoemisných
a ekologických pohonov, ako aj podpora hromadnej dopravy bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií
v ovzduší a na zníženie hluku v mestách a obciach, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave
obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie 125 bez vplyvov.
4.9.3.

HODNOTENIE KONKRÉTNYCH OPATRENÍ – VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

126
127
128
129

Založenie dopravnej autority (integrátora) pre riadenie dopravy v NSK
Taktová doprava na úseku Nitra – Šaľa linka 403423
Taktová doprava na úseku Nitra – Levice – Vráble nová linka
Zabezpečenie obsluhy vo večerných hodinách na linkách : 406423, 401403, 404403, 404407,
404411, 404436, 402414, 404415, 404417, 404418, 404425, 404427, 404428, 404434, 402407,
402414, 402419, 402421, 402463, 402468
Zabezpečenie obsluhy vo večerných hodinách aj počas víkendov na linkách : 402401, 402441,
402466, 402467
Nové spoje vedené priamo bez zachádzky do obce Drženice na linke 402403
Nové spoje vedené priamo bez zachádzky do obcí Jabloňovce, Pečenice na linke 402404
Pridať spoje počas pracovného dňa aj vo večerných hodinách na linke 402408
Zapracovať večerné spoje, nové spoje vedené priamo bez zachádzky do obcí Krškany, Bori,
Domadice. Obsluhu týchto obcí zapracovať na linky 402408 a 402410
Zapracovať spoje vo večerných hodinách a počas víkendov na linke 402418
Zapracovať spoje počas víkendov na linkách 401414, 401416, 402421, 404445, 402441, 402467
Zapracovať nové expresné spoje (spojenie miest s krajským mestom) Štúrovo – Nitra
Zapracovať nové expresné spoje (Spojenie miest s krajským mestom) Šahy – Nitra

130
131
132
133
134
135
136
137
138

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie verejnej dopravy (zriadenie integrátora pre riadenie dopravy v NSK, zavedenie
taktovej dopravy na niektorých úsekoch, zavedenie nových večerných, nočných a víkendových spojov,
zavedenie nových expresných spojov, nové spoje bez zachádzky a podobne), neočakávajú sa žiadne
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 126 až 138 bez vplyvov.
139
140
141

Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových informačných systémov pre cestujúcich.
Obnovenie tabúľ a zjednotenie ich dizajnu. Autobusové stanice "Hlavné prestupné body"
Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových systémov pre cestujúcich. Informačné systémy
pre cestujúcich. Hlavná trať : Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo, Nové Zámky – Levice – Zvolen
Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových informačných systémov pre cestujúcich.
Obnovenie tabúľ a zjednotenie ich dizajnu (Nitra, Dolné Krškany). Informačný systém pre
cestujúcich. Regionálne trate : Nové Zámky – Nitra – Topoľčany, Nitra – Hlohovec – Leopoldov,
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Nové Zámky – Komárno, Štúrovo – Levice, Čata – Šahy – Zvolen, Úľany nad Žitavou – Zlaté
Moravce
Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v dobudovaní a skvalitnení verejnej dopravy
(dobudovanie svetelných a rozhlasových informačných systémov pre cestujúcich, vrátane informačných
systémov pre cestujúcich), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva. Skvalitnenie služieb v oblasti verejnej dopravy však môže mať
vplyv na zvýšenie podielu verejnej osobnej dopravy nad automobilovou, čo môže mať pozitívny vplyv na
plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave
obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 139 až 141 bez vplyvov.
142
143
144

Rekonštrukcia železničných budov s dodržaním európskych štandardov s ohľadom na prístup
pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Rekonštrukcia autobusových budov s dodržaním európskych štandardov s ohľadom na prístup
pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
Zvýšenie traťovej rýchlosti, zdvojkoľajnenie : Traťový úsek Nitra – Lužianky

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v rekonštrukcii dopravnej vybavenosti
(rekonštrukcia autobusových a železničných budov, zdvojkoľajnenie traťového úseku) možno pri realizácii
opatrení očakávať mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady
a podobne), jedná sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie služieb
v oblasti verejnej železničnej a automobilovej dopravy môže mať vplyv na preferovanie verejnej osobnej
dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť
a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, ako aj zlepšení prístupu dopravy pre osoby so zníženou
schopnosťou pohybu a orientácie, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 142 až 144 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia podielu verejnej dopravy nad individuálnou
automobilovou dopravou (zníženie emisií v ovzduší), zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
145
146

Obnovenie dopravy : Traťový úsek Komárno – Komárom
Taktová doprava Regionálna železničná doprava

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie verejnej dopravy (obnova traťového úseku a zavedenie taktovej dopravy na
niektorých regionálnych úsekoch), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 145 a 146 bez vplyvov.
147

Zvýšenie traťovej rýchlosti, zdvojkoľajnenie : Traťový úsek Komárno – Dunajská Streda –
Bratislava

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenie spočívajúce v rekonštrukcii dopravnej infraštruktúry
(zdvojkoľajnenie traťového úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti) možno pri realizácii opatrenia očakávať
mierne zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná
sa však o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie infraštruktúry železničnej
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dopravy môže mať vplyv na preferovanie železničnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou,
čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, čo sa
priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenie 147 nemá výrazné negatívne vplyvy
na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne vplyvy na životné
prostredie v dôsledku zvýšenia podielu železničnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou
(zníženie emisií v ovzduší), zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví
obyvateľstva.
148

Spracovanie plánu, následne štúdie realizovateľnosti na výstavbu "Terminálov integrovanej
osobnej prepravy"

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenie spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie verejnej dopravy spracovaním plánu a následne štúdie realizovateľnosti na
výstavbu terminálov integrovanej dopravy, neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia je navrhované systémové opatrenie 148 bez vplyvov.
149
150

Elektrifikácia a optimalizácia trate : Leopoldov – Nitra – Šurany, Trať 141 Leopoldov – Nitra –
Nové Zámky
Prepojenie krajských miest Nitra, Trnava a Bratislava (jednokoľajná alternatíva) – dvojkoľajná
alternatíva je aktuálne v spracovaní

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v elektrifikácii a optimalizácie trate a prepojení
krajských miest železničnou dopravou, možno pri realizácii opatrenia očakávať mierne zvýšenie
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však
o krátkodobé vplyvy. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie infraštruktúry železničnej dopravy
môže mať vplyv na preferovanie železničnej dopravy nad individuálnou automobilovou dopravou, čo môže
mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, čo sa priaznivo prejaví
aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 149 a 150 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia podielu železničnej dopravy nad individuálnou
automobilovou dopravou (zníženie emisií v ovzduší), zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa
pozitívne odrazí aj na zdraví obyvateľstva.
151
152

Analýza potreby a umiestnenia záchytných parkovísk
Taktová doprava na úseku : Nitra – Zlaté Moravce

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na zlepšenie verejnej dopravy (analýza potreby a umiestnenia záchytných parkovísk, zavedenie
taktovej dopravy na úseku Nitra – Zlaté Moravce), neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé
zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 151 a 152 bez vplyvov.
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153

154
155
156
157
158

Rekonštrukcia ŽST Nitra (rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie mimoúrovňových krytých nástupíšť, elektrifikácia, prepojenie s autobusovou stanicou, vybudovanie
staničnej budovy)
Modernizácia železničnej trate : Trať 130 Bratislava – Nové Zámky
Riešenie jednokoľajného úseku : Trať 140 Nové Zámky – Topoľčany – Prievidza
Elektrifikácia, modernizácia : Trať 140 Nové Zámky – Topoľčany – Prievidza
Riešenie jednokoľajného úseku : Trať 135 Nové Zámky – Komárno
Rekonštrukcia traťového úseku (zdvojkoľajnenie, zvýšenie traťovej rýchlosti) : Trať 150 Nové
Zámky – Levice – Zvolen

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v dobudovaní, rekonštrukcii, modernizácii
a skvalitnení železničnej verejnej dopravy, pri realizácii jednotlivých opatrení možno očakávať mierne
zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však
o krátkodobé vplyvy. Pri výstavbe nových úsekov môže dôjsť napr. k záberu poľnohospodárskej pôdy
a lesných pozemkov, zásahu do horninového prostredia, zásahu do prírody a krajiny – križovanie
s biokoridormi, zásah do migračných trás živočíchov a podobne. Z hľadiska budúcej prevádzky však
skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy môže mať vplyv na zvýšenie podielu železničnej
dopravy nad automobilovou, čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie
emisií v ovzduší, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 153 až 158 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia podielu železničnej dopravy nad automobilovou dopravou
(zníženie emisií v ovzduší), zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví
obyvateľstva.
159
160
161
162
163

Obnovenie dopravy : Trať 134 Šaľa – Neded
Obnovenie dopravy : Trať 136 Komárno – Kolárovo
Obnovenie dopravy : Trať 142 Zbehy – Radošina
Obnovenie dopravy : Trať 141 Lužianky – Kozárovce
Obnovenie dopravy : Trať 151 Zlaté Moravce – Topoľčianky

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v obnovení dopravy na jestvujúcich tratiach,
neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravia
obyvateľstva. Skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy však môže mať vplyv na zvýšenie
podielu verejnej dopravy nad automobilovou, čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť
dopravy, na zníženie emisií v ovzduší, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia 159 až 163 bez vplyvov.
164
165
166
167
168

Rekonštrukcia traťového úseku : Trať 152 Štúrovo – Levice
Efektívne a rýchle prepojenie krajských miest
Modernizácia traťových úsekov s cieľom prepojenia regiónov
Zvýšenie kapacity dopravného uzla Nitra
Výstavba novej železničnej trate s prepojením cez štátnu hranicu (prepojenie cez železničnú
stanicu Šahy na sieť železníc MÁV) : Trať 153 Čata – Šahy

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce v dobudovaní, rekonštrukcii, modernizácii
a skvalitnení železničnej verejnej dopravy, pri realizácii jednotlivých opatrení možno očakávať mierne
zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však
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o krátkodobé vplyvy. Pri výstavbe nových úsekov môže dôjsť napr. k záberu poľnohospodárskej pôdy
a lesných pozemkov, zásahu do horninového prostredia, zásahu do prírody a krajiny – križovanie
s biokoridormi, zásah do migračných trás živočíchov a podobne. Z hľadiska budúcej prevádzky však
skvalitnenie služieb v oblasti verejnej železničnej dopravy môže mať vplyv na zvýšenie podielu železničnej
dopravy nad automobilovou, čo môže mať pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, na zníženie
emisií v ovzduší, čo sa priaznivo prejaví aj na zdravotnom stave obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia 164 až 168 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska prevádzky možno očakávať pozitívne
vplyvy na životné prostredie v dôsledku zvýšenia podielu železničnej dopravy nad automobilovou dopravou
(zníženie emisií v ovzduší), zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čo sa pozitívne odrazí aj na zdraví
obyvateľstva.
4.9.4.

HODNOTENIE KONKRÉTNYCH OPATRENÍ – PEŠIA A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

NM1

Diaľková trasa EuroVelo 6
Výstavba asfaltového chodníka z Komárna po obec Kravany nad Dunajom (koridor cesty I/63) :
trasa vedie pozdĺž nadregionálneho biokoridoru vodného toku Dunaj, ktorý je zároveň územím
európskeho významu SKUEV 0393 Dunaj.
Vážska cyklomagistrála
Vybudovanie cyklistického chodníka z Kolárova do Šale až po priehradu Horná Kráľová (koridor
cesty III/1368 Šaľa – Močenok a cesty III/1689 Močenok – Horná Kráľová) : súbeh a križovanie
s regionálnym biokoridorom vodného toku Dlhý kanál.
Ponitrianska cyklomagistrála – I. Etapa, 1. časť – úsek Dolné Krškany (Nitra) – Čechynce
Vybudovanie cyklotrasy na korune pravostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v úseku Dolné
Krškany – Čechynce úpravou koruny ochrannej hrádze. Celková dĺžka navrhnutej cyklistickej trasy
je približne 4,0 km, šírka je 2,7 m je prispôsobením k šírke koruny ochrannej hrádze : súbeh
s vodným tokom Nitra.
Ponitrianska cyklomagistrála – I. Etapa, 2. časť – úsek Čechynce – Nové Zámky
Vybudovanie cyklotrasy v úseku Čechynce – Nové Zámky : súbeh s vodným tokom Nitra, ktorý je
v úseku od obce Veľký Cetín regionálnym biokoridorom s regionálnymi biocentrami, v úseku od
sútoku s vodným tokom Žitava až po Nové Zámky vedie okrajom chráneného vtáčieho územia
SKCHVU005 Dolné Považie a v úseku severne od Nových Zámkov pozdĺž územia európskeho
významu SKUEV0084 Zátoň.
Ponitrianska cyklomagistrála – II. Etapa – úsek Nové Zámky – Komárno
Vybudovanie cyklotrasy v prepojení Nitra – Váh – Dunaj po starom koryte rieky Nitra z Nitry cez
Nové Zámky, Martovce do Komárna : súbeh s vodným tokom Stará Nitra, ktorý je regionálnym
biokoridorom, celá trasa vedie chráneným vtáčím územím SKCHVU005 Dolné Považie, v úseku pri
obci Martovce okrajom územia európskeho významu SKUEV0072 Detvica, územím európskeho
významu SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry a prírodnou rezerváciou PR Komočín, v úseku
severovýchodne pri Komárne územím európskeho významu SKUEV0819 Vážsky Dunaj a okrajom
národnej prírodnej pamiatky NPR Apálsky ostrov a východne od Komárna nadregionálnym
biokoridorom vodného toku Váh – Dunaj.
Ponitrianska cyklomagistrála – III. Etapa – úsek Nitra – Topoľčany
Vybudovanie cyklotrasy v úseku Nitra – Topoľčany : trasa vedie pozdĺž vodného toku Nitra, ktorý
je zároveň regionálnym biokoridorom a takmer v celom úseku vedie okrajom chráneného
vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie.

NM2

NM3.1

NM3.2

NM3.3

NM3.4
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NM4

NM5

NM6

NM7

NM8

NM9

NM10

Pohronská cyklomagistrála
Vybudovanie cyklotrasy v úseku Starý Tekov – Jur nad Hronom, ktorá je určená pre MTB bicykle :
trasa vedie pozdĺž vodného toku Nitra, ktorý je zároveň regionálnym biokoridorom a takmer
v celom úseku vedie okrajom chráneného vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie.
Ipeľská cyklomagistrála
Cyklotrasa bude riešená kombináciou úsekov cyklo dopravných, vedúcich po hrádzi, cestách nižšej
kategórie, poľných cestách a úseky cykloturistické prípadne variant trasy vedenej kombinovane
v striedavých prechodoch po území oboch štátov : trasa vedie pozdĺž vodného toku Ipeľ, ktorý je
zároveň nadregionálnym biokoridorom, na ktorý nadväzujú viaceré regionálne biocentrá.
V dolnom úseku Ipľa trasa prechádza územím európskeho významu SKUEV0824 Dolný tok Ipľa
a následne územím európskeho významu SKUEV 0184 Burdov a okrajom národnej prírodnej
pamiatky NPR Leliansky les.
Požitavská cyklomagistrála
Cyklotrasa bude riešená pozdĺž riek. Úseky od jej sútoku s riekou Nitra po Zlaté Moravce môžu byť
kombinované ako cyklo dopravné a cykloturistické, trasa nad Zlatými Moravcami má už výlučne
cykloturistický charakter. Strategické je prepojenie na juhu s Mikroregiónom Termál a jeho
súborom cyklotrás : predpokladaná trasa bude viesť pozdĺž vodného toku Žitava, ktorý je zároveň
regionálnym biokoridorom, na ktorý nadväzujú regionálne biocentrá lesných porastov, pri obci
Machulince mimo chránené ložiskové územie a pri sútoku s riekou Nitra vedie okrajom
chráneného vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie.
Cyklotrasa pozdĺž Starej Nitry
Navrhovaná cyklotrasa bude viesť po jestvujúcich cestách a cestičkách na hrádzach pozdĺž toku
Starej Nitry, čo umožňuje priamočiarejšej spojenie Komárna s Novými Zámkami : trasa vedie
pozdĺž vodného toku Stará Nitra, ktorý je zároveň regionálnym biokoridorom, celá trasa vedie
chráneným vtáčím územím SKCHVU005 Dolné Považie, v úseku pri obci Martovce okrajom územia
európskeho významu SKUEV0072 Detvica, územím európskeho významu SKUEV0155 Alúvium
Starej Nitry a prírodnou rezerváciou PR Komočín, v úseku severovýchodne pri Komárne územím
európskeho významu SKUEV0819 Vážsky Dunaj a okrajom národnej prírodnej pamiatky NPR
Apálsky ostrov a východne od Komárna nadregionálnym biokoridorom vodného toku Váh – Dunaj.
a takmer v celom úseku vedie okrajom chráneného vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie.
Prepojenia cyklo dopravných trás v koridore riek Dunaj – Váh – Nitra
Vybudovanie cyklotrasy medzi Kolárovom a obcami Dedina Mládeže a Komoča, vrátane cyklolávky
Dedina Mládeže – Komoča : trasa vedie pozdĺž vodného toku Váh, ktorý je zároveň
nadregionálnym biokoridorom.
Napojenie okolitých obcí na sídla vo vzdialenosti 5 – 6 km a výstavba cyklistickej infraštruktúry v
samotných sídlach
Navrhované trasy budú v samotných sídlach viesť cez ich zastavané územia a následne mimo ich
zastavaného územia. Mnohé budú trasované pozdĺž vodných tokov, prípadne ich budú križovať.
Pretrasovanie trás vedených po frekventovaných cestných komunikáciách
Navrhované trasy budú vedené mimo frekventované cestné komunikácie po hrádzach, cestách
nižšej kategórie, poľných cestách a podobne, pričom mnohé budú trasované pozdĺž vodných
tokov, prípadne ich budú križovať.

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo vybudovaní, rekonštrukcii, modernizácii
a skvalitnení cyklotrás a chodníkov pre peších, pri realizácii jednotlivých opatrení možno očakávať mierne
zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však
o krátkodobé vplyvy. Pri výstavbe nových úsekov môže dôjsť napr. k záberu poľnohospodárskej pôdy
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a lesných pozemkov, zásahu do prírody a krajiny – križovanie s biokoridormi, zásah do migračných trás
živočíchov a podobne. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie služieb v oblasti nemotorovej
dopravy, čo môže mať pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia navrhované infraštruktúrne opatrenia MN1 až MN10 nemajú výrazné
negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska budúcej prevádzky prispejú ku
skvalitneniu cyklistickej a pešej infraštruktúry a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo
môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a hlavne zvýšenie
pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita,
kardiovaskulárne choroby a podobne).
NM11
NM12
NM13

Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a objektov pre peších
a cestujúcich
Zlepšovanie podmienok priečneho pohybu chodcov cez komunikácie a znižovanie rizika nehôd
na cestách II. a III. triedy

Nakoľko sa jedná o systémové opatrenia spočívajúce v procesných, organizačných a systémových
opatreniach na podporu chôdze a dopravnej cyklistiky, neočakávajú sa žiadne negatívne vplyvy na
jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva. Z hľadiska budúcej prevádzky všetky
navrhované opatrenia prispejú ku skvalitneniu cyklistickej a pešej infrastruktury a následne i k zvýšeniu
podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia
automobilovou dopravou a hlavne zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym
dopadom na jeho zdravie (obezita, kardiovaskulárne choroby a podobne) a z pohľadu bezpečnosti prispejú
k zníženiu dopravnej nehodovosti, č osa taktiež pozitívne prejaví aj na zdraví obyvateľstva.
Z hľadiska celkového hodnotenia sú navrhované systémové opatrenia MN11 až MN13 bez vplyvov.
M14.1

M14.2

Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa
III. etapu cyklistického chodníka v k.ú. Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín a Paňa bude
realizovať Nitriansky samosprávny kraj. Cyklotrasa bude riešená zväčša po existujúcich asfaltových
povrchoch celkovej dĺžke 18 km. Iba v časti k.ú. Janíkovce, Golianovo a Čechynce bude
vybudovaná nová asfaltová vrstva cyklochodníka v dĺžke cca 8 km. Dĺžka cyklotrasy III. etapy bude
predstavovať 11,9 km, z toho nový asfaltový povrch v šírke 3 m cca 2 km. Súčasťou III. etapy
cyklotrasy budú 2 cykloprístrešky s osadenými cyklostojanmi, lavičkami a odpadkovými košmi.
Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. – II. etapa
I. a II. etapu cyklistického chodníka v katastrálnych územiach mesta Nitra bude realizovať mesto
Nitra.

Nakoľko sa jedná o infraštruktúrne opatrenia spočívajúce vo vybudovaní cyklistického chodníka prevažne
po existujúcich komunikačných trasách, vrátane skvalitnenia vybavenosti cyklotrás a chodníkov pre peších,
a po komunikáciách v rámci mesta Nitra, pri realizácii jednotlivých opatrení možno očakávať mierne
zvýšenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť, odpady a podobne), jedná sa však
o krátkodobé vplyvy. Pri výstavbe sa záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zásah do prírody
a krajiny – križovanie s biokoridormi, zásah do migračných trás živočíchov a podobne nepredpokladá,
nakoľko sa jedná o úpravu jestvujúcich komunikácií a komunikácií vedených cez zastavané územie mesta
Nitra. Z hľadiska budúcej prevádzky však skvalitnenie služieb v oblasti nemotorovej dopravy, čo môže mať
pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
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Z hľadiska budúcej prevádzky navrhované infraštruktúrne opatrenia M14.1 a M14.2 prispejú ku
skvalitneniu cyklistickej a pešej infraštruktúry a následne i k zvýšeniu podielu cyklistickej a pešej dopravy, čo
môže mať za následok zníženie celkového znečistenia ovzdušia automobilovou dopravou a hlavne zvýšenie
pohybovej aktivity obyvateľstva s následným pozitívnym dopadom na jeho zdravie (obezita,
kardiovaskulárne choroby a podobne).

Obrázok :

Prepojenie a koridory chrbtovej siete cyklomagistrál na území NSK

Zdroj : R-PUM NSK
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1.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CESTNÁ DOPRAVA
CESTNÁ SIEŤ II. A III. TRIEDY / MODERNIZÁCIA STÁVAJÚCEJ CESTNEJ SIETE (IROP 2014-2020 pre oblasť CI)
II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/562 Šaľa – Nitra (vo výstavbe)
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/593 Podhorany – križovatka I/64 Drážovce
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/499 Nemčice – Radošina – hranica kraja (vo výstavbe)
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/511 Topoľčianky – Skýcov (vo výstavbe)
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/514 Horné Štitáre – Nemčice
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/563 Kolárovo – Nové Zámky
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/511 Vráble – Tesárske Mlyňany (vo výstavbe)
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/527 Šahy – hranica kraja
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/564 Pastovce – Salka
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/564 Levice – Demandice
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/509 Bajč – Štúrovo
-/+ -/+
0
0
-/+
0
CESTNÁ SIEŤ II. A III. TRIEDY / NOVÉ CESTNÉ PREPOJENIE
II/564 Severovýchodný obchvat mesta Tlmače
-/+ -/+
0
-/+
II/511 Východný obchvat mesta Zlaté Moravce
-/+ -/+
0
-/+
0
II/499 Juhozápadný obchvat obce Bojná
-/+ -/+
0
-/+
0
Prepojenie II/499 a I/64 – JZ obchvat Topoľčian (Nemčice – Chrabrany) -/+ -/+
0
-/+
0
III/1669 Beladice – Prekategorizovanie na II. triedu + napojenie na R1
0
0
0
0
0
0
II/580 Južný obchvat mesta Šurany
-/+ -/+
0
-/+
0
II/511 Východný obchvat obce Dolný Ohaj
-/+ -/+
0
-/+
0
II/511 Východný obchvat obce Bešeňov
-/+ -/+
0
-/+
0
II/573 Juhozápadný obchvat mesta Kolárovo
-/+ -/+
0
-/+
II/573 Západný obchvat obce Kameničná
-/+ -/+
0
-/+
0
II/509 Juhozápadný obchvat obce Gbelce
-/+ -/+
0
-/+
0
II/564 Severný obchvat mesta Štúrovo
-/+ -/+
0
-/+
0
III/1497 Západný obchvat Selice
-/+ -/+
0
-/+
0
III/1722 Východný obchvat obce Prašice
-/+ -/+
0
-/+
III/1543 – Prekategorizovanie na II. triedu + privádzač mesta Levice na
-/+ -/+
0
--/+
R7 + obchvat Starého Hrádku a Jura nad Hronom
III. trieda – Nové prepojenie obcí Lukáčovce a Nové Sady
-/+ -/+
0
-/+
0
III. trieda – Nové prepojenie obcí Tajná a Nevidzany
-/+ -/+
0
-/+
0
III. trieda – Nové prepojenie obcí Dolné Obdokovce a Babindol
-/+ -/+
0
-/+
0
III/1591 – Nové prepojenie obcí Krškany a časti Levice – Horša
-/+ -/+
0
--/+
-III. trieda – Nové prepojenie obcí Čechy, Veľké Lovce a Podhájska
-/+ -/+
0
--/+
III/1470 Severný obchvat mesta Hurbanovo
-/+ -/+
0
-/+
0
III. trieda – Nový hraničný priechod s Maďarskom a JV obchvat Chľaba
-/+ -/+
0
-/+
-Obchvat historického jadra obce Bátovce
-/+ -/+
0
-/+
III/1583 – Nový hraničný priechod do Maďarska s novou
-/+ -/+
0
0
-/+
0
komunikáciou Vyškovce nad Ipľom – Tésa
II/511, III/1614 – Preložka cesty II/511 a III/1614 mesto Zlaté Moravce
-/+ -/+
0
-/+
CESTNÁ SIEŤ II. A III. TRIEDY / MODERNIZÁCIA STÁVAJÚCEJ CESTNEJ SIETE
III/1722 Prašice – Nemečky
-/+ -/+
0
0
-/+
0
III/1726 Velušovce – Závada – Podhradie
-/+ -/+
0
0
-/+
0
III/1722 Jacovce
-/+ -/+
0
0
-/+
0
III/1711 Topoľčany (OC Topolis) – Veľké Bedzany
-/+ -/+
0
0
-/+
0
III/1753 Horné Chlebany – hranica okresu Topoľčany
-/+ -/+
0
0
-/+
0
Križovatka ciest III/1710 x I/64B pred obcou Práznovce
-/+ -/+
0
0
-/+
0
Veľká okružná križovatka ciest III/1710 x III/1716 x I/64 – Solčany
-/+ -/+
0
0
-/+
0
II/593 Obec Solčany – priechod pre chodcov pri COOP Jednota
-/+ -/+
0
0
-/+
0

zdravie

príroda a krajina

odpady

pôda a horniny

vodné pomery

Opatrenie

hluk a vibrácie

Označ.

ovzdušie

Tab. : Vyhodnotenie navrhovaných opatrení na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravia

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

III/1708 Úsek Chrabrany – Urmince
III/1315, II/499 hranica okresu Hlohovec – Radošina vrátane
železničného priecestia v obci Radošina
III/1731 Šalgovce – Svrbice
III/1735 Behynce Radošina + železničné priecestie v obci Behynce
II/514, III/1706 Veľké Ripňany – Ludanice + železničné priecestie v
obci Veľké Lipňany a modernizácia úseku cesty III/1706 Veľké Ripňany
– Horné Obdokovce, Horné Obdokovce – Ludanice)
III/1732 Malé Ripňany + železničné priecestie v obci Malé Ripňany
II/593 Kovarce – Oponice – hranica okresu s NR a km 12,250 - 12,900
III/1614 v staničení km 8,800 – 10,200
II/593 v staničení km 6,100 – 7,300
III/1669 v staničení km 2,000 – 2,400
III/1641 – Preložka cesty
II/564 v km 2,29 Tlmače – Levice
II/564 – Preložka cesty a odstránenie kapacitných problémov v oblasti
Krížny Vrch u napojení na cestu I/51
III/1641 v staničení km 14,000 – 15,000
III/1550 Hontianske Trsťany – hranica okresu
III/1592 Kalinčiakovo – Malý Kiar
III/1543 Starý Hrádok – Jur nad Hronom
III/1500 úsek Komjatice – Rastislavice v km 5,600
II/588 Málaš km 37,800
III/1494 Nesvady km 5,788 a v km 3,330
III/1455 Farský Dvor km 15,180
III/1470 Nová Trstená km 5,400
III/1452 Sokolce km 1,375
III/1453 Železničné priecestie Bodza, km 0,462
III/1459 Okoličná na Ostrove km 4,263
II/589, III/1468 Svätý Peter km 5,600 a v km 1,065
II/589 v km 1,465
III/1464 Chotín km 3,270 – Marcelová km 4,400
II/588, III/1464 km 22,500 + križovatka II/588 s III/1464 v km 20,815
III/1422 Klížska Nemá km 15,500
III/1576 – Preložka cesty pri obci Tekovské Lužany
III/1569 – Nový hraničný priechod Pastovce – Vámosmikola
RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY / NOVÉ CESTNÉ PREPOJENIE
R3 Zvolen – Šahy
R3 Šahy – obchvat
R7 Dolný Bar – Zemné
R7 Zemné – Nové Zámky
R7 Nové Zámky – Čaka
R7 Čaka – Veľký Krtíš
R8 Nitra – križovatka R2
I/51 Západný obchvat časti Janíkovce a južný obchvat Veľký Lapáš
I/51 Severný obchvat mesta Vráble
I/51 Severný obchvat obce Telince a Južný obchvat obce Čifáre
I/51 Severný obchvat obce Veľký Ďur
I/51 Severný obchvat mesta Levice
/51 Severný obchvat obce Horná Seč
I/76 Štúrovo – Kamenný Most – Kamenín – Pohronský Ruskov –
Želiezovce – Šarovce / Jur nad Hronom, Želiezovce – obchvat
I/76 Južný obchvat mesta Želiezovce (medzi existujúcimi úsekmi I/76)
I/76 Východný obchvat obce Malé Kozmálovce a vyrovnanie oblúkov
na cesty I. triedy v Novom Tekove
I/76 Západný obchvat obce Kalná nad Hronom
I/63 Most cez Dunaj Komárno – Komárom
I/63 Západný obchvat obce Bodza
I/63 Východný obchvat obce Tôň
I/63 Severný obchvat mesta Komárno
I/63 Severný obchvat časti Komárno – Nová Stráž
I/63 Južný obchvat obce Iža
I/63 Južný obchvat obce Patince
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
2
117
118
119
120
121
122
123
124
125
3
126
127
128
129

130
131
132

I/63 Južný obchvat obce Mužla
-/+ -/+
I/63 Severný obchvat obcí Radvaň nad Dunajom a Moča
-/+ -/+
I/64 (D1 – Hlohovec) – Topoľčany – Nitra – Komárno (zostávajúce
-/+ -/+
úseky)
I/64 Komárno – obchvat
-/+ -/+
I/64 Nové Zámky – obchvat
-/+ -/+
I/64 Krušovce – obchvat
-/+ -/+
I/64 Západný obchvat časti Dražovce
-/+ -/+
I. trieda Východný obchvat mesta Nitra
-/+ -/+
I/64 Jelšovce – Nové prepojenie cesty I/64 a pripravovanej R8
-/+ -/+
I/64 Východný obchvat obce Čakajovce
-/+ -/+
I/66 Šahy, Hrkovce, Nové prepojenie cesty I/66 na pripravovanú R3
-/+ -/+
I/75 Šaľa – obchvat (severný obchvat)
-/+ -/+
RÝCHLOSTNÉ CESTY A CESTY I. TRIEDY / MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ CESTNEJ SIETE
I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove
-/+ -/+
I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky
-/+ -/+
I/51 Golianovo – Vráble
-/+ -/+
I/13 Veľký Meder – Medveďov
-/+ -/+
I/64 Ivanka pri Nitre – Nitra
-/+ -/+
I/64 Chrabrany – obchvat Topoľčian
-/+ -/+
CESTNÁ DOPRAVA OBECNE
Pravidelná údržba a opravy dopravnej infraštruktúry
-/+ -/+
Vykonávanie procesu bezpečnostného auditu/ bezpečnostných
inšpekcií a bezpečnostných prehliadok s návrhmi konkrétnych
0
0
opatrení - Bezpečnostné úpravy/ odstraňovanie nehodových lokalít
Spolupráca medzi Ministerstvom dopravy (SSC, NDS) a Nitrianskym
0
0
krajom o podpore výstavby nadradenej cestnej siete
Zabezpečenie železničných priecestí vzhľadom na možné kolízie s
-/+ -/+
cestnou dopravou
CESTNÁ DOPRAVA A ZÁSOBOVANIE
Vyhradené časové sloty pre zásobovanie
0
0
Zásobovanie ekologickými vozidlami (hybridný pohon, elektro pohon)
+
+
Zásobovanie centier miest nízkotonážnymi vozidlami – zabezpečenie
+
+
prekládky tovaru na okraji miest
Zavádzanie Smart City logistiky
0
0
Riešenie napojenia priemyselných zón a parkov na okolitú dopravnú
+
+
sieť
MULTIMODÁLNA OBLASŤ DOPRAVY A DOPRAVNÉ PLÁNOVANIE
Dopravná výučba/ dopravné kampane
0
0
Urýchlenie prípravy a výstavby prioritných stavieb
0
0
Zlepšenie procesných náležitostí v zberu a evidencii dát o doprave
0
0
Zaistenie financovania na kompletnú stavbu/ opatrenie
0
0
Zlepšenie bilancie príjmov a výdavkov a zabezpečenie ich stability
0
0
Efektívne územné plánovanie a vyvážený územný rozvoj
0
0
Modernizácia priestranstiev
-/+ -/+
Spracovanie architektonických plánov
0
0
Podpora nízkoemisných a ekologických pohonov a podpora
+
+
hromadnej dopravy
VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
Založenie dopravnej autority /integrátora/ pre riadenie dopravy v NSK
0
0
Taktová doprava na úseku Nitra - Šaľa linka 403423
0
0
Taktová doprava na úseku Nitra - Levice – Vráble nová linka
0
0
Zabezpečenie obsluhy vo večerných hodinách na linkách : 406423,
401403, 404403, 404407, 404411, 404436, 402414, 404415, 404417,
0
0
404418, 404425, 404427, 404428, 404434, 402407, 402414, 402419,
402421, 402463, 402468
Zabezpečenie obsluhy vo večerných hodinách aj počas víkendov na
0
0
linkách : 402401, 402441, 402466, 402467
Nové spoje vedené priamo bez zachádzky do obce Drženice na linke
0
0
402403
Nové spoje vedené priamo bez zachádzky do obcí Jabloňovce,
0
0
Pečenice na linke 402404
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133
134
135
136
137
138
139

140

141

142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Pridať spoje počas pracovného dňa aj vo večerných hodinách na linke
402408
Zapracovať večerné spoje, nové spoje vedené priamo bez zachádzky
do obcí Krškany, Bori, Domadice. Obsluhu týchto obcí zapracovať na
linky 402408 a 402410
Zapracovať spoje vo večerných hodinách a počas víkendov na linke
402418
Zapracovať spoje počas víkendov na linkách 401414, 401416, 402421,
404445, 402441, 402467
Zapracovať nové expresné spoje (spojenie miest s krajským mestom)
Štúrovo – Nitra
Zapracovať nové expresné spoje (Spojenie miest s krajským mestom)
Šahy – Nitra
Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových informačných
systémov pre cestujúcich. Obnovenie tabúľ a zjednotenie ich dizajnu.
Autobusové stanice "Hlavné prestupné body"
Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových systémov pre
cestujúcich. Informačné systémy pre cestujúcich. Hlavná trať :
Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo, Nové Zámky – Levice – Zvolen
Potreba dobudovania svetelných a rozhlasových informačných
systémov pre cestujúcich. Obnovenie tabúľ a zjednotenie ich dizajnu
(Nitra, Dolné Krškany). Informačný systém pre cestujúcich. Regionálne
trate : Nové Zámky – Nitra – Topoľčany, Nitra – Hlohovec – Leopoldov,
Nové Zámky – Komárno, Štúrovo – Levice, Čata – Šahy – Zvolen, Úľany
nad Žitavou – Zlaté Moravce
Rekonštrukcia železničných budov s dodržaním európskych
štandardov s ohľadom na prístup pre osoby so zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie
Rekonštrukcia autobusových budov s dodržaním európskych
štandardov s ohľadom na prístup pre osoby so zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie
Zvýšenie traťovej rýchlosti, zdvojkoľajnenie : Traťový úsek Nitra –
Lužianky
Obnovenie dopravy : Traťový úsek Komárno – Komárom
Taktová doprava Regionálna železničná doprava
Zvýšenie traťovej rýchlosti, zdvojkoľajnenie : Traťový úsek Komárno –
Dunajská Streda – Bratislava
Spracovanie plánu, následne štúdie realizovateľnosti na výstavbu
"Terminálov integrovanej osobnej prepravy"
Elektrifikácia a optimalizácia trate : Leopoldov – Nitra – Šurany, Trať
141 Leopoldov – Nitra – Nové
Elektrifikácia a optimalizácia trate : Leopoldov – Nitra – Šurany, Trať
141 Leopoldov – Nitra – Nové Zámky
Analýza potreby a umiestnenia záchytných parkovísk
Taktová doprava na úseku : Nitra – Zlaté Moravce
Rekonštrukcia ŽST Nitra (rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia,
vybudovanie mimoúrovňových krytých nástupíšť, elektrifikácia,
prepojenie s autobusovou stanicou, vybudovanie staničnej budovy)
Modernizácia železničnej trate : Trať 130 Bratislava – Nové Zámky
Riešenie jednokoľajného úseku : Trať 140 Nové Zámky – Topoľčany –
Prievidza
Elektrifikácia, modernizácia : Trať 140 Nové Zámky – Topoľčany –
Prievidza
Riešenie jednokoľajného úseku : Trať 135 Nové Zámky – Komárno
Rekonštrukcia traťového úseku (zdvojkoľajnenie, zvýšenie traťovej
rýchlosti) : Trať 150 Nové Zámky – Levice – Zvolen
Obnovenie dopravy : Trať 134 Šaľa – Neded
Obnovenie dopravy : Trať 136 Komárno – Kolárovo
Obnovenie dopravy : Trať 142 Zbehy – Radošina
Obnovenie dopravy : Trať 141 Lužianky – Kozárovce
Obnovenie dopravy : Trať 151 Zlaté Moravce – Topoľčianky
Rekonštrukcia traťového úseku : Trať 152 Štúrovo – Levice
Efektívne a rýchle prepojenie krajských miest
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166
167
168
4.
NM1
NM2
NM3.1
NM3.2.
NM3.3
MN3.4
NM4
NM5
NM6
NM7
NM8
NM9
NM10
NM11
NM12
NM13
NM14.1
NM14.2

Modernizácia traťových úsekov s cieľom prepojenia regiónov
Zvýšenie kapacity dopravného uzla Nitra
Výstavba novej železničnej trate s prepojením cez štátnu hranicu
(prepojenie cez železničnú stanicu Šahy na sieť železníc MÁV) : Trať
153 Čata – Šahy
PEŠIA A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Diaľková trasa EuroVelo 6
Vážska cyklomagistrála
Ponitrianska cyklomagistrála – I. Etapa, 1. časť – úsek Dolné Krškany
(Nitra) – Čechynce
Ponitrianska cyklomagistrála – I. Etapa, 2. časť – úsek Čechynce –
Nové Zámky
Ponitrianska cyklomagistrála – II. Etapa – úsek Nové Zámky – Komárno
Ponitrianska cyklomagistrála – III. Etapa – úsek Nitra – Topoľčany
Pohronská cyklomagistrála
Ipeľská cyklomagistrála
Požitavská cyklomagistrála
Cyklotrasa pozdĺž Starej Nitry
Prepojenia cyklo dopravných trás v koridore riek Dunaj – Váh – Nitra
Napojení okolitých obcí na sídla v vzdialenosti 5-6km a výstavba
cyklistické infraštruktúry v samotných sídlach
Pretrasovanie tras vedených po frekventovaných cestných
komunikáciách
Spracovanie a aktualizácia cyklogenerelov
Budovanie bezbariérových prepojení, dopravných prostriedkov a
objektov pre peších a cestujúcich
Zlepšovanie podmienok priečneho pohybu chodcov cez komunikácie a
znižovanie rizika nehôd na cestách II. a III. triedy
Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa
Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. – II. etapa
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4.10. CELKOVÉ ZHODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV
Všetky opatrenia navrhované v Regionálnom pláne udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
sú zamerané na reorganizáciu dopravy a doplnenie infraštruktúry pre pešiu, cyklistickú, verejnú a
individuálnu automobilovú dopravu.
Ich cieľom je zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti, vybudovanie nových
prepojení, obchvatov, prekládok a podobne s cieľom odklonenia tranzitnej dopravy mimo obytné zóny
miest a obcí, zvýšenie bezpečnosti v doprave, zníženie podielu automobilovej dopravy a zvýšenie podielu
verejnej dopravy na preprave osôb, ktorú sa postupne navrhuje plne elektrifikovať, skvalitnenie cyklistickej
infraštruktúry a infraštruktúry pre peších s následným zvýšením ich podielu na preprave osôb a výšenie ich
bezpečnosti.


Očakávané pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva

-

zníženie intenzity dopravy v obytných častiach miesta a obcí z dôvodu odklonu tranzitnej
dopravy mimo miesta a obcí a zvýšenia podielu verejnej osobnej dopravy,
zníženie imisií z dôvodu zníženia intenzity dopravy a postupnej modernizácii a elektrifikácii vozového
parku VOD, vrátane zvýšenia podielu elektromobilov, resp. ekologicky výhodnejších automobilov,
zníženie hlukovej záťaže pozdĺž najviac frekventovaných komunikáciách hlavne z dôvodu zníženia
intenzity dopravy,
zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov z dôvodu skvalitnenia a dobudovania infraštruktúry,
zníženie nehodovosti na cestách lepšou organizáciou a skvalitnením infraštruktúry,
zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľstva,
výsadba zelene pozdĺž komunikácií, cyklistických ciest a chodníkov pre peších.

-

Strana 152

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja



Negatívne vplyvy na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva

-

trvalý záber poľnohospodárskej pôdy,
stret s prírodnými biotopmi a prvkami územného systému ekologickej stability,
trasovanie dopravných stavieb záplavovým územím a územiami postihnutými zosuvmi,
produkcia odpadov pri obnove vozového parku a rekonštrukcii infraštruktúry,
krátkodobý vplyv počas výstavby – hluk, prach, odpady.

Z hľadiska celkového hodnotenia opatrení navrhnutých v Regionálnom pláne udržateľnej mobility
Nitrianskeho samosprávneho kraja možno konštatovať, že posudzovaný R-PUM NSK bude mať hlavne
pozitívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva.

V.

NAVRHOVANÉ OPATRENIA NA PREVENCIU, ELIMINÁCIU, MINIMALIZÁCIU A
KOMPENZÁCIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE

1.

OPATRENIA NA ODVRÁTENIE, ZNÍŽENIE ALEBO ZMIERNENIE PRÍPADNÝCH VÝZNAMNÝCH
NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA, KTORÉ BY MOHLI
VYPLYNÚŤ Z REALIZÁCIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja navrhovanými aktivitami zásadne
nenarušuje životné prostredie a negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí. Navrhnúť opatrenia na prevenciu,
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu predpokladaných vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia je
pomerne zložité, pretože jednotlivé aktivity sú rôznorodé a niektoré navrhované opatrenia majú
neinvestičný charakter a spočívajú v tvorbe organizačných, technických, plánovacích, inštitucionálnych a
programovacích postupov, plánov a činností.
Pri návrhu na realizáciu jednotlivých opatrení je vo všeobecnosti potrebné :
•

Navrhované strategické rozvojové dokumenty podrobiť podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA).

•

Pri konkrétnych projektoch zabezpečiť ich dôsledné posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (EIA) tak, aby bola zabezpečená ich optimálna lokalizácia ako aj stanovenie ich
najvhodnejšieho riešenia.

•

Rešpektovať všetky chránené územia národného významu, vyhlásené ako aj navrhované územia
sústavy Natura 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia), všetky ostatné záujmy
ochrany prírody a krajiny (chránené druhy, biotopy a chránené stromy), prvky územného systému
ekologickej stability (biocentrá a biokoridory nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu) a
podobne, ich územné vymedzenie a obmedzenia v nich, vyplývajúce z príslušných legislatívnych
predpisov (zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
Rozvoj technickej infraštruktúry, najmä cestných komunikácií, navrhovať podľa možností mimo
chránených území.

•

Pri návrhu konkrétnych projektov minimalizovať záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Pri trvalom
alebo dočasnom odňatí pôdy na nepoľnohospodárske účely dodržiavať príslušné ustanovenia zákona
NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov. Pri trvalom alebo dočasnom zábere lesnej pôdy postupovať v zmysle
zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
•

Pri vypracovávaní jednotlivých projektov je potrebné rešpektovať záväzné regulatívy platnej ÚPN
regiónu Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov, vrátane územných plánov miest
a obcí, krajinnoekologické plány, projekty pozemkových úprav, krajinárske štúdie, schválené
dokumenty ochrany prírody a krajiny a podobne.

•

Prijať regionálny priemet adaptačných a mitigačných opatrení znižujúcich riziko dôsledku
klimatických zmien v jednotlivých reprezentatívnych geoekosystémoch.

•

Akékoľvek investičné aktivity rozvoja dopravnej infraštruktúry, ktoré by mohli mať vplyv na kultúrne
pamiatky, pamiatkovo chránené zóny a ich ochranné pásma, alebo iné kultúrne hodnoty
posudzovaného územia, je možné realizovať výlučne v súlade so zákonom NR SR č. 49/2002 Z.z.
o pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a na základe
rozhodnutia príslušného pamiatkového úradu.
Konkrétne odporúčania pre všetky navrhované opatrenia na zníženie alebo zmiernenie prípadných
významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z
realizácie strategického dokumentu :



OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV NA OVZDUŠIE

-

pri realizácií jednotlivých dopravných stavieb obmedziť zvyšovanie koncentrácie plynov v ovzduší
z exhalátov automobilov a stavebných mechanizmov príslušnými opatrenia (napr. používať
výhradne automobily a stavebné mechanizmy spĺňajúce emisné limity),
počas realizácie nových dopravných stavieb zamedziť nadmernej prašnosti napr. pravidelným
kropením, vhodnou prepravou a skladovaním prašného materiálu a podobne,
počas prevádzky zamedziť nadmernej prašnosti na všetkých komunikáciách ich pravidelným
kropením hlavne v suchom, letnom období a kde to terénne a priestorové podmienky dovoľujú, aj
realizovaním vhodnej výsadby pozdĺž nich,
zníženie produkcie emisií realizovať ekologizáciou vozového parku a dopravy, ako aj používaním
menej škodlivých pohonných hmôt a v budúcnosti aj využitím tzv. čistej energie,
zníženie záťaže obyvateľov emisiami prostredníctvom odstránenia „úzkych miest“ na dopravnej
infraštruktúre (zvýšenie celkovej efektivity a plynulosti dopravy), modernizáciou a zlepšením
technických parametrov dopravných ciest a odvedením časti dopravnej záťaže mimo obytné územie,
zvýšenie efektivity dopravného systému (napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov
dopravných výkonov medzi jednotlivými dopravnými módmi), vrátane jeho environmentálnych
parametrov (emisie, energetická náročnosť, atď.).

-

-



OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV NA HLUK

-

pri realizácií jednotlivých dopravných stavieb dodržať prípustné hodnoty hluky vo vonkajšom
prostredí v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, ktoré nesmú byť stavebnou činnosťou
prekročené,
realizovať protihlukové opatrenia vyplývajúce z podrobnejších dokumentácií, ktoré budú
následne vypracované pre jednotlivé trasy rýchlostných komunikácií a ciest I. až III. triedy, vrátane
obchvatov, preložiek a nových prepojení.

-
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OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV NA PÔDU

-

minimalizovať záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov pre výstavbu nových prvkov
dopravnej infraštruktúry,
pred začatím výstavby na plochách trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy vykonať skrývku
humusu v zmysle metodického usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva č. 2341/2006-910 na
zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej
použití pre nepoľnohospodárske účely a zabezpečiť jej účelné a hospodárne využitie.

-



OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV NA PRÍRODU

-

-

všetky navrhované dopravné stavby, ktoré z hľadiska ochrany prírody a krajiny vedú pozdĺž
biokoridorov nadregionálneho, regionálneho, alebo miestneho (lokálneho) charakteru, resp. ich
križujú, nesmú byť realizované v rozpore s ich funkciou a preto je potrebné pripraviť ich v
súčinnosti s orgánmi ochrany prírody tak, aby bola posilnená ako ich rekreačná, tak aj ekologická
funkcia,
po ukončení stavebných prác vykonať rekultiváciu a výsadbu zelene v lokalitách narušených
výstavbou, vrátane rekonštrukcie narušených brehových porastov,
pri úprave dna a brehov premosťovaných vodných tokov použiť prírodné materiály, najmä kameň,
výsadbu drevín pozdĺž komunikácií realizovať z pôvodných domácich druhov drevín.



OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV NA ZDRAVIE

-

pri realizácií jednotlivých dopravných stavieb, hlavne v blízkosti obytných území, je potrebné dodržať
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definuje Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., v
znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí a ktoré nesmú byť stavebnou činnosťou prekročené. Z uvedeného dôvodu je možné
stavebnú činnosť časovo obmedziť, napr. v pracovných dňoch od 7,00 do 21,00 hod. a v sobotu od
8,00 do 13,00 hod.,
zníženie záťaže obyvateľov hlukom a emisiami prostredníctvom zvýšenia celkovej efektivity a
plynulosti dopravy, modernizáciou a zlepšením technických parametrov cestnej siete, presunom
významnej časti tranzitnej automobilovej dopravy mimo rezidenčné územie, presunom časti
dopravných výkonov z individuálnej dopravy na hromadnú, prípadne z cestnej na železničnú a
podobne,
zníženie záťaže obyvateľov hlukom prostredníctvom realizácie protihlukových opatrení v miestach,
kde ešte nie sú realizované a hlavne v územiach, kde sa zdržujú senzitívne skupiny obyvateľov (napr.
nemocnice, školy, sociálne zariadenia) a kde trvalo bývajú ľudia. Medzi technické opatrenia je možné
zaradiť napr. opatrenie povrchu komunikácií z nízkohlučného asfaltu, predsteny zo silného skla,
trojité zasklenie okien s klimatizáciou budov a podobne. Medzi najjednoduchšie opatrenie na
zníženie hlukovej záťaže v obytných zónach miest a obcí patrí obmedzenie rýchlosti pohybu
automobilov,
zníženie nehodovosti odstránením kritických miest, najmä skapacitnenie frekventovaných úsekov,
bezpečnejšie križovanie ciest s inými druhmi dopravy, realizácia nových podchodov a nadchodov
a podobne,
zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov dobudovaním a skvalitnením cyklistickej siete a chodníkov
pre peších, vrátane zabezpečenia ich bezpečnosti a bezkolíznosti s inými druhmi dopravy,

-

-

-

-

-
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-

-

zlepšenie podmienok pre prepravu osôb so zdravotným znevýhodnením technickými opatrenia (napr.
bezbariérové prechody, zlepšenie kvality povrchu komunikácií a chodníkov vrátane ich pravidelnej
údržby) a zabezpečením prepravy bezbariérovými autobusmi a trolejbusmi,
z hľadiska zvyšovania bezpečnosti na cestách je potrebné podporovať dopravnú výchovu hlavne u
detí a taktiež vhodnou formou informovať a vzdelávať nie len vodičov, ale aj všetkých účastníkov
nemotorovej dopravy.



OPATRENIA NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH A POSILNENIE POZITÍVNYCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

-

používanie odolnejších materiálov,
zníženie sklonov svahov,
zvýšenie nivelety cesty, resp. trate,
zvýšenie kapacity drenážnych systémov a používanie špecifických systémov zachytávania vody,
inštalácia ochranných systémov (napr. vetrolamy, protipovodňová ochrana),
výstavba ochranných inžinierskych stavieb (napr. hrádze),
environmentálny manažment (napr. zalesnenie povodia),
v rámci následnej projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb je potrebné navrhnúť konkrétne
opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, hlavne sa jedná o dopravné stavby
prechádzajúce záplavovým územím a územím náchylným na zosuvy.

Konkrétne opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na jednotlivé zložky
životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva, budú predmetom podrobnejších projektov jednotlivých
dopravných stavieb, pri ktorých bude zabezpečené ich dôsledné posudzovanie v zmysle zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (EIA).

VI. DÔVODY PRE VÝBER ZVAŽOVANÝCH ALTERNATÍV A POPIS TOHO, AKO BOLO
VYKONANÉ VYHODNOTENIE VRÁTANE ŤAŽKOSTÍ S POSKYTOVANÍM
POTREBNÝCH INFORMÁCIÍ, AKO NAPR. TECHNICKÉ NEDOSTATKY ALEBO
NEURČITOSTI
Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja bola predložená na posúdenie
v jednom variante. Varianty optimálneho riešenia navrhovaných cieľov, priorít, opatrení a aktivít boli
prerokovávané v rámci jej prípravy a spracovania, ktoré prebiehalo v dvoch etapách.
I. etapa spracovania strategického dokumentu – analytická časť, bola zameraná na zber údajov, prieskumy,
dopravné modelovanie a analýzy, ktoré tvorili podrobný a komplexný podklad pre spracovanie návrhovej
časti a zároveň poskytli aj základné údaje pre spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu.
II. etapa spracovania strategického dokumentu – návrhová časť, je zameraná na definovanie množstva
návrhov a opatrení – od opatrení koncepčného charakteru, cez širšie organizačno-technické opatrenia až po
návrhy konkrétnych projektov dopravnej infraštruktúry (napríklad vybudovanie nových rýchlostných
komunikácií a ciest I., II. a III., vrátane modernizácie jestvujúcej cestnej siete, výstavba a modernizácia
železničných tratí, dobudovanie cyklistických tratí a chodníkov pre peších a podobne). Navrhované
opatrenia sú vzhľadom na charakter strategického dokumentu charakterizované prevažne veľmi všeobecne,
čo je však v súlade so strategickou úrovňou koncepcie.
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Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj z hľadiska širokého záberu strategického dokumentu, bolo hodnotenie
strategického dokumentu (SEA) zamerané najmä na celkové možné dopady koncepcie na kľúčové zložky
životného prostredia a zdravia obyvateľov s cieľom určiť možné riziká, či naopak príležitosti spojené s
realizáciou Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Niektoré navrhované opatrenia, hlavne opatrenia týkajúce sa novej dopravnej infraštruktúry, budú riešené
na úrovni jednotlivých projektov, z ktorých mnohé budú podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie (EIA) v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VII. NÁVRH MONITOROVANIA
VPLYVOV NA ZDRAVIE

ENVIRONMENTÁLNYCH

VPLYVOV VRÁTANE

Súčasťou Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je aj návrh systému
monitorovania dosiahnutých cieľov. R-PUM NSK na meranie úspešnosti naplnenia jednotlivých cieľov
definovala indikátory. Ukazovatele výsledkov a výstupov sú formulované tak, aby odzrkadľovali očakávanú
zmenu, ktorá nastane realizovaním navrhnutých aktivít a projektov a prispeje tak k napĺňaniu konkrétneho
strategického cieľa cez relevantný špecifický cieľ a opatrenie v nadväznosti na ich tematické zameranie.


Medzi indikátory z hľadiska napĺňania strategických cieľov sú navrhnuté :

SC1 - Zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti
•
Zvýšenie priemernej cestovnej rýchlosti VOD
•
Zvýšenie priemernej rýchlosti IAD
•
Zníženie dĺžky komunikácií s ÚKD stupňa D – F
•
Zvýšenie počtu prepravených cestujúcich VOD
SC2 - Zvýšenie bezpečnosti
•
Zníženie celkového počtu dopravných nehôd evidovaných Políciou
•
Zníženie počtu usmrtených a ťažko zranených pri dopravných nehodách
•
Zníženie počtu zranených osôb pri dopravných nehodách
•
Zníženie počtu zranených a usmrtených najzraniteľnejších účastníkov (chodcov a cyklistov)
SC3 - Zvýšenie finančnej udržateľnosti
•
Zvýšenie podielu príjmov z dopravy na celkovom rozpočte
•
Nezvyšovanie podielu úhrady straty z prevádzky verejnej dopravy k jej celkovým nákladom
•
Zvýšenie HDP na obyvateľa
•
Zvýšenie počtu obyvateľov s trvalým bydliskom v Nitrianskom kraji
•
Zvýšenie podielu nákladov na rekonštrukcie komunikácií
•
Zvýšenie podielu kapitálových výdavkov pre rozvoj verejnej, pešej a cyklistickej dopravy
SC4 - Zníženie priestorovej náročnosti dopravy
•
Zvýšenie podielu verejnej, pešej a cyklistickej dopravy na deľbe prepravnej práce
•
Zvýšenie podielu koľajovej verejnej dopravy na počte prepravených cestujúcich
•
Zvýšenie priemernej obsadenosti vozidiel
SC5 - Zníženie emisií a zvýšenie energetickej účinnosti
•
Zvýšenie podielu verejnej, pešej a cyklistickej dopravy na deľbe prepravnej práce
•
Zníženie emisií z automobilovej dopravy
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•
•
•
•

Zníženie merných emisií skleníkových plynov (CO2) z dopravy
Zvýšenie počtu zaregistrovaných vozidiel s elektromotorom (vrátane hybridných)
Zvýšenie počtu autobusov s elektromotorom v prevádzke verejnej dopravy
Zvýšenie objemu prepraveného tovaru po železnici

SC6 - Zlepšenie zdravia ľudí
•
Zníženie počtu usmrtených a ťažko zranených pri dopravných nehodách
•
Predĺženie priemernej dĺžky dožitia
•
Zníženie počtu obyvateľov trvalo bývajúcich v oblastiach, kde nočný hluk presahuje úroveň 50
dB
•
Zníženie počtu obyvateľov trvalo bývajúcich na území s prekračujúcimi imisnými limitmi
•
Zníženie emisií NOX z automobilovej dopravy


Medzi indikátory z hľadiska monitorovania environmentálnych vplyvov odporúčame zaradiť :

-

pravidelné meranie hladín hluku na frekventovaných miestach, vrátane zisťovania intenzity a skladby
dopravy,
vyhodnotenie trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy pri realizácii novo navrhovaných dopravných
stavieb (v ha a podľa druhu kultúr),
množstvo vyprodukovaného odpadu, spôsob a miera jeho zhodnotenia,
dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. až III.
triedy, cyklotrasy, železničné trate a podobne).



Medzi indikátory z hľadiska monitorovania vplyvov na ľudské zdravie odporúčame zaradiť :

-

sledovanie počtu nehôd a úmrtnosť podľa druhu dopravy,
zlepšenie imisnej situácie a jej pravidelné monitorovanie,
dodržiavanie prípustných hladín hluku z dopravy vo vonkajšom prostredí,
zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu zdravšieho životného štýlu,
sledovanie výskytu respiračných chorôb v detskej populácie s ohľadom na jednotlivé obytné územia,
zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia z dôvodu vybudovania nových cyklotrás a chodníkov.

Vzhľadom na charakter strategického dokumentu sa monitoring vplyvu na ostatné zložky životného
prostredia nenavrhuje. Prípadné negatívne vplyvy budú riešené v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
Konkrétne vplyvy a opatrenia na ich elimináciu musia byť riešené na projektovej úrovni.

VIII. PRAVDEPODOBNE VÝZNAMNÉ CEZHRANIČNÉ ENVIRONMENTÁLNE VPLYVY
VRÁTANE VPLYVOV NA ZDRAVIE
Realizáciou Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja v štádiu
environmentálneho posudzovania strategického dokumentu sa významné cezhraničné environmentálne
vplyvy, vrátane vplyvov na zdravie nepredpokladajú. Ďalšie stupne rozpracovania a konkretizácie
strategického dokumentu budú následne posudzované z hľadiska vplyvu na životné prostredie, vrátane
vplyvov presahujúcich štátne hranice. Následne bude aj každý konkrétny projekt, ktorý bude dosahovať
prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2002 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, posudzovaný v zmysle
uvedeného zákona, vrátane možných cezhraničných environmentálnych vplyvov. V prípade, že budú
identifikované akékoľvek možné negatívne vplyvy presahujúce štátne hranice, budú o tom včas
oboznámené dotknuté strany.
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IX. NETECHNICKÉ ZHRNUTIE POSKYTNUTÝCH INFORMÁCIÍ
Správa o hodnotení strategického dokumentu : „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja (R-PUM NSK)“ je spracovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správa prezentuje závery hodnotenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné
prostredie a ľudské zdravie.
REGIONÁLNY PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA je dlhodobý
programový dokument, ktorého cieľom je systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim
právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám
rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Dokument sa zameriava na organizačnú a inštitucionálnu úroveň, dopravné procesy
a dopravnú infraštruktúru. Významným prínosom je tiež to, že posudzovaný strategický dokument navrhuje
a zoraďuje poradie dôležitosti infraštruktúrnych opatrení na cestnej sieti II. a III. triedy podľa merateľných
faktorov, čím dáva do ruky nástroj pre jednoduchšie, opodstatnené a efektívne presadzovanie realizácie
navrhovaných projektov vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie Nitrianskeho kraja.
Na základe výstupov z analytickej časti je navrhnutá vízia a strategické ciele Regionálneho plánu udržateľnej
mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa zaoberajú dopravnou sieťou (cestnou, statickou,
verejnou, cyklistickou a pešou dopravou) v časových horizontoch rokoch 2025, 2030, 2040 a 2050, spolu s
odporúčaným harmonogramom realizácie s ohľadom na finančné možnosti Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Víziou dopravného systému Nitrianskeho samosprávneho kraja bude v spolupráci s okolitými regiónmi
uplatňovať princípy udržateľnej mobility a orientáciu na ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy. Významne
budú obmedzené negatívne vplyvy individuálnej automobilovej dopravy vrátane dopadov na užívanie
verejného priestoru (zaberanie ďalších plôch) a to dosiahnutím lepšieho rozloženia jednotlivých druhov
dopravy a zvýšením jej bezpečnosti aj energetickej náročnosti a účinnosti.
Strategické ciele sú zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej dopravy,
atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.


SC1 – Zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti :
Strategický cieľ sleduje celkové zvýšenie efektivity dopravného systému najmä využitím
multimodálneho reťazca (synergie), optimalizáciu súčasného systému využitím dostupných kapacít a
zníženie vplyvov dopravných excesov, ako sú napríklad dopravné nehody alebo dočasné zníženie
kapacity napríklad pri uzávierke, na dopravný systém a jeho používateľov.
Nástroje/ špecifické ciele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy
Zlepšenie stavebného a dopravno-technického stavu cestnej siete a mostov
Zníženie dopravnej nehodovosti
Podpora výstavby nadradenej cestnej siete
Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne
Organizácia zásobovania vo väčších mestách
Zlepšenie zberu štatistických dát týkajúce sa cestnej dopravy a ich evidencie
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SC2 – Zvýšenie bezpečnosti :
Strategický cieľ sleduje zvýšenie bezpečnosti a odolnosti celého dopravného systému najmä znížením
vplyvu na zdravie a životy osôb pri dopravných nehodách alebo mimoriadnych udalostiach, ako sú
napríklad živelné alebo bezpečnostné udalosti.
Nástroje/ špecifické ciele :
•
•
•
•



Zníženie dopravnej nehodovosti
Zníženie citlivosti a zmiernenie kapacitných problémov v dopravnej sieti
Nové prepojenia pre rôzne druhy dopravy
Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie

SC3 – Zvýšenie finančnej udržateľnosti :
Strategický cieľ sleduje zvýšenie udržateľnosti financovania investícií i prevádzky v doprave a
zlepšenie bilancie cash flow, t. j. lepšie vyváženie pomeru príjmov a výdavkov vrátane zaistenia
stability príjmov.
Nástroje/ špecifické ciele :
•
•
•
•
•
•



Previazanosť verejnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy
Nárast počtu obyvateľov a zmeny ich rozmiestnenia v Nitrianskom regióne
Finančná udržateľnosť dopravného systému
Procesná podpora trvalo udržateľnej mobility a efektívnej správy Nitrianskeho kraja
Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraja
Ekonomický rozvoj Nitrianskeho regiónu

SC4 – Zníženie priestorovej náročnosti :
Strategický cieľ sleduje zníženie priestorových nárokov na zaberanie územia dopravnou
infraštruktúrou, resp. verejného priestranstva dopravnými prostriedkami. Na prepravu jednej osoby
sa vyžaduje najmenej priestoru v prípade verejnej osobnej dopravy a najviac v prípade osobného
automobilu s nízkou obsadenosťou.
Nástroje/ špecifické ciele :
•
•
•
•



Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách

SC5 – Zníženie emisií a zvýšenie energetickej účinnosti :
Strategický cieľ sleduje zvýšenie podielu neuhľovodíkových pohonov (predovšetkým využitie
elektrickej trakcie) v dopravných výkonoch, zníženie spotreby energií a zníženie produkcie oxidu
uhličitého (zvýšenie energetickej účinnosti).
Nástroje/ špecifické ciele :
•
•
•
•
•

Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
Zlepšenie organizácie zásobovania miest
Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukové záťaže a uhlíkovej stopy
Trvalo udržateľný územný rozvoj Nitrianskeho kraj
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SC6 – Zlepšenie uzdravia ľudí :
Strategický cieľ sleduje zlepšenie ľudského zdravia vplyvom podpory pohybovej aktivity obyvateľov
a tiež zníženie imisného zaťaženia obyvateľstva i životného prostredia ako celku hlukom a exhalátmi.
Nástroje/ špecifické ciele :

•
Preferovanie verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj koľajovej)
•
Podpora chôdze a dopravnej cyklistiky
•
Zlepšenie prístupnosti dopravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
•
Zlepšenie kvality verejných priestranstiev najmä v mestách
•
Zníženie znečistenia ovzdušia, hlukovej záťaže a uhlíkovej stopy
•
Zníženie dopravnej nehodovosti
Záverom možno zhrnúť, že návrhy a opatrenia Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa všeobecne zameriavajú na rozvoj verejnej osobnej dopravy a integrovanej
dopravy, na podporu cyklistickej a pešej dopravy dostavbou nových cyklotrás a chodníkov a skvalitnením
jestvujúcej siete, ako aj na návrh nových dopravných trás a nových komunikačných prepojení.
PROCES POSUDZOVANIA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE
je zabezpečovaný v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Práce na posudzovaní strategického dokumentu boli zahájené po vypracovaní Regionálneho plánu
udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – I. etapa (zber údajov, prieskumy, dopravné
modelovanie a analýzy). V marci 2019 bolo ukončené „Oznámenie o strategickom dokumente“, v ktorom
boli údaje predovšetkým ohľadom hlavných zložiek životného prostredia, ktoré budú tvoriť základ pre
posudzovanie vplyvov strategického dokumentu – ovzdušie, hluk a vibrácie, voda, pôda, príroda a krajina i
ľudské zdravie. Boli definované predpokladané požiadavky na vstupy a identifikované problémy pre
jednotlivé oblasti životného prostredia vrátane zdravia a navrhnuté environmentálne kritéria, ktoré by mali
byť využité pri hodnotení budúcich opatrení strategického dokumentu. Oznámenie o strategickom
dokumente bolo oficiálne zaslané na Okresný úrad Nitra dňa 01.04.2019 so žiadosťou o začatie procesu
SEA. Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na enviroportáli Ministerstva životného
prostredia dňa 03.04.2019.
Po obdržaní Návrhovej časti Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja a
po vydaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu boli v priebehu júla zahájené práce na Správe
o hodnotení strategického dokumentu. Rozsah hodnotenia, ktorý vydal Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie dňa 02.05.2019 pod číslom OU-NR-OSZP2-2019/022482-125, bol
zverejnený na enviroportáli Ministerstva životného prostredia. Správa o hodnotení strategického
dokumentu bude po ukončení oficiálne zaslaná na Okresný úrad Nitra, spolu so žiadosťou o zahájenie jej
prerokovania.

X.

INFORMÁCIA O EKONOMICKEJ NÁROČNOSTI
(AK TO CHARAKTER A ROZSAH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU UMOŽŇUJE)

Posudzovaný strategický dokument navrhuje a zoraďuje poradie dôležitosti infraštruktúrnych opatrení na
cestnej sieti II. a III. triedy podľa merateľných faktorov a zároveň podľa metodiky cenových normatívov
finančne ohodnocuje navrhované opatrenia a z hľadiska finančných možností Nitrianskeho samosprávneho
kraja ich rozdeľuje do nasledovných časových horizontov :
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Časový horizont
2025 (2021 – 2025)
2030 (2026 – 2030)
2040 (2031 – 2040)
2050 (2041 – 2050)
2025 - 2050

Číslo opatrenia
1, 25, 2, 3, 4, 6
14, 15, 21, 45, 9, 10, 22
33, 40, 42, 52 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 48,
49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 55, 18, 7, 8, 11, 12,
46, 13, 16, 17, 19
20, 23, 24, 64, 5, 65, 44, 59, 60, 26, 27, 36, 38, 43
1 až 65

Celkové náklady
34.091.910 €
38.799.601 €
72.564.240 €
35.853.375 €
181.309.126 €

Pre účely realizácie vyššie uvedených opatrení sú na cestnú infraštruktúru (na realizáciu stavieb a technické
zhodnotenie stavieb cestnej infraštruktúry – cesty II. a III. triedy) zo strany Nitrianskeho samosprávneho
kraja vyčlenené finančné prostriedky vo výške 7,7 mil. € / 1 rok.
S ohľadom na rozsah navrhovaných opatrení však nie je možné odhadnúť celkovú ekonomickú náročnosť
implementácie strategického dokumentu. Finančné zabezpečenie realizácie jednotlivých navrhovaných
opatrení vyplývajúcich z Regionálneho plánu udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja sa
predpokladá z viacerých zdrojov :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vlastné zdroje (Nitriansky samosprávny kraj)
štátny rozpočet
Slovenská správa ciest (SSC)
Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Eurofondy
IROP (Integrovaný regionálny operačný program)
OPII (Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020)
súkromní investori

Na realizáciu navrhovaných aktivít a projektov a zabezpečenie jednotlivých opatrení na dosiahnutie
strategických cieľov bude Nitriansky samosprávny kraj využívať viac zdrojové finančné zabezpečenie, ako
kombináciu vlastných zdrojov a cudzích zdrojov. Pri realizácii aktivít, ktoré budú priamo v súlade
s konkrétnymi cieľmi kohéznej politiky Európskej únie (EÚ), bude Nitriansky samosprávny kraj požadovať
finančné zabezpečenie cez vyhlasované výzvy na podávanie projektových žiadostí na ciele a opatrenia
jednotlivých operačných programov Slovenskej republiky zodpovedajúcich vybraným tematickým cieľom
definovaným v súlade s kohéznou politikou EÚ a s cieľmi stratégie Európa 2020. Prostredníctvom týchto
výziev sa budú subjekty verejného sektora, súkromného sektora alebo tretieho sektora uchádzať o finančné
zdroje zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
Nositeľmi niektorých navrhovaných opatrení však nebude Nitriansky samosprávny kraj. Implementácia
navrhovaných opatrení súvisiacich s výstavbou cestnej infraštruktúry bude financovaná Národnou
diaľničnou spoločnosťou (rýchlostná cesta R3, R7, R8), Slovenskou správou ciest (cesty I. triedy)
a Nitrianskym samosprávnym krajom (cesty II. a III. triedy). Opatrenia súvisiace so železničnou dopravou
budú financované prevažne Železnicami Slovenskej republiky.
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XI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA

Žiar nad Hronom, október 2019

XII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1.

Potvrdenie správnosti údajov za spracovateľa správy o hodnotení
Ing. arch. Vlasta Čamajová
autorizovaný architekt
Záhradná 14, 965 01 Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom, dňa 15.10.2019

2.

....................................................
Ing. arch. Vlasta Čamajová

Potvrdenie správnosti údajov za navrhovateľa
Doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V Nitre, dňa

....................................................
Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Predseda NSK

Strana 163

Správa o hodnotení strategického dokumentu / Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1.1.
Tab.: Maloplošné chránené územia v Nitrianskom kraji k 31.12.2018
Číslo v ŠZ

Kategória

Názov

OKRES KOMÁRNO – 2 NPR, 20 PR, 13 CHA
797
PR
Alúvium Žitavy
3
NPR
Apálsky ostrov
925
CHA
Bohatský park
12
PR
Bokrošské slanisko
799
PR
Búčske slanisko
27
NPR
Číčovské mŕtve rameno*
931
CHA
Číčovský park
38
CHA
Dropie
1120
PR
Dunajské trstiny
938
CHA
Hurbanovský park
52
PR
Chotínske piesky
926
CHA
Kaštieľsky park
1215
CHA
Komárňanské slanisko
1078
PR
Komočín
1117
PR
Kratina
944
CHA
Kraviarsky perk
93
PR
Listové jazero
1118
PR
Líščie diery
811
PR
Lohotský močiar
102
PR
Malý ostrov
103
PR
Marcelovské piesky
953
CHA
Marcelovský park
802
PR
Martovská mokraď
104
PR
Mašan
1079
PR
Mostová
1216
CHA
Pavelské slanisko
1121
PR
Po Starým vrchom
815
PR
Pohrebište
1213
CHA
Pri Orechovom rade
1116
CHA
Pribetský háj
146
PR
Révajova pustatina
959
CHA
Strážsky park
963
CHA
Svätopeterský park
823
PR
Vrbina
185
PR
Zlatniansky luh
OKRES LEVICE – 2 NPR, 6 PR, 2 PP, 6 CHA
927
CHA
Bohunický park
44
PR
Hlohyňa
49
NPR
Horšianska dolina
56
PR
Jabloňovský Roháč
1076
CHA
Kráľovičova slatina
809
PR
Krivín
1104
PR
Kusá hora
89
CHA
Levické rybníky
950
CHA
Levický park
127
NPR
Patianska cerina
1188
CHA
Šándorky
165
PR
Šípka
178
PP
Travertínová kopa
189
PR
Vozokánsky luh
1105
PP
Zlepencová terasa
990
CHA
Želiezovský park

Rok
vyhlásenia

Stupeň
ochrany

32,5300
85,9746
4,6400
14,0600
20,3995
79,8715
8,6600
912,7642
104,1016
5,4400
7,0230
1,1000
14,7780
0,4892
10,1500
2,3400
41,0200
13,3174
24,1336
8,3400
4,4695
2,1600
11,8729
2,1607
15,1290
18,6104
3,6513
69,3296
1,6990
2,3959
0,6800
6,6100
5,1602
34,4895
9,1400

1993 (2004)
1954 (2004)
1981
1988 (2004)
1993 (2004)
1964 (2004)
1981
1955 (1996)
2002 (2004)
1981
1953 (2004)
1981
2004 (2012)
2000
2002
1981
1988 (2004)
2002 (2004)
1993
1952 (1993)
1988 (2004)
1981
1993 (2004)
1988 (2004)
2000 (2004)
2004 (2012)
2002
1993 (2004)
2004 (2012)
2002
1988
1981
1981
1993
1974 (2004)

4,3
4,3
3
3
3
4,3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
5, 4, 3
3
4
4
3
3
4
5

3,6028
2,5400
313,3772
64,6400
0,2632
54,1500
6,1579
91,8300
1,7277
26,5000
3,1132
46,8400
0,0140
11,0500
1,2076
13,2725

1984
1982
1976
1951 (1988)
2000
1993 (2004)
2001
1974
1984
1949 (1983)
2004 (2010)
1988 (2004)
1958
1953 (2004)
2001
1984

3
4
4
4
4
5
4
3
3
5
3
5, 4
5
5, 4, 3
4
3

Výmera (ha)

Poznámka

CHKO Dunajské luhy

CHKO Dunajské luhy

CHKO Štiavnic. vrchy
CHKO Štiavnic. vrchy
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OKRES NITRA – 2 NPR, 2 PR, 2 PP, 10 CHA
183
NPR
Bábsky les
919
CHA
Bábsky park
1081
CHA
Huntácka dolina
66
CHA
Jelenská gaštanica
939
CHA
Klasovský park
1080
CHA
Kostolianske lúky
946
CHA
Lapášsky park
95
PR
Lupka
174
PP
Nitriansky dolomitový lom
960
CHA
Novoveský park
962
CHA
Rumanovský park
1155
PP
Svoradova jaskyňa
976
CHA
Šuriansky park
196
NPR
Zoborská lesostep
198
PR
Žibrica
992
CHA
Žitavský park
OKRES NOVÉ ZÁMKY – 6 NPR, 11 PR, 6 PP, 8 CHA
1
CHA
Alúvium Paríža
1077
PR
Bíňanský rybník
11
PP
Bíňanský sprašový profil
80
NPR
Burdov
21
NPR
Čenkovská lesostep
22
NPR
Čenkovská step
28
PR
Čierna vody
1103
PR
Čistiny
37
PR
Drieňová hora
806
PR
Jurský Chlm
70
PP
Kamenický sprašový profil
71
NPR
Kamenínske slanisko
941
CHA
Komjatický park
79
NPR
Leliansky les
951
CHA
Lipovský park
952
CHA
Maniansky park
105
PP
Meander Chrenovky
1102
CHA
Moľvy
912
PP
Mužliansky potok
1194
PR
Palárikovské lúky
967
CHA
Palárikovský park
126
NPR
Parížske močiare
137
PP
Potok Chrenovka
999
PP
Rieka Žitava
969
CHA
Rúbaniansky park
817
PR
Sovie vinohrady
1217
CHA
Šurianske slaniská
173
PR
Torozlín
822
PR
Veľký les
190
PR
Vŕšok
200
PR
Žitavský luh
OKRES ŠAĽA – 6 PP, 2 CHA
5
PP
Bábske jazierko
18
PP
Bystré jazierko
29
PP
Čierne jazierko
57
PP
Jahodnianske jazierka
1214
CHA
Juhásove slance
972
CHA
Močenský park
176
PP
Trnovské rameno
188
PP
Vlčianske mŕtve rameno
OKRES TOPOĽČANY – 1 NPR, 5 PR, 2 PP, 4 CHA
23
PR
Čepúšky**
25
PP
Čermiansky močiar
1154
PP
Čertova pec
1190
CHA
Dolné lazy

30,3900
4,2200
8,7431
3,8000
3,9900
4,2019
2,1900
20,7300
1,2599
6,590
2,9700
0,9500
23,0800
68,6053
4,4900

1966
1982
2000
1952 (2004)
1982
2000 (2004)
1982
1952 (1986)
1982
1982
1982
1994 (2008)
1982
1952 (2004)
1954 (2006)
1982

5
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
§ 24
3
5, 4, 3, 2
4, 3
3

103,0941
35,1343
0,3600
364,1400
79,6000
3,5700
6,3176
17,8477
0,9700
5,8003
0,1500
34,8885
6,4929
198,7400
3,4320
7,6901
0,9607
8,5260
30,9542
16,9313
50,8776
184,0464
25,8845
1,8221
5,7674
4,8600
196,4038
5,4008
21,0900
1,4525
74,6884

1988
2000
1984
1966 (2004)
1964 (2004)
1951 (2004)
1986
2001 (2004)
1964 (2004)
1993 (2004)
1984
1953 (2004)
1984
1966 (2004)
1984
2984
1984
2001
1990
2004 (2011)
1984
1966 (1993)
1984
1990
1984
1993
2004 (2012)
1982 (2004)
1993 (2004)
1965 (2004)
1980

4
4
4
5, 4, 2
4
4
4
3
3
3
4
3
4
5, 3, 2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
5
3
4

3,5201
2,0000
3,4027
5,3271
41,8435
5,8700
6,5786
8,2394

1973 (1983)
1973 (1983)
1973 (1983)
1973 (1983)
2004 (2012)
1982
1973 (1983)
1983

4
4
4
4
3
4
4
4

58,1280
5,4457
7,2649

1988 (2004)
1988
1994 (2008)
2004 (2010)

4
5
§ 24
3

CHKO Ponitrie
CHKO Ponitrie

CHKO Ponitrie

CHKO Ponitrie
CHKO Ponitrie
CHKO Ponitrie
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45
PR
Holé brehy
51
NPR
Hrdovická
808
PR
Kovarská hôrka
142
PR
Preliačina**
157
PR
Solčiansky háj
978
CHA
Tesársky park
982
CHA
Tovarnícky park
1189
CHA
Záhrada
OKRES ZLATÉ MORAVCE – 1 NPR, 1 PP, 3 CHA
4
CHA
Arborétum Mlyňany
197
CHA
Topoľčianska zubria zvernica
981
CHA
Topoľčiansky park
180
NPR
Včelár
779
PP
Veľký Inovec

5,4400
30,0300
4,4000
35,8700
7,0700
1,9600
16,3482
20,0256

1976
1982 (2004)
1993 (2004)
1988
1984 (2004)
1984
1984
2004 (2010)

4
4
4, 2
5
4
3
3
3

61,1479
140,1600
10,3300
8,7600
8,4000

1951
1964 (1973)
1982
1983
1992

4
3
4
5
4

CHKO Ponitrie
CHKO Ponitrie
CHKO Ponitrie

Zdroj : ŠOP SR
Vysvetlivky:
* maloplošné chránené územie zasahujúce do viacerých okresov v Nitrianskom kraji
** maloplošné chránené územie zasahujúce do iného kraja
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Príloha č. 2
Tab. Zoznam vyhlásených chránených vtáčích území (CHVÚ) v Nitrianskom kraji k 31.12.2018
1. Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie
Identifikačný kód
SKCHVU004
Výmera lokality
229,32 ha
Okresy
Komárno, Levice, Nové Zámky
Vyhláška
MŽP SR č. 27/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
2. Chránené vtáčie územie Dolné Považie
Identifikačný kód
SKCHVU005
Výmera lokality
31.195,50 ha
Okresy
Komárno, Nové Zámky
Vyhláška
MŽP SR č. 593/2006 Z.z. zo dňa 12.10.2006
3. Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
Identifikačný kód
SKCHVU007
Výmera lokality
16.511,58 ha
Okresy
Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky
Vyhláška
MŽP SR č. 440/2008 Z.z. zo dňa 24.10.2008
4. Chránené vtáčie územie Kráľová
Identifikačný kód
SKCHVU010
Výmera lokality
1.215,82 ha
Okresy
Šaľa, Galanta
Vyhláška
MŽP SR č. 21/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
5. Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky
Identifikačný kód
SKCHVU019
Výmera lokality
8.297,70 ha
Okresy
Komárno, Dunajská Streda
Vyhláška
MŽP SR č. 8/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
6. Chránené vtáčie územie Parížske močiare
Identifikačný kód
SKCHVU020
Výmera lokality
376,58 ha
Okresy
Nové Zámky
Vyhláška
MŽP SR č. 23/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
7. Chránené vtáčie územie Poiplie
Identifikačný kód
SKCHVU021
Výmera lokality
8.062,90 ha
Okresy
Levice, Veľký Krtíš, Lučenec
Vyhláška
MŽP SR č. 20/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
8. Chránené vtáčie územie Tribeč
Identifikačný kód
SKCHVU031
Výmera lokality
23.802,80 ha
Okresy
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske
Vyhláška
MŽP SR č. 17/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
9. Chránené vtáčie územie Žitavský luh
Identifikačný kód
SKCHVU038
Výmera lokality
155,40 ha
Okresy
Nové Zámky, Nitra
Vyhláška
MŽP SR č. 31/2008 Z.z. zo dňa 07.01.2008
Zdroj : ŠOP SR
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Príloha č. 3
Tab. Zoznam území európskeho významu (ÚEV) v Nitrianskom kraji k 28.11.2018
Por.
číslo

Identifikačný
kód

ETAPA A
10A
17A
21A
23A
31A
56A
57A
58A
59A
60A
61A
62A
63A
64A
67A
68A
69A
70A
71A
73A
74A
75A
76A
77A
80A
81A
83A
84A
85A
86A
87A
88A
89A
112A
115A
116A
117A
118A
119A
120A
121A
122A
123A
141A

SKUEV0010
SKUEV0017
SKUEV0021
SKUEV0024
SKUEV0036
SKUEV0065
SKUEV0066
SKUEV0067
SKUEV0068
SKUEV0069
SKUEV0070
SKUEV0071
SKUEV0072
SKUEV0073
SKUEV0076
SKUEV0077
SKUEV0078
SKUEV0079
SKUEV0080
SKUEV0084
SKUEV0085
SKUEV0086
SKUEV0087
SKUEV0088
SKUEV0091
SKUEV0092
SKUEV0094
SKUEV0095
SKUEV0096
SKUEV0097
SKUEV0098
SKUEV0099
SKUEV0100
SKUEV0126
SKUEV0129
SKUEV0130
SKUEV0131
SKUEV0132
SKUEV0133
SKUEV0134
SKUEV0135
SKUEV0136
SKUEV0137
SKUEV0155

Výmera
Stupeň
Územne príslušný útvar
(ha)
ochrany
ŠOP SR
Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1., ktorým sa vzdáva národný zoznam území európskeho významu (názov
území je upravený podľa Rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.P-101/2009
z 12.1.2009 )
Komárňanské slanisko
14,55 4
CHKO Dunajské luhy
Pri Orechovom rade
1,70 3
CHKO Dunajské luhy
Vinište
5,80 3
CHKO Ponitrie
Hradná dolina
14,35 3
CHKO Ponitrie
Litava**
2.629,70 2, 5
CHKO Štiavnické vrchy
Marcelovské piesky
43,89 2, 3
CHKO Dunajské luhy
Kamenínske slaniská
119,44 3
CHKO Dunajské luhy
Čenkov
123,66 4
CHKO Dunajské luhy
Jurský Chlm
104,60 3
CHKO Dunajské luhy
Búčske slanisko
44,60 3
CHKO Dunajské luhy
Martovská mokraď
33,68 4
CHKO Dunajské luhy
Abov
21,12 2
CHKO Dunajské luhy
Detvice
88,99 2
CHKO Dunajské luhy
Listové jazero
41,53 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Bokrošské slanisko
10,00 3
CHKO Dunajské luhy
Dunajské trstiny
196,20 2, 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Mostová
22,50 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Horný háj
72,98 2
CHKO Dunajské luhy
Juhásove slance
41,90 3
CHKO Dunajské luhy
Zátoň
81,55 2
CHKO Dunajské luhy
Dolný háj
58,24 2, 3, 5
CHKO Dunajské luhy
Krivé hrabiny
83,04 2
CHKO Dunajské luhy
Osminy
98,84 2
CHKO Dunajské luhy
Síky
32,75 4
CHKO Dunajské luhy
Ploská hora
26,63 3
CHKO Dunajské luhy
Dolnovážske luhy
211,38 2, 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Veľký les
46,10 2, 3, 5
CHKO Dunajské luhy
Panské lúky
68,71 4
CHKO Dunajské luhy
Šurianske slaniská
169,38 4
CHKO Dunajské luhy
Palárikove lúky
16,93 4
CHKO Dunajské luhy
Nesvadské piesky
17,09 3
CHKO Dunajské luhy
Palevské slanisko
18,48 3
CHKO Dunajské luhy
Chotínske piesky
7,13 3
CHKO Dunajské luhy
Vinodolský hájik
21,76 3
CHKO Ponitrie
Cerovina
354,32 2
CHKO Ponitrie
Zobor
1.904,79 2, 3, 4, 5
CHKO Ponitrie
Gýmeš
73,41 2
CHKO Ponitrie
Kostolianske lúky
4,22 3
CHKO Ponitrie
Hôrky
82,42 2, 3, 4
CHKO Ponitrie
Kulháň**
129,19 2, 3, 4
CHKO Ponitrie
Bočina
45,18 2, 3
CHKO Ponitrie
Dolné lazy
7,26 2
CHKO Ponitrie
Záhrada
20,03 2
CHKO Ponitrie
Alúvium Starej Nitry
433,99 2, 4
CHKO Dunajské luhy
Názov územia
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Por.
číslo
143A
144A
145A
162A
166A
167A
168A
169A
236A
237A
241A
242A
250A
251A
271A
273A
368A
369A
370A

Identifikačný
kód
SKUEV0157
SKUEV0158
SKUEV0159
SKUEV0176
SKUEV0180
SKUEV0182
SKUEV0183
SKUEV0184
SKUEV0257
SKUEV0258
SKUEV0262
SKUEV0263
SKUEV0271
SKUEV0272
SKUEV0292
SKUEV0294
SKUEV0392
SKUEV0393
SKUEV0395

ETAPA B
386B
389B
453B
455B

SKUEV0552
SKUEV0565
SKUEV1182
SKUEV1227

ETAPA C
491C
492C
493C
494C
495C
525C
526C
527C
528C
529C
531C
532C
533C
534C
535C
536C
537C
538C
540C
612C
613C
614C
618C
619C

SKUEV0819
SKUEV0820
SKUEV0822
SKUEV0823
SKUEV0824
SKUEV0865
SKUEV0867
SKUEV0868
SKUEV0869
SKUEV0870
SKUEV0872
SKUEV0873
SKUEV0874
SKUEV0875
SKUEV0876
SKUEV0877
SKUEV0879
SKUEV0880
SKUEV0882
SKUEV2067
SKUEV2090
SKUEV2098
SKUEV2133
SKUEV2155

Stupeň
Územne príslušný útvar
ochrany
ŠOP SR
Starý vrch
13,44 3
CHKO Dunajské luhy
Modrý vrch
147,65 2, 3
CHKO Dunajské luhy
Alúvium Žitavy
46,40 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Dvorčiansky les
146,84 3
CHKO Ponitrie
Ludinský háj
161,94 2
CHKO Ponitrie
Číčovské luhy**
483,71 2, 3, 4
CHKO Dunajské luhy
Veľkolélsky ostrov
327,82 2, 5
CHKO Dunajské luhy
Burdov (Burda)
1.680,72 2, 3, 4, 5
CHKO Dunajské luhy
Alúvium Ipľa**
250,64 2, 5
CHKO Štiavnické vrchy
Tlstý vrch**
1.216,32 2
CHKO Štiavnické vrchy
Čajkovské bralie
1.620,99 2
CHKO Štiavnické vrchy
Hodrušská hornatina**
10.267,74 2, 5
CHKO Štiavnické vrchy
Šándorky
3,11 3
CHKO Ponitrie
Vozokánsky vrch
6,01 3, 5
CHKO Ponitrie
Drieňová hora
9,98 3
CHKO Dunajské luhy
Bagovský vrch
222,65 2
CHKO Dunajské luhy
Brezovská stráň
65,94 2, 3, 5
CHKO Ponitrie
Dunaj
1.425,70 2
CHKO Dunajské luhy
Pohrebište
85,01 3, 4, 5
CHKO Dunajské luhy
Doplnenie národného zoznamu území európskeho významu podľa doplnku schváleného uznesením
vlády SR č. 577/2011
Lehotský močiar
22,08
CHKO Dunajské luhy
Preliačina**
36,66
CHKO Biele Karpaty
Číčovské luhy**
258,05
CHKO Dunajské luhy
Čiližské močiare**
325,48
CHKO Dunajské luhy
Opatrenie MŽP SR zo 7.12.2017 č. 1/20017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1,
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Vážsky Dunaj
756,13 2
CHKO Dunajské luhy
Dolný tok Hrona
587,32 2
CHKO Dunajské luhy
Malý Dunaj**
1.738,44 2
CHKO Dunajské luhy
Sovie vinohrady
9,80 4
CHKO Dunajské luhy
Dolný tok Ipľa
200,66 2
CHKO Dunajské luhy
Rataj**
191,95 2
CHKO Ponitrie
Mochovská cerina
858,40 2
CHKO Ponitrie
Včelár
19,36 3, 5
CHKO Ponitrie
Bábsky les
60,99 2, 3, 5
CHKO Ponitrie
Horšianska dolina
182,61 2, 3, 4
CHKO Ponitrie
Jedzina
653,30 2
CHKO Ponitrie
Pohronský Inovec
449,05 2
CHKO Ponitrie
Člnok
476,79 2
CHKO Ponitrie
Čierny hrad
101,09 2
CHKO Ponitrie
Horná hora
132,85 2
CHKO Ponitrie
Malý Bahorec
6,00 2
CHKO Ponitrie
Lupka
2,63 4
CHKO Ponitrie
Prašická dubina
40,36 2
CHKO Ponitrie
Patianska cerina
808,47 2, 3, 5
CHKO Ponitrie
Čenkov
176,34 3
CHKO Dunajské luhy
Dunajské luhy**
1.225,13 2
CHKO Dunajské luhy
Nesvadské piesky
19,31 2
CHKO Dunajské luhy
Hôrky**
173,85 2
CHKO Ponitrie
Alúvium Starej Nitry
140,40 2
CHKO Dunajské luhy
Názov územia

Výmera
(ha)
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Por.
číslo
620C
622C
628C
632C
641C
642C

Identifikačný
Výmera
Stupeň
Územne príslušný útvar
Názov územia
kód
(ha)
ochrany
ŠOP SR
SKUEV2158
Modrý vrch
21,36 2
CHKO Dunajské luhy
SKUEV2184
Burdov
253,22 2
CHKO Dunajské luhy
SKUEV2272
Vozokánsky luh
9,90 4
CHKO Ponitrie
SKUEV2294
Bagovský vrch
143,28 2
CHKO Dunajské luhy
SKUEV2392
Brezovská stráň
354,13 2
CHKO Ponitrie
SKUEV2393
Dunaj
667,30 2
CHKO Dunajské luhy
Zdroj : Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, Uznesenie vlády SR č. 577/2011, Opatrenie MŽP SR č. 1/2017, ŠOP SR, www.enviro.gov.sk
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Príloha č. 4
Tab. : Národne významné mokrade (N) a regionálne významné mokrade (R) v Nitrianskom kraji
P.č.

Názov mokrade

I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III.
1
2
3
4
5
IV.
1
2
3
4
5
6
7
8

OKRES KOMÁRNO
Alúvium Nitry
Pohrebište
Vrbina
Hamský luh
Číčov – rybník
Trstiny
Alúvium Žitavy
Čalovecké mokrade
Malý Dunaj
Lohótsky močiar
Búčske slanisko
Dlhá mokraď (Chotín, Iža)
Derhídja – pramenisko
Veľké lúky pri Vrbovej nad Váhom
Dudváh – Bodzianske lúky
Gémes
Bodza – Lipové (Zsemlékes)
Virtské jazero
Trávnik – rašelinisko
Búčsky rybník a okolie
Nová Osada – časť Starého komár. kanála
Hôrka
Termálny prameň – Hévíz
Komárno – Orechový sad
Apáli
Listové jazero
Bokrošské slanisko
Veľký Lél (ostrov)
Malý ostrov
OKRES LEVICE
Levické rybníky (CHŠP)
Sikenica, úsek v NPR Horšianska dolina
Vodná nádrž Drženica
Vozokanský luh (PR)
Čaradská pustatina
Rameno Ipľa – Bielovce
Jazierko pri Tešmaku
Malé a veľké jazierko pri Tešmaku
Jazierko bez dna (CHPV)
Kráľovičova slatina
OKRES NITRA
Vodná nádrž Vráble
Rybník Radošinka
Vinodolský luh – Hájik
Zálužianska slatina
Jelšové rameno
OKRES NOVÉ ZÁMKY
Alúvium potoka Paríž
Potok Chrenovka
Struha – Malý Vlkas
Staré rameno na Bereku
Hron – koryto medzi Kamenínom a Nánou
Kamen.most, mŕtve ramená Hrona – Bôrik I
Opátske rameno Hrona - Bíňa
Torozlín (PR)

Názov obce
Komárno, Hurbanovo
Marcelová
Kameničná
Číčov
Číčov
Veľké Kosihy, Kližska Nemá
Martovce, Hurbanovo
Čalovec
Kolárovo
Kameničná
Búč
Chotín, Iža
Veľké Kosihy
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Martovce
Bodza, Lipové
Virt
Trávnik
Búč
Komárno
Klížska Nemá
Patice
Komárno
Komárno
Vrbová nad Váhom
Iža
Zlatná na Ostrove
Kameničná

Plocha (ha)

Kategória
(N/R/L)

92,20
82,80
72,10
70,00
70,00
60,00
32,50
30,00
25,90
24,13
20,70
20,00
15,13
15,00
15,00
11,20
4,60
4,00
3,80
3,50
2,00
1,60
1,00
0,55
166,58
41,02
14,06
9,14
8,34

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N
N
N
N
N

Levice
Žemberovce
Bátovce, Devičany
Hronovce
Šalov, Ipeľský Sokolec, Bielovce
Bielovce
Šahy
Šahy
Kubáňovo
Hokovce

91,70
7,40
7,20
6,63
6,00
3,60
3,50
2,50
1,14
0,15

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Klasov, Veľké Chyndice, Vráble
Kapince
Vinodol
Veľké zálužie
Jelšovce

39,93
24,93
18,69
12,14
5,50

R
R
R
R
R

103,09
25,88
20,00
16,00
8,50
7,50
1,50
5,40

R
R
R
R
R
R
R
R

Strekov, Nová Vieska
Dolný Oháj, Bešeňov, Bánov, Nové Zámky
Maňa
Černík
Bíňa
Štúrovo
Bíňa
Komjatice
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
V.
1
2
3
4
5
6
7
VI.
1
2
3
VII.
1

Stará Žitava (CHPV)
Ľavobrežné mŕtve rameno Hrona – Bíňa
Váh v úseku Komoča – Zemné
Dunaj v úseku Mužľa – Chľaba
Nitra v úseku Černík – Nové Zámky
Ipeľ v úseku Salka - Chľaba
Bíňa – mŕtve rameno Hrona
Žitavský luh
Kamenínske slanisko
OKRES ŠAĽA
Majer Mešterik
Trnovské mŕtve rameno Váhu II.
Na Bystrom
Jazero pri Trnovci I.
Bystré jazero (CHPV)
Zvyšok pôvodného koryta Váhu pri Trnovci
Jazero pri Trnovci II.
OKRES TOPOĽČANY
Čepúšky, predhorie Považského Inovca
Vodná nádrž Krtovce
Vodná Nádrž Veľké Ripňany
OKRES ZLATÉ MORAVCE
-

Maňa, Michal nad Žitavou
Bíňa
Komoča, Zemné
Mužľa až Chľaba
Černík až Nové Zámky
Salka, Leľa, Chľaba
Štúrovo
Maňa, Michal nad Žitavou, Kmeťovo
Kamenín
Močenok
Šaľa – Veča, Trnovec nad Váhom
Šaľa, Trnovec nad Váhom, Selice
Trnovec nad Váhom
Tešedíkovo
Šaľa
Trnovec nad Váhom, Šaľa
Prašice, Zlatníky
Krtovce
Veľké Ripňany
-

1,82
1,50
24,00
1.400,00
90,00
30,00
0,50
74,69
34,89

R
R
R
R
R
R
R
N
N

20,000
5,50
4,50
3,00
2,00
1,75
0,50

R
R
R
R
R
R
R

58,13
20,00
12,00

R
R
R

-

Zdroj : ŠOP SR
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Príloha č. 5
Tab. Nadregionálne a regionálne prvky ÚSES vymedzené v Nitrinaskom kraji
ID

Názov

OKRES KOMÁRNO – 3 NRBc, 4 NRBk, 14 RBc, 5 RBk
1
Apáli
2
Čičovský luh
3
Veľkolélsky ostrov
4
Chrbát
5
Trstiny
6
Veľkolélsky ostrov
7
Čerhát
8
Čalovec
9
Listová
10
Piesky
11
Radvaň – mokrade
12
Sv. Peter - vinohrady
13
Bajč – lesíky
14
Imeľ – lesíky
15
Vlkanová
16
Kolárovo – Šípové hony
17
Kolárovo - Častá
Rieka Dunaj so skupinou
18
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu
Rieka Malý Dunaj a Váh so skupinou
19
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu
Rieka Nitra so skupinou
20
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu*
Biokoridor Tribeča s južnými výbežkami na Nitriansku
21
a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
22
Biokoridory Čiližskej mokrade
23
Biokoridory Okoličianskej mokrade
24
Rieka Žitava*
25
Biokoridory Martovskej mokrade
26
Biokoridory Pohronskej pahorkatiny
OKRES LEVICE – 5 NRBc, 5 NRBk, 23 RBc, 9 RBk
1
Hrošianska dolina
2
Patianska cerina
3
Krivín
4
Vozokánsky luh
5
Čabraď
6
Kozárovce skala – Slovenská brána
7
Lužné porasty Hrona I.
8
Lužné porasty Hrona II.
9
Veľké Kamence - Babica
10
Krupinská planina (dolná časť)
11
Kontaktné územie Štiavnických vrchov
12
Studená dolina – Ďurkov
13
Dobňoš – Plieška – Singerova dolina
14
Nivné lúky – Vyškovec
15
Nivné lúky – Tešmak
16
Slance – Zadný vrch, Kozí Chrbát
17
Kozmálovské vŕšky
18
Podkamence
19
Zaústenie Štiavnice – Hrkovce
20
Levické rybníky
21
Dolina – Horná hora
22
Kováčová – Gubáč

Kategória

Geomorfologická jednotka

NRBc
NRBc
NRBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská pahorkatina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina

NRBk

Hydrický

NRBk

Hydrický

NRBk

Hydrický

NRBk

Terestrický

RBk
RBk
RBk
RBk
RBk

Hydrický
Hydrický
Hydrický
Hydrický
Terestrický

NRBc
NRBc
NRBc
NRBc
NRBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Štiavnické vrchy
Podunajská pahorkatina
Krupinská planina
Štiavnické vrchy
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Krupinská planina
Krupinská planina
Štiavnické vrchy
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina, Štiavnické vrchy
Štiavnické vrchy
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
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23
24
25
26
27
28

Medzicesty – Lok
Kusá hora, Krížny vrch, Kalvária
Kvetnianske rybníky (návrh)
Močiar – Brhlovce – Remanencia
Veľká Morda – Agáta
Šomoš – Pereš
Rieka Hron so skupinou
29
BC a BK nadregionálneho a regionálneho významu*
Rieka Ipeľ so skupinou
30
BC a BK nadregionálneho a regionálneho významu*
Pohronský Inovec (zasahuje) s výbežkami na Hronskú
31
pahorkatinu so skupinou regionálnych a nadregionálnych
biocentier*
Biokoridor Štiavnických vrchov s výbežkami na Ipeľskú
32
pahorkatinu až po Burdu so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
Biokoridor Krupinskej vrchoviny
33
so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier
34
Prítok rieky Hron : Kvetnianka, Nírica, Vrbovec
35
Vodný tok Sikenica
36
Vodný tok Búr
37
Vodný tok Štiavnica
38
Vodný tok Krupinica
39
Vodný tok Litava
40
Po rozvodnici Sikenica a Hron
41
Po rozvodnici medzi Búrom a Štiavnicou
42
Po rozvodnici Štiavnice a Krupinice
OKRES NITRA – 4 NRBc, 3 NRBk, 9 RBc, 3 RBk
1
Zobor
2
Čenkovská lesostep
3
Parížske močiare
4
Kamenínske slanisko
5
Hunták – Dobrotka
6
Malý Tribeč, Veľký Tribeč
7
Čifáre
8
Lampáš
9
Cabaj – Čápor
10
Bažantnica
11
Szíky
12
Poľný Kesov
13
Dobrotka
Rieka Nitra so skupinou
14
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu*
Biokoridor Tribeča s južnými výbežkami na Nitriansku
15
a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
Biokoridor Považského Inovca v Nitrianskom kraji s odvedením
16
na Strážovské vrchy s výbežkami na Nitriansku pahorkatinu
so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier*
17
Regionálne biokoridory povodia Žitavy*
18
Nitra – Dobrotka – Hunták
19
Biokoridory Zálužianskej a Bojniarskej pahorkatiny
OKRES NOVÉ ZÁMKY – 1 PBc, 8 NRBk, 11 RBc, 4 RBk
1
Burda
2
Tvrdošovce č. 4
3
Komjatice č. 5
4
Kamenný most č. 6
5
Nová Vieska č. 7
6
Paríž č. 8
7
Bíňa č. 9
8
Kamenín č. 10
9
Štúrovo č. 11

RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina

NRBk

Hydrický

NRBk

Hydrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Terestrický

RBk
RBk
RBk
RBk
RBk
RBk
RBk
RBk
RBk

Hydrický
Hydrický
Hydrický
Hydrický
Hydrický
Hydrický
Terestrický
Terestrický
Terestrický

NRBc
NRBc
NRBc
NRBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Tribeč
Čenkovská lesostep
Hronská pahorkatina
Hronská niva
Tribeč, Podunajská pahorkatina
Tribeč
Podunajská pahorkatina
Podunajská pahorkatina
Nitrianska pahorkatina
Tribeč
Nitrianska pahorkatina
Nitrianska pahorkatina
Tribeč

NRBk

Hydrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Terestrický

RBk
RBk
RBk

Terestrický
Hydrický
Terestrický

PBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Burda
Podunajská rovina
Nitrianska pahorkatina, Nitrianska niva
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina, Hronská niva
Hronská niva
Hronská pahorkatina
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10
11
12

Salka č. 12
Kamenica nad Hronom č. 13
Mužla č. 14
Rieka Nitra so skupinou
13
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu*
Biokoridor Tribeča s južnými výbežkami na Nitriansku
14
a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
Rieka Hron so skupinou
15
BC a BK nadregionálneho a regionálneho významu*
Rieka Ipeľ so skupinou
16
BC a BK nadregionálneho a regionálneho významu*
Pohronský Inovec (zasahuje) s výbežkami na Hronskú
17
pahorkatinu so skupinou regionálnych a nadregionálnych
biocentier*
Biokoridor Štiavnických vrchov s výbežkami na Ipeľskú
18
pahorkatinu až po Burdu so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
Biokoridor Považského Inovca v Nitrianskom kraji s odvedením
19
na Strážovské vrchy s výbežkami na Nitriansku pahorkatinu
so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier*
Rieka Váh so skupinou
20
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu*
21
Rieka Žitava*
22
Koridory Zálužianskej a Nitrianskej tabule
23
Koridory Bešianskej pahorkatiny
24
Koridory Ipeľskej pahorkatiny
OKRES ŠAĽA – 1 NRBk, 6 RBc, 2 RBk
1
Bábske jazero
2
Bystré a Čierne jazierko
3
Jahodniarske jazierka
4
Trnovecké mŕtve rameno
5
Vlčianske mŕtve rameno
6
Mlynárske domčeky
Rieka Váh so skupinou
7
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu*
8
Dlhý kanál
9
Kolárovský kanál
OKRES TOPOĽČANY – 3 NRBc, 2 NRBk, 6 RBc
1
Hrdovická
2
Nitrické vrchy
3
Včelár
4
Širšia oblasť centrálnej časti Tribeča
5
Severná časť Tribeča, oblasť Malej a Veľkej Suchej, Dobrotína
6
Oblasť Veľkého Inovca, Bátorovej, Panskej Javoriny
7
Oblasť Nízkeho Inovca, Holé Brémy, Topoľčiansky hradný vrch
8
Oblasť Nízkeho Inovca, najjužnejšie výbežky
9
Oblasť Podunajskej pahorkatiny, niva rieky Nitra a Bebravy
Biokoridor Tribeča s južnými výbežkami na Nitriansku
10
a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát so skupinou regionálnych
a nadregionálnych biocentier*
Rieka Nitra s vetvením na biokoridor Žitavy so skupinou
11
BC a BC nadregionálneho a regionálneho významu
OKRES ZLATÉ MORAVCE – 2 NRBk, 9 RBc, 1 RBk
1
Zlatno
2
Malý Tribeč, Veľký Tribeč
3
Velčice
4
Lovce
5
Hostie
6
Hlboká dolina, Obyce
7
Vozokany
8
Mlyňany
9
Nemčiňany

RBc
RBc
RBc

Hronská pahorkatina, Ipeľská pahorkatina
Hronská niva
Hronská pahorkatina, Čenkovská niva

NRBk

Hydrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Hydrický

NRBk

Hydrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Terestrický

NRBk

Hydrický

RBk
RBk
RBk
RBk

Hydrický
Terestrický
Terestrický
Terestrický

RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina

NRBk

Hydrický

RBk
RBk

Hydrický
Hydrický

NRBc
NRBc
NRBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Tribeč
Strážovské vrchy
Pohronský Inovec
Tribeč
Tribeč
Považský Inovec
Považský Inovec
Považský Inovec
Podunajská pahorkatina

NRBk

Terestrický

NRBk

Hydrický

RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc
RBc

Tribeč
Tribeč
Tribeč
Tribeč
Tribeč, Podunajská pahorkatina
Pohronský Inovec
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
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10

11
12

Biokoridor Tribeča s južnými výbežkami na Nitriansku
a Žitavskú pahorkatinu až po Chrbát so skupinou regionálnych
NRBk
Terestrický
a nadregionálnych biocentier*
Pohronský Inovec (zasahuje) s výbežkami na Hronskú
pahorkatinu so skupinou regionálnych a nadregionálnych
NRBk
Terestrický
biocentier*
Regionálne biokoridory povodia Žitavy*
RBk
Terestrický
Zdroj : ÚPN regiónu Nitriansky kraj v znení Zmien a doplnkov č. 1 (2015), RÚSES okresov KN, LV, NR, NZ, SA, TO, ZM (GA)

Vysvetlivky:
NRBc - nadregionálne biocentrum
RBc - regionálne biocentrum
PBc - provincionálne biocentrum
NRBk - nadregionálny biokoridor
Rk - regionálny biokoridor
BBc - biosférické biocentrum

Poznámka :
Pri uvedených počtoch jednotlivých prvkov ÚSESU po okresoch treba brať do úvahy skutočnosť, že niektoré
prvky, najmä nadregionálne a regionálne biokoridory, sa môžu nachádzať vo viacerých okresoch.
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Príloha č. 6
Obrázok :

Rozvoj cestnej siete k roku 2025
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Príloha č. 7
Obrázok :

Rozvoj cestnej siete k roku 2030
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Príloha č. 8
Obrázok :

Rozvoj cestnej siete k roku 2040
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Príloha č. 9
Obrázok :

Rozvoj cestnej siete k roku 2050
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