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Navrhovanou činnosťou je výstavba viacúčelového súboru pozostávajúceho z kultúrnospoločenského centra, dvoch obytných budov, dvoch administratívnych budov a
kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu
celej stavby.
Výstavba je navrhovaná v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy,
v okrese Bratislava III, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Navrhovaná činnosť je posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 2, položka č. 14, kapitola č. 9,
položky 16a) a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty počtu parkovacích stojísk
v položke 9/16b) v časti A je potrebné absolvovať povinné hodnotenie podľa zákona.
Predkladaný zámer podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje
o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na
životné prostredie. Obsahuje tiež prvotné porovnanie variantov a návrh opatrení na vylúčenie
alebo zníženie možných negatívnych vplyvov.
Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch odlišujúcich sa urbanistickoarchitektonickým riešením časti viacúčelového súboru. Rozdiel v
urbanistickoarchitektonickom riešení vyžaduje aj zmenu v riešení statickej dopravy. Navrhované varianty
sú porovnávané s nulovým variantom.
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I

Základné údaje o navrhovateľovi

I.1 Názov
Trnavské mýto, a.s.

I.2 Identifikačné číslo
IČO: 50 259 547

I.3 Sídlo
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
oprávneného zástupcu navrhovateľa
Oprávneným zástupcom navrhovateľa je:
Ing. Martin Šramko
Trnavské Mýto, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
martin.sramko@immocap.sk
Tel: +421 905 791 462

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej
činnosti a miesto na konzultácie
Kontaktnou osobou je:
Ing. Tomáš Lukeš
Trnavské Mýto, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tomas.lukes@immocap.sk
Tel: +421 903 575 545

Miestom konzultácie, na základe dohody s kontaktnou osobou telefonicky alebo
e-mailom, je:
Trnavské Mýto, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
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II

Základné údaje o navrhovanej činnosti

II.1 Názov
NOVÝ ISTROPOLIS

II.2 Účel
Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku viacúčelového súboru pozostávajúceho
z kultúrno-spoločenského centra, dvoch obytných budov, troch administratívnych budov a
kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu
celej stavby.
V rámci komplexu s vyváženou funkciou kultúry, bývania a administratívy sú navrhované i
obchodné priestory, najmä v parteri budov, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné
priestranstvá. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko
exponované verejné priestranstvá.

II.3 Užívateľ
Užívateľom bude investor – spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ale hlavne budúci vlastníci,
nájomníci a návštevníci jednotlivých priestorov viacúčelového súboru.

II.4 Charakter navrhovanej činnosti
Výstavba komplexu pozemných stavieb predstavuje v danej lokalite novú činnosť.
Tab. č. 1: Zaradenie navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
Položka podľa Prílohy č. 8
Kapitola č. 2, položka č. 14
Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu, ....
Kapitola č. 9, položka č. 16
Projekty rozvoja obcí vrátane
a) Pozemných stavieb alebo
(komplexov)
Kapitola č. 9, položka č. 16
b) Statická doprava

ich

súborov

Variant „A“

Variíant „B“

Kombinácia zdrojov
viď opis kapitola IV.1.3
Podlahová plocha
celkom
172 684 m2

Kombinácia zdrojov
viď opis kapitola IV.1.3
Podlahová plocha
celkom
174 084 m2

parkovacích stojísk
1 700

parkovacích stojísk
1 727

II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti
Stavba je umiestnená na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III, v
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto - BA III. Riešenie
je vymedzené ulicami:
• z juhu: Šancová
• zo severovýchodu: Škultétyho
• z juhovýchodu: Vajnorská
• zo západu: Kukučínova
Stavebným súborom Nový Istropolis budú priamo dotknuté parcely 11436/2, 11436/18,
11436/9, 11436/4, 11436/3, 11436/11, 11436/7, 11436/16, 11436/1, 11436/10, 11436/13,
11436/17, 11436/18, 11436/19, 11436/20.
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Čísla parciel budú spresnené v nasledujúcom stupni dokumentácie podľa požiadaviek
správcov inžinierskych sietí. Konečný rozsah záberu dotknutých parciel pre prípojky
inžinierskych sietí a prípadné vyvolané investície bude upresnený na základe podmienok
správcov sietí v ďalších stupňoch projektovej prípravy.
Všetky parcely sú v katastri nehnuteľností uvedené umiestnenie v zastavanom území obce.
V rámci ďalšej prípravy sa predpokladá viacnásobné spracovanie nových geometrických
plánov, ktorý upraví zoznam parciel (minimálne geometrický plán skutočného vyhotovenia).

II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej stavby
Výrez z mapy m 1:50 000 s vyznačením lokality navrhovanej činnosti, situácia širších vzťahov
a zákres do katastrálnej mapy dotknutého územia sú v Prílohe č. 1.

II.7 Termíny začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej
činnosti
Predpokladaný termín začiatku výstavby:
Predpokladaný termín ukončenia prvej fázy výstavby:
Predpokladaný termín ukončenia druhej fázy výstavby:

2022
2025
2026

Termín ukončenia činnosti, teda prevádzky objektu nie je definovaný.
Termín začiatku stavby
je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích
procesoch podľa stavebného zákona.
Termín ukončenia činnosti, teda prevádzky objektov, nie je definovaný.

II.8 Opis technického a technologického riešenia
II.8.1 Opis súčasného stavu
Dom odborov - Istropolis, situovaný na území Trnavského mýta, je vymedzený ulicami
Škultétyho, Vajnorská, Kukučínova a Šancová, v exponovanom mieste širšieho mestského
centra.
Na riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú povrchové parkovacie miesta, podzemné
garáže, objekty oplotení, verejný priestor, administratívne priestory a Dom odborov - Istropolis.
Územie obsahuje dreviny bez vyčíslenej spoločenskej hodnoty. Územie je definované v
zmysle územného plánu ako vnútorné mesto, v priestorovej blízkosti mestského centra, a
nachádza sa v priamom dotyku frekventovaného dopravného uzlu nie len individuálnej
automobilovej dopravy (IAD), ale najmä mestskej hromadnej dopravy (MHD), cyklistického a
pešieho pohybu.
Predmetne riešené územie je zo západu vymedzené susediacim priestorom Filiálky, o ktorého
možnej premene na modernú vlakovú stanicu sa vedú odborné diskusie. Ďalej ho vymedzujú
hrany ulice Škultétyho, mestská trieda Vajnorská a súčasť dopravného okruhu, ul. Šancová.
Dotknuté parcely, na ktorých sa nachádza investičný zámer sú fyzicky predelené pozemkom
susedného vlastníka parciel 11427/1, 11427/3 a 11427/2 na dve celistvé časti. Na týchto
pozemkoch sa nachádza Dom techniky - niekdajšia časť Domu odborov - Istropolis - v inom
súkromnom vlastníctve. Spomínané parcely nie sú súčasťou predmetného územia. Pre
najkvalitnejšie riešenie daného územia boli formou vyzvanej medzinárodnej, ideovej
urbanisticko - architektonickej súťaže v období od októbra 2018 do januára 2019 dôkladne
preskúmané možnosti revitalizácie záujmovej lokality Trnavského mýta v zodpovedajúcej
podrobnosti. Do súťaže bolo oslovených 32 ateliérov zo Slovenska a Európy, z ktorých do
užšieho výberu postúpilo 7 medzinárodných architektonických štúdií z Holandska, Belgicka,
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Dánska a Veľkej Británie. Podmienky a prieskumy, zohľadňujúce významný status Domu
odborov - Istropolis, či zložitosť skúmaného problému, ktoré hľadali funkčné riešenia pre
plnohodnotné využitie stavby, boli základným vstupom pre prípravu súťažného zadania, ktoré
obsahovalo aj detailnú historickú analýzu priestoru a strategickú víziu budúceho projektu.
Súťažné podmienky kládli dôraz na invenčné urbanistické riešenie so zreteľom na regeneráciu
kultúrno-spoločenskej funkcie a na revitalizáciu verejného priestoru. Zo 7 predložených
návrhov medzinárodná porota (zložená z 5 nezávislých a 4 závislých členov), vybrala na ďalšie
rozpracovanie návrh od renomovaného holandského ateliéru KCAP, ktorý na projekte
spolupracoval s nemeckým štúdiom CITYFÖRSTER. Do druhej fázy projektu následne
vstúpilo britské expertné štúdio Charcoalblue, ktoré sa špecializuje na koncepčné, akustické,
digitálne poradenstvo a navrhovanie pre širokú škálu kultúrnych a kreatívnych priestorov na
celom svete. Súbor objektov bývalého Domu odborov - Istropolis je dnes využívaný len
sporadicky na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Samotný objekt Domu odborov dnes
nevyhovuje rôznorodým požiadavkám organizátorov kultúrnych a spoločenských podujatí.
Dve auditóriá s javiskami, ktorými Dom odborov disponuje sú len zriedka užívané pre
komunitné či menšie podujatia. Priestory ako také nevyhovujú náročným požiadavkám
potenciálnych kultúrnych a spoločenských udalostí. Administratívny objekt, ktorý je situovaný
v dotyku Vajnorskej ulice, je dnes zastaralý a jeho adaptácia na modernú administratívu či inú
funkciu by si vyžadovala nemalé zásahy ako do priestorovej koncepcie tak i do stavebnotechnickej a konštrukčnej zložky objektu. Rovnako aj pridružené objekty sú tažko
adaptovateľné až neadaptovateľné na iné funkčné využitie. Súčasťou Domu odborov Istropolis bol svojho času i Dom techniky, ktorý je v súčasnosti v inom súkromnom vlastníctve
a pri prestavbe územia s ním nie je možné rátať. Súčasný stav riešeného územia nevyužíva
nezvyčajný potenciál, ktorým v kontexte Bratislavy územie disponuje. Výborné dopravné
napojenie, blízkosť centra a tiež začínajúceho masívu Malých Karpát a stúpajúca kvalita celej
štvrte vďaka okolitej zástavbe posledných rokov, či tej aktuálne plánovanej, súkromnej rovnako
ako verejnej, poskytujú predmetnému pozemku vysokú atraktivitu. Deficitom je však dnešná
priestorová neurčitosť výrazne vyrušovaná intenzívnou bariérou dopravnej infraštruktúry. Tá
na Trnavskom mýte ale naopak ponúka potenciál rôznorodo diferencovaných verejných
priestranstiev, veľmi efektívne napojených na rozmanitú ponuku prepravných možností a
prepojených ako na povrchu, tak aj pod povrchom samotnej križovatky peším podchodom so
službami a obchodom. Urbanizácia a riešenie dopĺňaním a zahusťovaním dnes rozvoľnenej a
‘rozsypanej’ štruktúry podobných parciel môže výrazne zvýšiť kvalitu mesta a života v ňom.
Prístup hľadania priestorovej blízkosti sa ponúka ako vhodná stratégia aj pre toto, dnes
neurčité územie. Rovnako pomáha sceľovaniu širšieho centra Bratislavy a pretvára ho v
uchopiteľnú urbánnu štruktúru s ľudskou mierkou.

II.8.2

Navrhované varianty

Opis navrhovaných variantov je prevatý z dokumentácie Nový Istropolis, Investičný zámer 06/2020,
pantograph s.r.o.

II.8.2.1 Urbanistické a architektonické riešenie
Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch odlišujúcich sa urbanistickoarchitektonickým riešením časti viacúčelového súboru. Rozdiel v
urbanistickoarchitektonickom riešení vyžaduje aj rozdiel v riešení statickej dopravy. Základný urbanistickoarchitektonický koncept a stavebno-technické riešenie je v zásade rovnaké. Nasledujúci opis
platí pre obidva varianty. Rozdiely vo variantoch sú opísané samostatne.
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URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Schéma urbanistického usporiadania sa vysporiadava so zložitosťou výrazne limitovaného
územia, kontextom, či požiadavkami územného plánu a svetlotechnickými pomermi okolitej
zástavby.
Kompozícia urbanistickej štruktúry je tvorená štvoricou objektov, ktoré opticky naväzujú na
línie uličných čiar v okolí. Piaty objekt je tvorený adaptáciou existujúceho spojovacieho objektu
Domu techniky a Istropolisu z pôvodnej funkcie na kancelárske priestory. V exponovanom
mieste križovatky vytvára šiesty objekt - kultúrno-spoločenské centrum, ktorého dôležitosť je
zvýraznená námestím nadväzujúcim na križovatku. Koncepcia verejných priestranstiev priamo
reaguje na determinanty územia, navrhované stavby a hierarchizuje rôznorodosť
navrhovaných priestorov. Urbanistická, priestorová figúra disponuje viacerými významovými
priestormi, od hlavného námestia, cez podružné námestie a ulice až po poloverejné
priestranstvá ‘zadných stavov’, vnútroblokov, čím sa ponúka stratégia urbánneho sceľovania
priestoru. V kontexte Bratislavy je sceľovanie zástavby a najmä kontinuita priestoru nutným
ozdravným nástrojom tzv. miest krátkych vzdialeností. Všetky verejné priestranstvá sú
uvažované tak, aby sa v prípade uskutočnenia železničnej stanice Filiálka, prestavby ďalších
častí Trnavského mýta či okolitej zástavby, funkčne a významovo zaradili do figúry mestského
živého organizmu.
Severná zóna pozostáva z dvoch rezidenčných budov R1 a R2, prestavby a adaptácie
pôvodného prepojovacieho objektu (O3), ktorý bude slúžiť pre kancelárie a dvoch ďalších
administratívnych budov O1 a O2. Budova R1 sa nachádza na oddelenej, nárožnej časti
riešeného územia a hmotovo ukotvuje stret ulíc Škultétyho a Kukučínova, pričom veľmi jasne
nadväzuje na uličné čiary a začína výškovú gradáciu súboru. Budova R2 je umiestnená vo
vnútri areálu, odklonená od ruchu dopravy, obklopená sieťou ulíc a malých námestí vysokej
urbánnej kvality, vytvárajúcich štruktúru živého mesta. K objektu R2 je stavebne priradený
objekt prepojovacieho krčku, ktorého funkcia je navrhovaná ako administratívna. Hmotovo tak
uzatvára priestor intímneho pobytového vnútrobloku prístupného pre verejnosť. Bytové domy
majú mestotvorný parter, s geometriou umožňujúcou plnohodnotné presvetlenie a preslnenie.
Živý parter obytných stavieb je v nárožiach umocnený akcentovaním geometrie. Pestrý mix
rôznych veľkostí bytov, naprieč všetkými podlažiami, zabezpečuje sociálnu inklúziu a okrem
snahy o dosiahnutie súkromných a polosúkromných terás, má každý byt vlastný balkón alebo
loggiu. Budovy disponujú jasnou tektonikou prísneho rastru predsadenej fasády, ktorý
zvýrazňuje architektonické kvality jednotlivých objektov a poskytuje bytom balkóny premenlivej
hĺbky.
Najvyššia budova O1 uzatvára výškové stúpanie, priestorovú a hmotovú gradáciu, a južnou
fasádou nadväzuje na uličnú čiaru budov na rohu Vajnorskej ulice a Trnavskej cesty, pričom
na ulici Kukučínova drží uličnú líniu, vytvárajúc juxtapozíciu k zástavbe západne od nej.
Budovy O1 a R1 sa k ulici Kukučínova nesprávajú ako k druhotriednej lokalite, ale vytvárajú
plnohodnotnú ulicu, mysliac na budúcu výstavbu a skvalitnenie miesta. Administratívna
budova O2, umiestnená pozdĺž ulice Vajnorská, uličnou čiarou a výškou atiky nadväzuje na
okolitú zástavbu, a zároveň na južnej strane výškou graduje smerom k multifunkčnej hale a
hlavnému predpriestoru - námestiu. Objekt O3 - adaptovaný prepojovací objekt - bude slúžiť
ako administratívny blok a priestorovo ukotvuje a uzatvára intímne nádvorie, vnútroblok, ktorý
bude slúžiť nie len obyvateľom, zamestnancom objektov, ale ako malý parčík bude využívaný
aj pestrou verejnosťou. Vnútroblokový priestor je v zámere uvažovaný ako verejne pístupný,
verejný až poloverejný priestor s bohatou skladbou zelene na rastlých terénoch.
Kultúrno-spoločenské centrum, multifunkčná hala (ďalej MFH), ako významný priestorový
atraktor, má v navrhovanej zástavbe výraznú mestotvornú funkciu. Vytvárajúc kultúrny stánok
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špičkovej kvality, nadväzuje na históriu miesta, ako bodu spoločenských aktivít, stretávania sa
mešťanov, a posilňuje jeho atraktivitu v kontexte širších vzťahov vnútornej štruktúry. Oživenie
kultúrno-spoločenských aktivít prinavráti Trnavskému mýtu chýbajúci rozmer dynamicky sa
pretvárajúcej lokality Bratislavy. Rôznorodosť aktivít a funkcií moderného a polycentrického
mesta nutne potrebuje atraktívne funkcie pre zdravé fungovanie urbanistickej štruktúry a života
v nej. MFH v sebe obsahuje sálu s kapacitou celkovo pre 4500 ľudí, technologické zázemie,
ďalej tzv. “back of house” a kongresový hotel s pridruženými kongresovými funkciami. Účelom
zachováva pôvodný koncept Domu odborov, pozdvihujúc ho na novú úroveň, nedosiahnuteľnú
v súčasnej podobe miesta či priestorových limít. Nový návrh MFH sa nespráva dôstojne iba k
okoliu, vďaka svoje mierke a urbanistickému poňatiu, ale aj k pôvodnej budove. Okrem
formálnych spojitostí horizontálnej a vertikálnej hmoty preberá po svojom predchodcovi aj
tvaroslovie fasády, interiéru a kvalít, ktorými pôvodný Dom odborov disponuje. Využíva
existujúce materiály a umelecké diela, ktoré buď reštauruje, alebo veľmi citlivo zachováva a
adaptuje, dáva im novú funkciu spôsobom, ktorý si v každom aspekte ctí pôvodný genius loci
a v plnej miere naň nadväzuje. Na dôvažok pokračuje v prístupe ku Kukučínovej ulici nie len
ako k zásobovacej a technickej ulici, ale ako k plnohodnotnému mestotvornému priestoru s
budúcim potenciálom dialógu so staničným priestorom Filiálka.
Parkovanie všetkých budov je riešené spoločnou podzemnou, viacpodlažnou garážou, ktorá
je prevádzkovo delená na zóny. Disponuje viacerými vjazdami a výjazdami z okolitých ulíc. Má
vstupnú rampu z ulice Vajnorská, napojenú odbočovacím pruhom a vstupno-výstupné rampy
z ulíc Škultétyho a Kukučínova. Týmto spôsobom je doprava obslúžená s cieľom čo
najmenšieho priťaženia už existujúcej dopravnej siete. Na uliciach, vnútorných areálových a
vonkajších, umožňuje toto riešenie vznik aktívnych živých partrov. Logické napojenie
dynamickej dopravy, bez priameho zásahu do vnútra štruktúry a riešenie statickej dopravy
podzemným parkovaním, umožňujú bezpečné a bezkolízne fungovanie peších trás medzi
budovami. Nadzemné parkovanie je riešené ako príležitostné formou tzv. drop-off zálivov pre
rýchly nástup a výstup. Do vnútra areálu riešeného územia je vedený zjazdný chodník, ktorý
slúži najmä ako pohotovostný vnútorný vjazd pre obsluhu verejných priestorov a budov z
hľadiska bezpečnosti, starostlivosti a údržby. Z hľadiska optimalizácie dopravných vzťahov
budú potrebné úpravy niektorých jestvujúcich ulíc v blízkosti uvažovaného zámeru. Podrobné
riešenie ako aj dopravno-kapacitné posúdenie budú súčasťou riešenia vyšieho stupňa
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Bratislava je veľmi riedko zastavané mesto. Na ploche len o 11.35% menšej než susedná
Viedeň, žije o 77.53% obyvateľov menej než vo Viedni. Všetky súčasné poznatky, teoretické i
praktické, nám ukazujú že je životne dôležité pre správne a hospodárne fungovanie mesta i
ochranu prostredia, aby sa mestá zahusťovali a nerozširovali do krajiny, a stávali sa tak
kompaktnými mestami tzv. krátkych vzdialeností. Návrh Nového Istropolisu sa o to, s ohľadom
na existujúce normatívne a regulatívne obmedzenia, v maximálnej možnej miere usiluje.
Cieľom je vytvoriť na základoch zažitého a hodnotného miesta síce vnímavo nadväzujúcu, ale
inak úplne novú úroveň mestskej kvality, ktorá je v Európe už dnes bežná, ale v našich
pomeroch výrazne absentujúca. Projekt v sebe spája kvality verejného mestského prostredia,
s prvkami ukľudneného poloverejného priestoru. Vytvára štruktúru výstavby i verejnú zónu,
ktoré vo všetkých aspektoch nadväzujú na existujúcu, aj uvažovanú zástavbu. Doplnenie o
občiansku vybavenosť v celej ploche parterov budov, okrem vstupov a rámp, vytvára hodnoty
ktoré v okolitej zástavbe vôbec nie sú samozrejmé. Ukončuje mestskú triedu ulice Vajnorská
a ponúka názor na rozvoj lokality Trnavského mýta, ktoré sa môže mentálne napojiť na
navrhované námestie a rozšíriť sa až po Tržnicu a jej verejný priestor. Koncepcia predstavuje
stratégiu, ktorá má ambíciu viesť k aktívnemu a atraktívnemu mestotvornému prostrediu.
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Stratégia navrhovania verejných priestorov a koncept dizajnu
Dizajn a kvalita verejných priestorov je integrálnou súčasťou návrhu, na ktorú bolo dbané už
od prvých výstupov. Verejné priestory je možné deliť na štyri časti:
- vonkajšie ulice s charaktermi mestských tried a obslužných ulíc
- námestia (hlavné námestie, vnútorné urbánne námestie)
- vnútorné ulice s ľudskou mierkou
- vnútroblokové priestranstvá
Hlavné námestie je situované pred MFH v smere na Trnavské mýto a Vajnorskú ulicu, kde je
v náväznosti na hlučnú dopravnú tepnu oddelené vegetáciou nízkeho i vzrastlého charakteru.
V južnom cípe sa nachádza rastlý terén, umožňujúci použiť vyššie rastúce dreviny. V smere
na budúcu Filiálku námestie pokračuje časťou, ktorá dnes nie je v centre diania, ale v
budúcnosti dosiahne plnohodnotný význam. Vnútroareálové ulice medzi administratívnymi a
rezidenčnými budovami majú kľudnejší a komornejší charakter. Sú situované mimo hlavných
trás. S ich charakterom pracuje aj mierka a vytvára možnosti pre rôznorodé programové
náplne podľa aktuálnych potrieb užívateľov, pričom podnecuje stretávanie ľudí a tvorbu
kvalitných susedských vzťahov. Oproti jestvujúcemu verejnému priestoru predkladaný návrh
počíta nie len s hierarchizáciou a artikuláciou verejných priestranstiev, ale aj s nárastom
verejných plôch. Pôvodný prístupný verejný priestor disponuje dnes výmerou približne 5280
m2. Spolu s prístupnou verejnou zeleňou je dnešný verejný priestor tvorený 10 542,8 m2
plochy. Návrh uvažuje s distribúciou hlavných verejných priestranstiev o výmere 16 590,9 m2.
Námestie tak nie len pocitovo, ale aj prakticky nadobúda nový, kvalitnejší a kvantitatívnejší
rozmer. Zvýšenie kvality však nie je len kvantitatívne ale aj kvalitatívne najmä čo sa týka
priepustnosti, prístupnosti, debarierizácie a najmä rôznorodých mestských charakterov, ktoré
zámer uvažuje. Návrh si dáva tak za cieľ prispieť k defragmentácii jestvujúceho
fragmentovaného verejného priestoru Trnavského mýta. Cieľom je prispieť ku kohézii
verejných priestranstiev Trnavského mýta.
Stratégie mobility a koncept cirkulácie
Hlavný obslužný koridor tvorí Kukučínova ulica, napojená na hierarchicky vyšší dopravný
systém, odkiaľ sa zásobuje MFH a je na nej umiestnený vjazd a výjazd do podzemnej garáže.
Rovnako sú tu umiestňované zálivy pre príležitostné odstavenie motorových vozidiel (taxíky,
autobusy a pod.) formou tzv. “drop-off”. Urbanistický a dopravný návrh v najväčšej možnej
miere odbremeňuje vyťažené ulice Vajnorská a Šancová, pričom vytvára podmienky pre
obsluhu celého areálu z okraja navrhovanej štruktúry. Nevzniká tak potreba vťahovania
dynamickej dopravy do vnútornej štruktúry Trnavského mýta. Vnútroareálový pohyb motorovej
dopravy je obslúžený pojazdnými chodníkmi najmä pre požiarne zásahy, emergenciu a
prípadne zásobovanie, či hospodárenie s odpadmi. Dopravné riešenie v plnej miere
zohľadňuje možnosti riešenia cyklistickej dopravy v širšom území. Na západnej strane po ulici
Kukučínova bude umiestnená cyklocesta, ako súčasť koncepcie hlavných mestských
cyklistických trás, konkrétne R34 Novomestská radiála. Dve navrhované cyklotrasy na uliciach
Kukučínova a Vajnorská sa stretávajú v spoločnom uzle Šancová - Kukučínova a pokračujú
južne, kde sa napájajú na existujúcu radiálu Krížnej ul. Na ulici Vajnorskej je tiež uvažovaný
vjazd s plynulým nájazdom formou odpájacieho pruhu. Ďalšie vjazdy do podzemných garáží
sú uvažované z ulice Škultétyho. Podrobne rieši stratégiu dynamickej dopravy návrh
dopravného riešenia, ktoré je grafickou prílohou predkladaného dokumentu v časti situácií.
Funkčné využitie
V návrhu sú zastúpené nasledovné funkcie:
- kultúrno-spoločenské centrum (MFH)
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hotel s kongresovými pridruženými funkciami
dve administratívne budovy (high-raise O1 & low-raise O2)
adaptovaný pôvodný prepojovací objekt - administratíva (O3)
dve obytné budovy (R1, R2)
občianska vybavenosť (obchody a služby v parteri administratívnych a obytných budov)
parkovanie (formou podzemných garáží)

Stavebný program (hlavný)
Podzemné podlažia:
- technické zariadenia budov
- technologické zariadenia v zmysle účelu využitia
- skladové plochy
- parkovacie miesta
Nadzemné podlažia:
- námestie a verejné pobytové plochy
- zhromažďovacie priestory kultúrneho charakteru
- ubytovacie zariadenia s priestormi prislúchajúcimi účelu využitia
- priestory občianskej vybavenosti
byty
- administratívne priestory, kancelárie
- vstupné recepcie, lobby, spoločné priestory
- priestory občianskej vybavenosti (drobné obchody a služby na úrovni 1NP
administratívnych a obytných budov)
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
Všeobecná charakteristika
Hmotový koncept, ako základná definícia hmotovo-priestorovej štruktúry vychádza z
pragmatického a citlivého rozvrhu stavieb rôznych architektúr do jednotného blokového celku
s jasnými náväznosťami na okolitú štruktúru, rešpektujúc stabilizované územie do ktorého
vstupuje. Tento program je definovaný ako územným plánom z hľadiska funkčného využitia,
tak aj potrebou po vysokej miere urbanity - mestskosti z hľadiska celkového genia loci. Územie
je teda funkciou zmiešané a strieda sa v ňom najmä administratíva a bývanie, s podporou
obchodu a služieb v podnožiach stavieb - v úrovni prízemia. Diverzita využitia územia je
podporená silnou mestotvornou funkciou kultúrneho stánku, kultúrno-spoločenského centra,
ktoré je navrhované priamo v najexponovajšom priestore Trnavského mýta. Architektúra
pozostáva zo šiestich objektov, ktoré vymedzujú priestory medzi budovami hierarchicky od
námestí, cez ulice, až po vnútrobloky, čím sa umocňuje rôznorodosť hmotovo-priestorovej
štruktúry. Na dotvorení uličných profilov a hmotovom ukotvení nároží ulíc sa výrazne podieľa
samotná architektúra budov, ktorá svojimi výrazovými prostriedkami definuje partre
jednotlivých objektov a akcentuje ich nárožia v zmysle princípov navrhovania verejných
priestorov z pohľadu ľudskej mierky. Princíp kompozície jednoduchých geometrických foriem
v severnej a strednej časti areálu vytvára jasne čitateľný priestor s jednoduchou orientáciou.
Dominanta hmoty sa napĺňa v styku s kultúrno-spoločenským centrom, ktoré svojou
solitérnosťou potvrdzuje výnimočnosť miesta v kontexte mesta.
Zakladanie
Na základe geologických pomerov a charakteru objektov dokumentácia predpokladá, že
objekty budú založené dosko-pilótovým modelom. Vzhľadom na komplikovanosť
bezprostredných územných a majetkovo-právnych vzťahov, nebude možné zakladanie fromou
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svahovania. Návrh preto uvažuje s konceptom zakladania pomocou pažiacich či tesniacich
stien v perimetri celej spodnej stavby.
Spodná stavba
Zakladaná bude dosko-pilótovým spôsobom. Bude disponovať maximálne 4 podzemnými
podlažiami. Spodná stavba pod rezidenčným objektom R1 v severnej časti územia bude
zakladaná obdobne a bude obsahovať 4 podzemné podlažia. Nosné konštrukcie sú
uvažované ako skeletové s hlavicami. Jedná sa teda o koncepciu bezprievlakových stropov.
Okrem parkovania budú podzemné podlažia osadené tiež nevyhnutným technologickým a
prevádzkovým zázemím objektov vrátane únikových ciest, či skladov a kobiek pod
rezidenčnými stavbami. Bezprostredne pod objektom kultúrno-spoločenského centra a hotela
sa v podzemí uvažuje tiež so zázemím pre pracovníkov a návštevníkov MFH a hotela.
Obsahovať bude tiež technologické zázemie samotného auditória kultúrno-spoločenského
centra.
Horná stavba
Vzhľadom na charakter objektov, bude horná stavba administratívnych a rezidenčných
objektov riešená ako železobetónová skeletová, prípadne kombinovaná, stenovo-skeletová
nosná konštrukcia. Kombinovaný bude systém železobetónového skeletu so stenovým
systémom, podľa požiadaviek na otvorenosť dispozície najmä pri obytných objektoch.
Kultúrno-spoločenské centrum a hotel budú riešené rovnako, ale nad priestorom auditória
MHF pribudne veľkorozponové zastrešenie riešené formou konštrukcie zodpovedajúcej
architektúre samotného objektu.
VARIANTNÉ RIEŠENIE
Urbanisticko-architektonické riešenie je na povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov predkladané v
dvoch základných variantoch.
Variantnosť riešení spočíva najmä v navýšení objemového zaťaženia riešeného územia.
Variantnosť je pojednaná vo variante „B”, a voči variantu „A” je navýšený objem bytovej funkcie
zastúpený objektom R2 – rezidenčný bytový dom (viď prílohy). Toto navýšenie sa odohráva v
posledných podlažiach predmetného bytového domu, kde navrhovateľ uvažuje s nárastom o
4 nadzemné podlažia voči variantu „A”.
Variant „A” rieši stavby tak, ako sú predkladané aj v investičnom zámere. Riešenie je
znázornené v grafických prílohách tohto zámeru. Variant „B” je rovnako prikladaný v grafických
prílohách, kde je vyznačená najmä zmena voči variantu „A”.
Navýšenie objemu bytovej časti vyvoláva aj mierne požiadavky na doplnenie potrebného počtu
parkovacích miest (PM) o 27 PM. Tieto parkovacie stojiská sú umiestňované vo variante „B”
na teréne. Zmena počtu PM teda nemá dopad na navýšenie podzemných podlaží, nakoˇôlko
tu sa oabsolútny objem statickej dopravy nemení. Vzhľadom na to, že uvažované navýšenie
parkingov sa odohráva vo verejnom priestore, v blízkosti objektu R2, kde bola pôvodne
uvažovaná substrátová zeleň, sa mení aj figúra jednotlivých zelených plôch. Zníženie
započítateľnej zelene oproti varintu „A” je o 182, m2.
Cieľom navýšenia bytovej funkcie je zohľadnenie možnosti navýšiť objem v stabilizovam území
vo funkčnom zastúpení pre bývanie, nakoľko aj územný plán predpokladá limitovaný podiel
tejto funkcie z celkových plôch nadzemnej časti do 30%. Keďže variant „A” uvažuje s rezervou
na vo funkčnej deľbe práve na funkcii bývania, variant B je predkladaný s limitným navýšením
podielu funkcie bývania.
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ZÁKLADNÉ BILANCIE PLÔCH A PLOŠNÝCH VÝMER - Variant „A”
Celková plocha riešených pozemkov podľa LV

36 828 m2

Zastavaná plocha navrhnutými objektmi
(prienik stavby terénom v úrovni prízemia)
Počet bytov:
Celková hrubá podlažná plocha budov R1 a R2 (bez loggií)
Celková hrubá podlažná plocha budov R1 a R2 (vrátane loggií)
Celková hrubá podlažná plocha retailu v parteri budov R1 a R2

17 140,9 m2
262
23 985 m2
24 324 m2
2167 m2

Celková hrubá podlažná plocha bývania
Celková hrubá podlažná plocha budov O1 a O2
Celková hrubá podlažná plocha retailu v parteri budov O1 a O2
Celková hrubá podlažná plocha adaptovaného admin. objektu O3
Celková hrubá podlažná plocha kultúrno-spoločenského centra

22 157 m2
57 120 m2
5580 m2
2104 m2
11518 m2

Celková hrubá podlažná plocha retailu
v parteri kultúrno-spoločenského centra
Celková hrubá podlažná plocha retailu (všetky objekty)

2167 m2
8584 m2

Počet lôžok hotela 200
Celková hrubá podlažná plocha hotela
Celková hrubá podlažná plocha podzemných garáží

8208 m2
73 965 m2

Celková plocha nadzemných parkovacích miest
Navrhnuté alebo upravované spevnené plochy
Celková započítateľná plocha vegetácie

neuvažuje sa
15 343 m2
5528,9 m2

Celková hrubá podlažná plocha nadzemnej časti (VARIANT A):

105 628,8 m2

ZÁKLADNÉ BILANCIE PLÔCH A PLOŠNÝCH VÝMER - Variant „B”
Celková plocha riešených pozemkov podľa LV

36 828 m2

Zastavaná plocha navrhnutými objektmi
(prienik stavby terénom v úrovni prízemia)
Počet bytov:
Celková hrubá podlažná plocha budov R1 a R2 (bez loggií)
Celková hrubá podlažná plocha budov R1 a R2 (vrátane loggií)
Celková hrubá podlažná plocha retailu v parteri budov R1 a R2
Celková hrubá podlažná plocha bývania
Celková hrubá podlažná plocha budov O1 a O2
Celková hrubá podlažná plocha retailu v parteri budov O1 a O2
Celková hrubá podlažná plocha adaptovaného admin. objektu O3
Celková hrubá podlažná plocha kultúrno-spoločenského centra

17 140,9 m2
262
26 291,6 m2
26 508,4 m2
2167 m2
22 157 m2
57 120 m2
5580 m2
2104 m2
11518 m2

Celková hrubá podlažná plocha retailu
v parteri kultúrno-spoločenského centra
Celková hrubá podlažná plocha retailu (všetky objekty)

2167 m2
8584 m2

Počet lôžok hotela 200
Celková hrubá podlažná plocha hotela
Celková hrubá podlažná plocha podzemných garáží

8208 m2
73 965 m2

Celková plocha nadzemných parkovacích miest
Navrhnuté alebo upravované spevnené plochy

neuvažuje sa
15 343 m2
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Celková započítateľná plocha vegetácie

5528,9 m2

Celková hrubá podlažná plocha nadzemnej časti (VARIANT B):

107 813,2 m2

II.8.2.2 Dopravné riešenie
Širšie dopravné vzťahy
Riešené územie je z hľadiska mestskej hromadnej dopravy intenzívne obslúžené viacerými
možnosťami prepravy, električkami, autobusmi i trolejbusmi, ktoré sa v tomto uzle
bezprostredne stretávajú. Na ulici Šancová sú umiestnené autobusové a trolejbusové zastávky
prepojené s ulicami a prestupnými bodmi Trnavská, Krížna a Vajnorská peším podchodom,
ktorého účel využitia sú malé obchody a prevádzky. Na Krížnej ulici je situovaný prestupný
bod električiek smerujúcich zo Starého mesta ďalej po radiálach Vajnorská a Ružinovská do
jednotlivých mestských častí - Ružinov a Nové mesto. Trolejbusy premávajúce v smeroch
Šancová - Trnavská cesta výrazne dopĺňajú diverzitu hromadného pohybu. Trnavské mýto je
tak vysoko kvalitný prestupný bod, s výrazným potenciálom rozvoja hromadnej dopravy, v
dotyku na širšie centrum i odľahlejšie časti mesta Bratislava. Priestorová rezerva Filiálky
ponúka ďalšie možnosti rozvoja integrovaného dopravného systému regiónu Bratislavského
kraja. Ak sa uskutoční projekt stanice Filiálka, územie bude priamo obslúžené aj možnou
vlakovou stanicou regionálneho a nadregionálneho významu. Prepojenie MHD a IDS BK je v
súlade so stratégiou mesta Bratislava a samotného kraja. Po prepojení vlakovej a mestskej
hromadnej dopravy môže územie v zmysle dopravy plniť významnú nadmestskú dopravnú
funkciu, na čo v návrhu reaguje kohesívny rozvrh a artikuláciu verejných priestranstiev. V pešej
dostupnosti sa nachádza aj ďalší významný dopravný uzol - Račianske mýto. Trnavské mýto
je svojou pozíciou dobre ukotvené i vo vzťahu k existujúcim medzinárodným staniciam - vlakovej a autobusovej dopravy.
Individuálna doprava
Zo svojej južnej a juhovýchodnej strany je územie v priamom tangenciálnom dotyku s
jestvujúcou dopravnou triedou Šancová - Trnavská a mestskou triedou, radiálou Krížna Vajnorská. Jedná sa o významné dopravné tepny ako hromadného, tak aj individuálneho
pohybu. Trnavské mýto je veľmi dobre obslúžené z hľadiska individuálnej dopravy. Investičný
zámer počíta s rekonštrukciou zbernej komunikácie Kukučínova v nevyhnutnom rozsahu a tiež
s čiastočnou rekonštrukciou na Škultétyho a to najmä z dôvodu priamej náväznosti na vjazdy
a výjazdy z podzemných garáží, situovaných v týchto uliciach. Nevyhnutné budú úpravy
vyplývajúce ako odporúčania z dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré je predkladané ako
príloha žiadosti a tohto IZ a bolo spracované spoločnosťou Alfa04 a.s., a ktoré bude rovnako
súčasťou vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
Dopravné riešenie areálu
Z východnej strany - Vajnorskej ulice - je plánovaná rampa do podzemnej garáže, slúžiaca len
ako vjazd, čím odbremeňuje ulicu a nezásobuje ju ďalšou odchádzajúcou dopravou z
podzemnej garáže. Zo severovýchodnej strany sú plánované dve rampy s vjazdom a
výjazdom. Prvá rampa obsluhuje budovu R1 z ulice Škultétyho, ktorá má oddelené parkovisko,
pretože parcela na ktorej stojí, je od zvyšku uvažovanej výstavby v areáli oddelená parcelou
nespadajúcou do vlastníctva investora. Druhá rampa obsluhuje podzemnú garáž pod zvyškom
areálu a je rovnako uvažovaná z ulice Škultétyho. Táto rampa bude rovnako slúžiť aj na vjazd
a výjazd z podzemných garáží. Zo západnej strany - Kukučínovej ulice - je plánovaná jedna
rampa, nakoľko sa v ulici už jedna rampa nachádza a obsluhuje susedný objekt Domu techniky
a jeho podzemnú garáž vo vlastníctve iného súkromného investora. Navrhovaná rampa z
Kukučínovej ulice je rovnako uvažovaná pre vjazd a výjazd. Okrem toho sa na Kukučínovej
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ulici navrhuje povrchový zásobovací vchod pre MFH, poskytujúci dostatok priestoru na to, aby
do budovy naraz vošli dve nákladné autá a jedna dodávka. Pozdĺž ulice Kukučínova sú
uvažované tzv. drop-off zálivy pre rýchly výstup a nástup (krátkodobé zastavenie). Investičný
zámer počíta s rekonštrukciou okolitých chodníkov a dopravných napojení dotknutých ulíc.
Vnútorné priestory areálu budú regulovane obsluhované formou tzv. zjazdných chodníkov
(najmä pre prípad obsluhy územia, zásobovania, odpadového hospodárstva či
pohotovostného alebo požiarneho prístupu). Podrobné riešenie dopravy je súčasťou
dokumentu v časti dopravnej situácie.
OBSLUHA A NAPOJENIE ÚZEMIA NA MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU
Územie je obsluhované prestupnou zastávkou MHD Trnavské mýto na Šancovej ulici a celým
priľahlým dopravným uzlom Trnavského mýta na ul. Krížna, Trnavská. Zo severnej časti areálu
je v dochádzkovej vzdialenosti 6 minút zastávka Odbojárov na ul. Vajnorská. Do desiatich
minút sa nachádza aj prestupný dopravný uzol Račianského mýta.
PEŠIE TRASY A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Hlavné verejné pešie trasy sú napojené na hlavnú mestskú radiálu Vajnorská ulica a tiež ulicu
Šancová. Návrh zachováva mimoúrovňové prechody križovatkou užitím podchodu na
Trnavskom mýte a tiež optimalizuje dopravne povrchový prechod (zebra) na Šancovej ulici. V
území vznikajú nové ulice, ktoré rozširujú možnosti trasovania a násobne zvyšujú kvalitu
priepustnosti a priechodnosti územím. Bezbariérový prístup je zabezpečený prostredníctvom
svahovania a terénnych rámp. Územie je navrhované ako rovinaté.
Riešenie cyklistickej dopravy v okolí naväzuje na zamýšľaný koridor v Kukučínovej ulici a
pridáva aj trasu kopírujúcu ulice Šancová a Vajnorská. Areál bude obslúžený verejnými
stojiskami pre bicykle a každá z budov uvažuje cyklistický HUB v parteri pre súkromné
parkovanie užívateľov budov. Uvažované sú v rámci dizajnu vonkajších priestranstiev aj
verejné stojiská pre dočasné odstavenie bicyklov.
RIEŠENIE STATICKEJ DOPRAVY
Statická doprava je rozdelená na príležitostné parkovanie na teréne a krátkodobé i dlhodobé
parkovania v podzemnej garáži. Dlhodobé terénne parkovanie na povrchu sa v zámere
neuvažuje. Povrchové parkovanie je uvažované len ako dočasné, krátkodobé, či príležitostné,
pre príležitostné zastavenia vozidiel formou dočasných odstavísk, zálivov, riešené spôsobom
tzv. drop-off pre rýchly nástup a výstup pozdĺž Kukučínovej ulice (zásobovanie, rýchle
vybavenie, taxi a pod.). Podrobné riešenie s navrhovanými opatreniami dopravného značenia
bude súčasťou vyššej projektovej dokumentácie. Na Škultétyho ulici sa prioritne neuvažuje s
rozširovaním živelného povrchového parkovania ako ho poznáme dnes. Investičný zámer
uvažuje s vybudovaním plnohodnotného profilu ulice naviazaného svojimi pobytovými
plochami na navrhovaný aktívny parter. Projekt uvažuje so statickou dopravou, ktorej kapacita
je určená v zmysle príslušných noriem a predpisov, len podpovrchovo formou hromadných
podzemných garáží vo variante „A”.
Vo variante „B” sa uvažuje navýšenie parkovacích miest o 27, ktoré sú uvažované ako
nadzemné parkovacie státia v blízkosti objektov O1 a R2 (viď príloha - situácie).
Podzemné parkovanie je obslúžené rampou s vjazdom na Vajnorskej ulici a rampami s vjazdmi
a výjazdmi na uliciach Kukučínova a Škultétyho. Stavba rampy a príslušných odbočovacích a
pripájacích pruhov na Vajnorskej ulici sa bude koordinovať s prestavbou Vajnorskej radiály.
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VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY PODĽA STN
Vstupné koeficienty a hodnoty pre výpočet statickej dopravy
Pre výpočet odstavných a parkovacích plôch v zmysle čl.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z1,Z2
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 1, Zmena 2 sú vstupné koeficienty tieto :
● regulačný koeficient uvažujeme k mp = 0,8 - posudzovanú lokalitu radíme do „širšieho
centra mesta“,
● súčiniteľ vplyvu prepravnej práce uvažujeme kd = 0,8 (pomer IAD k ostatnej doprave 35:65).
Funkčné využitie objektov : bývanie, obchody – služby, administratíva, hotel, multifunkčná
hala
Rezidencia 1
odstavné stojiská pre bývanie :
1-i a 2-i byty do 60 m2 (1 stojisko / byt ) 124 bytov x 1 = 124 stoj.
3-i byty do 90 m2 (1,5 stojiska / byt ) 27 bytov x 1,5 = 40,5 stoj.
4-i, 5-i byty a viac ( 2 stojiská / byt ) 9 bytov x 2 = 18 stoj.
Počet bytov spolu : 160 bytov
Základný počet odstavných miest pre bývanie : 182,5 stoj.
Rezidencia 2
odstavné stojiská pre bývanie :
1-i a 2-i byty do 60 m2 (1 stojisko / byt ) 70 bytov x 1 = 70 stoj.
3-i byty do 90 m2 (1,5 stojiska / byt ) 23 bytov x 1,5 = 34,5 stoj.
4-i, 5-i byty a viac ( 2 stojiská / byt ) 9 bytov x 2 = 18 stoj.
Počet bytov spolu : 102 bytov
Základný počet odstavných miest pre bývanie : 122,5 stoj.
obchody/služby: 80 zamestnancov (1 stojisko na 4 zamestnancov)
2 300 m2 (1 stojisko na 25 m2 čistej odbytovej plochy)
administratíva – office 1: 2 375 zamestnancov (1 stojisko / 4 zamestnancov)
19600 m2 (1 stojisko / 25 m2 čistej admin. plochy)
administratíva – office 2: 1 500 zamestnancov (1 stojisko / 4 zamestnancov)
12 000 m2 (1 stojisko / 25 m2 čistej admin. plochy)
administratíva – office 3: 120 zamestnancov (1 stojisko / 4 zamestnancov)
1350 m2 (1 stojisko / 25 m2 čistej admin. plochy)
ubytovacie zariadenie: 20 zamestnancov /1 stojisko na 5 zamestnancov/
(hotel) 200 izieb /1 stojisko / 0,5 izby /
kultúrne zariadenie: 150 zamestnancov (1 stojisko / 7 zamestnancov)
multifunkčná hala: 4 500 miest (1 stojisko / 4 miesta)
Pre výpočet statickej dopravy sa uvažuje: 1 500 návštevníkov sa prepraví MHD
3 000 návštevníkov sa prepraví IAD
VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY
funkčné využitie – bývanie:
Rezidencia 1
N = 1,1 x Oo
N = 1,1 x 182,5 = 200,75 ~ 201 miest – pre byty podľa STN 73 6110/Z1,Z2
V zmysle STN 73 6110/Z1,Z2 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre 160 bytov
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vybudovať 201 parkovacích miest (183 - miest pre odstavovanie vozidiel rezidentov a 18 miest
pre návštevníkov bytov).
Rezidencia 2
N = 1,1 x Oo
N = 1,1 x 122,5 = 134,75 ~ 135 miest – pre byty podľa STN 73 6110/Z1,Z2
V zmysle STN 73 6110/Z1,Z2 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre 102 bytov
vybudovať 135 parkovacích miest (123 - miest pre odstavovanie vozidiel rezidentov a 12 miest
pre návštevníkov bytov).
funkčné využitie – obchody/služby
P0 = 80 : 4 = 20,00
P0 = 2 300 : 25 = 92,00
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
Pre zamestnancov a návštevníkov :
N = 1,1 x (20,00 + 92,0) x 0,8 x 0,8 = 78,84 ~ 79 miest – pre zamestnancov a návštevníkov
služieb a obchodov.
funkčné využitie – administratíva
Office 1
P0 = 2 375 : 4 = 593 - zamestnanci
P0 = 19600 : 25 = 784 - návštevníci
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 593 x 0,8 x 0,8 = 417,47 ~ 418 miest – pre zamestnancov administratívy 1
pre návštevníkov :
N = 1,1 x 786 x 0,8 x 0,8 = 553,34 : 4= 137,98 ~ 138 miest pre návštevníkov
administratívy 1
Office 2
P0 = 1 500 : 4 = 375 - zamestnanci
P0 = 12 000 : 25 = 480 - návštevníci
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 375 x 0,8 x 0,8 = 264 miest – pre zamestnancov Office 2
pre návštevníkov :
N = 1,1 x 480 x 0,8 x 0,8 = 337,92 : 4= 84,48 ~ 85 miest pre návštevníkov Office 2
Office 3
P0 = 120 : 4 = 30 - zamestnanci
P0 = 1 350 : 25 = 54 - návštevníci
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
pre zamestnancov :
N = 1,1 x 30 x 0,8 x 0,8 = 21,12 ~ 22 miest – pre zamestnancov administratívy 3
pre návštevníkov :
N = 1,1 x 54 x 0,8 x 0,8 = 38 : 4= 9,5 ~ 10 miest pre návštevníkov administratívy 3
funkčné využitie – ubytovacie zariadenie - hotel
P0 = 20 : 5 = 4 P0 = 200 x 0,5 = 100
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
Pre zamestnancov a návštevníkov :
N = 1,1 x (4 + 100) x 0,8 x 0,8 = 73,22 74 miest – pre zamestnancov a návštevníkov hotela

Strana 18 z 101

Nový Istropolis
Zámer

funkčné využitie – multifunkčná hala (kultúrne zariadenie)
P0 = 150 : 7 = 21,42 - zamestnanci
P0 = 3000 : 4 = 750,00 - návštevníci, ktorí sa prepravia IAD (50% z celkovej kapacity haly)
N = 1,1 x Po x kmp x kd kde k mp = 0,8 kd = 0,8
pre zamestnancov a návštevníkov :
N = 1,1 x (21,42 + 750,0) x 0,8 x 0,8 = 543,07 ~ 544 miest pre zamest. a návštevníkov
multifunkčnej haly
BILANCIA ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH MIEST PODĽA STN 73 6110/ Z1, Z2,
Funkčné využitie objektu
rezidencie 1,2
obchody/služby
administratívy 1,2,3
prechodné ubytovanie - hotel
multifunkčná hala 474
Spolu :

krátkodobé stojiská
(počet PM)
30 (50% 15)
65 (50% 33)
233 (50% 116)
22 (50% 11)
(20% 95)
824 – 270 = 554 PM

dlhodobé stojiská
(počet PM)
306
14
704
52
70
1146 PM

Celkový požadovaný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 : 1970.
Celkový požadovaný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 s využitím zástupnosti
je: 1700.
V rámci riešenia statickej dopravy sa využíva ustanovenie čl. 16.3.10 STN 73 610
Projektovanie miestnych komunikácií:
„Pri návrhu parkovacích stojísk pre občiansku vybavenosť, prípadne pre iné zariadenia treba
počítať aj s ich zástupnosťou.“ Pre vzájomnú zástupnosť navrhujeme využiť 50% z
krátkodobého parkovania funkcií bývanie, obchod/služby, hotel a administratíva a 20% z
krátkodobého parkovania funkcie multifunkčnej haly s celkovým počtom 824 stojísk –
navrhovaná zástupnosť je 270 parkovacích miest.
Pri variantnom riešení je celkový nárast parkovacích plôch vo variante „B” o 27 parkovacćh
miest. Celkovo je teda potreba parkovacích miest 1997 PM a budovaných by bolo 1727 PM.

II.9

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

Trnavské mýto už v histórii zastávalo významnú funkciu v rozvíjajúcom sa meste Bratislava
(Prešporok). I keď svojou polohou bolo Trnavské mýto v minulosti perifériou a bránou do
živého mesta, vždy bolo svojou funkciou trhového priestoru významným mestotvorným
prvkom. Neskôr bolo toto trhové prostredie s rozvíjajúcim sa mestom pozdĺž Vajnorskej ul.
prestavané na významnú spoločenskú funkciu Domu odborov - Istropolis a trh dostal svoj nový
stánok - Novú tržnicu. Dom odborov - Istropolis vo svojom pôvodnom využití fungoval do
zmeny organizácie štátu zo socialistického na kapitalistický. Dom odborov - Istropolis
postupom času strácal na význame svojho pôvodného funkčného využitia.
V ranom období modernej republiky sa snažil udržať postavenie stánku kultúrnospoločenského významu. Dynamika a zvyšovanie nárokov na kultúrno-spoločenské udalosti
ho však postupne dostávali do čoraz zložitejšej konkurenčnej pozície. Vysoké nároky a
požiadavky na kultúrno-spoločenské udalosti v dnešnej dobe vyžadujú na svoj chod iné,
variabilnejšie formy priestorovej a prevádzkovej organizácie podobných kultúrnospoločenských stánkov. Je to výzva, s ktorou sú konfrontované všetky obdobné svetové
inštitúcie. Postupne sa tak monumentálna architektúra Domu odborov - Istropolisu stala
umŕtvujúcim determinantom života okolitého priestoru. Verejné priestranstvá absentujú nie len
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životom, ale aj potrebnou mestotvornou kvalitou, porovnateľnou so súčasnými európskymi
štandardmi.
Aj preto si dal súčasný majiteľ Istropolisu za cieľ overiť formou medzinárodnej urbanisticko architektonickej súťaže možnosti prestavby a zatraktívnenia celého makrobloku na Trnavskom
mýte. Výsledkom je teda nie len prestavba mestského bloku, ale najmä regenerácia kultúrnospoločenskej funkcie a nadväzujúcich verejných priestranstiev s cieľom atraktivizovať pulzujúci
mestský život v exponovanom priestore Trnavského mýta, a to ako na úrovni funkčného
využitia, tak i na úrovni verejného života.
Signifikantným dôvodom predkladaného investičného zámeru je návrh prestavby Trnavského
mýta z nefunkčného verejného priestoru na novú, modernú a pulzujúcu, štvrť Bratislavy, teda
uzol s významnou kultúrno-spoločenskou funkciou. Výsledkom bude aktivácia Trnavského
mýta nie len na úrovni riešených stavebných parciel, ale vďaka osadeniu významnej
mestotvornej funkcie kultúrno-spoločenského centra, najmä na úrovni celomestského
významu.
Navrhovaná činnosť v lokalite je naplnením zámerov územnoplánovacej dokumentácie
a zároveň podnikateľského zámeru navrhovateľa.

II.10 Celkové náklady (orientačné)
Celkové náklady na realizáciu stavby odhadované v obidvoch navrhovaných variantoch na
úrovni asi 200 mil. EUR.

II.11 Dotknutá obec
Priamo dotknutou obcou je mesto Bratislava. Priamo výstavbou bude dotknutá mestská časť
Bratislava – Nové Mesto.

II.12 Dotknutý samosprávny kraj
Priamo dotknutý samosprávny kraj je: Bratislavský.

II.13 Dotknuté orgány
Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko,
rozhodnutie alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie
navrhovanej činnosti.
V tejto súvislosti je to:
• Ministerstvo obrany SR,
• Ministerstvo životného prostredia SR ,
• Krajský pamiatkový úrad, Bratislava,
• Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
• Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia,
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava,
• Dopravný úrad, oddelenie ochrany letísk a leteckých pozemných zariadení,
• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Bratislava.
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II.14 Povoľujúci orgán
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom
konaní.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pripravovaná stavba môže realizovať iba podľa
stavebného povolenia stavebného úradu.
Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec. Mestské zastupiteľstvo prenieslo kompetencie
stavebného úradu na mestské časti.
Zákon č. 364 z 13.mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v §61 písm. c)
určuje, že špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je Okresný úrad
Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

II.15 Rezortný orgán
Rezortným orgánom je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. je ústredný orgán štátnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť.
Navrhovaná činnosť bude posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kapitoly č. 2, položky č. 14, kapitoly č. 9, položky
16a), a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty v položke 16b) je potrebné
absolvovať povinné hodnotenie
Pre tieto činnosti sú rezortnými orgánmi:
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov
Prvým povolením, ktoré bude potrebné pre realizáciu navrhovanej činnosti je búracie
povolenie a následne územné rozhodnutie o umiestnení stavby v zmysle zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Stavby podľa §48 stavebného zákona možno uskutočňovať len v súlade
s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na
stavby.

II.17 Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich
štátne hranice
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov v Prílohe č. 13 uvádza zoznam činností podliehajúcich medzinárodnému
posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúce štátne hranice.
Navrhovaná činnosť nie je uvedená v Prílohe č. 13 a nie je charakterom ani rozsahom taká,
aby jej vplyv na životné prostredie mohol presahovať štátne hranice.
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III

Základné informácie o súčasnom stave životného
prostredia dotknutého územia

Širšie dotknuté územie predstavuje územie hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy,
Mestská časť Bratislava – Nové mesto. Celkový stav životného prostredia je priamo úmerný
prírodným danostiam a súčasnému stavu socioekonomického rozvoja mesta.

III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
Reliéf a horninové prostredie
Geomorfologické pomery
V zmysle geomorfologického členenia SR (Mazúr, E., Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002) sa
záujmové územie nachádza v sústave Alpsko-himalájskej, podsústave Panónska panva,
provincii Západopanónska panva, subprovincii Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská
nížina a celku Podunajská rovina.
Záujmové územie patrí do centrálnej časti hlavného mesta Bratislava, pričom územie sa
nachádza v najzápadnejšom okraji Podunajskej nížiny. Na západ od záujmového územia
Podunajskú nížinu ohraničuje morfologický celok Malé Karpaty. Z morfologického hľadiska
má územie charakter plochej roviny. Morfoštruktúrne predstavuje nížina poklesávajúce
územie budované neogénnymi sedimentami, na ktorých sa nachádza pomerne mocný
nerovnomerný pokryv kvartérnych sedimentov. Reliéf územia má rovinný, plochý charakter,
s nepatrným uplatnením litológie, s priemernou nadmorskou výškou cca 135 - 140 m n. m.
Záujmové územie podľa základného geomorfologického rozdelenia SR patrí do negatívnej
morfoštruktúry Panónskej panvy, kam patria mladé, poklesávajúce morfoštruktúry
s agradáciou. Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu ide v záujmovom území
o reliéf rovín a nív. V širšom okolí záujmového územia Bratislavy sa nachádzajú taktiež
vybrané tvary reliéfu, ktorými sú recentné agradačné valy a fosílne agradačné valy.
Geologická charakteristika
Z hľadiska geologickej stavby sa záujmové územie nachádza v pozitívnej jednotke Panónskej panve a geologickú stavbu tvoria sedimenty neogénu a kvartéru. Podľa
Regionálneho geologického členenia Slovenska (D. Vass et al., M 1:500000, 1988) sa
záujmové územie nachádza v I. rád – Vnútrohorské panvy a kotliny, II. rád – Podunajská panva
a III. rád – Gabčíkovská panva a podľa Prehľadnej geologickej mapy kvartéru Slovenskej
republiky (J. Maglay et al., M 1:200000, 2011) predmetnú lokalitu tvoria fluviálne sedimenty –
hliny, hlinité piesky, piesky, piesčité štrky až reziduálne štrky v bližšie nečlenených 2 až 3
stupňoch stredných terás a vo výplni neotektonických depresií veku stredný pleistocén –
mladšia časť (riss v celku) na hranici s holocénnymi fluviálnymi sedimentami – hliny, piesčité
hliny, hlinité piesky až piesčité štrky v nivách riek a potokov.
Podľa základného tektonického členenia záujmové územie patrí do Vnútorných Západných
Karpát, tektonickej etapy Neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpát. Skupiny
naložených formácií sú formácie vnútorných Západných Karpát naložené na paleoalpínsku
príkrovovú sústavu a ide o formácie sedimentárnej panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou.
Záujmové územie sa nachádza v Podunajskej nížine a v jej morfologickom stupni Podunajská
rovina. Po geologickej stránke patrí záujmové územie juhozápadnému okraju Podunajskej
panve, pričom základy tejto panvy boli položené vo vrchnom bádene, formovať sa však začala
v pliocéne. Podložie neogénnych sedimentov je budované horninami malokarpatského
kryštalinika. Sú zastúpené dvojsľudovými granitmi a granodioritmi bratislavského masívu
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s hojným výskytom pegmatitov.
Neogénne súvrstvia predstavujú okrajový vývoj Podunajskej panvy. Najvrchnejší stupeň
neogénu tvoria sedimenty panónu, ktoré sú zastúpené ílmi, vápnitými ílmi, pieskami, vzácne
štrkmi, pričom smerom do centra panvy sa mení okrajový vývoj neogénu na panvový
s prevahou pelitického materiálu.
Kvartérne sedimenty sú zastúpené štrkmi, piesčitými štrkmi, rôznozrnnými pieskami
a piesčitými hlinami. Valúny štrkov sú tvorené prevažne kremeňom, granitmi, vápencami,
pieskovcami a metamorfovanými horninami. Veľkosť valúnov dosahuje 0,5 až 30 cm. Piesčitá
výplň má prevažne jemnozrnný charakter. Mocnosť kvartéru sa pohybuje do cca 14 m p.t.
Súvrstvie kvartérnych sedimentov je vo svojich najvrchnejších partiách zahlinené a na báze
kvartéru pristupuje ílovitá zložka.
Inžinierska geológia
Záujmové územie je súčasťou regiónu tektonických depresií, subregiónu s neogénnym
podkladom. Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR 2002) sa
dotknuté územie nachádza v rajóne údolných riečnych náplavov (F). Podľa Mapy
inžinierskogeologických rajónov Slovenska (M. Hrašna, A. Klukanová, Atlas krajiny SR, 2002,
M 1: 50000 a P. Liška, M 1:50000, 2017) predmetné územie sa nachádza vo formácii
kvartérnych sedimentov, v rajóne pleistocénnych riečnych terás (Ft) na hranici s rajónom
náplavových aluviálnych rovín (Fr).
Na základe vykonaných viacerých inžinierskogeologických prieskumov v danom území
v minulosti sa dá predpokladať, že pod navážkami sa v území nachádza hlina ílovitá so štrkom,
pod ktorou sú štrky zahlinené s valúnmi 1 až 15 cm, ďalej štrk s pieskom, jemno-strednozrnný,
s priemerom 1 až 10 cm, max. 25 cm a kvartérne súvrstvie ukončuje štrk s pieskom
jemnozrnným s valúnmi 1 až 15 cm, maximálne 40 cm. Pod kvartérnymi sedimentami sa
nachádza neogén zastúpený ílom žltohnedým až sivým.
Geodynamické javy
Záujmové územie sa nachádza v rovinatom teréne bez náchylnosti k vzniku geodynamických
javov. Morfológia terénu a rovinatého reliéfu predmetnej lokality a jej okolia tvorí stabilné
územie. K najvýznamnejším geodynamickým javom minulosti v širšom záujmovom území
patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s čiastočným pokračovaním
v pleistocéne. Neotektonické pohyby významne prispeli k súčasnému reliéfu územia ako aj k
charakteru a mocnosti kvartérnych sedimentov v širšom záujmovom území. Z hľadiska
geodynamických javov je záujmové územie stabilné.
Seizmicita
Podľa STN EN 1998-1 Eurokód 8 „Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť“ podľa
článku 3.1.2 Identifikácia kategórie podložia patrí záujmové územie do kategórie B
s parametrami Vs30 = 360 – 800 m.s-1, NSTP (počet úderov / 30 cm) = viac ako 50 a Cu = viac
ako 250 kPa. V zmysle STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokód 8, obrázku NB 6.1 „Oblasti
seizmického ohrozenia na území Slovenska“ hodnota špičkového seizmického zrýchlenia agr,
ktorá môže byť s pravdepodobnosťou 10 % prekročená počas 50 rokov, t.j. hodnota agr pre
návratovú periódu 475 rokov, dosahuje v území Bratislavy agr = 0,63 m.s-2. Záujmové územie
je stabilné a neboli v danom území zistené žiadne prejavy nestability.
Radónový prieskum
Radónový prieskum bude uskutočnený pri získavaní dodatočného inžiniersko-geologického a
hydrogeologického prieskumu (IGHP), a to pred spracovaním vyššieho stupňa PD. Bude

Strana 23 z 101

Nový Istropolis
Zámer

súčasťou príloh dokumentácie pre územné rozhodnutie. Na základe “mapového podkladu”
radónového rizika (GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity, Bratislava:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009; ) sa dá predpokladať a konštatovať, že radónové
zaťaženie je v predmetnom území nízke a izoplochy zasahujúce do územia vymedzujú mieru
radónového rizika na úrovni 36,7 %, je do vyššieho stupňa nutné spracovať podrobnejší
prieskum s cieľom spresnenia hodnôt radónového rizika. Na základe presnejších údajov budú
následne navrhnuté architektonicko-stavebné a technické opatrenia.
Suroviny
Podľa Mapy Nerastné suroviny Slovenska (J. Zuberec, M. Tréger, J. Lexa a P. Baláž, 1:500
000, 2004) sa v záujmovom území mesta Bratislava a v jeho blízkom okolí výhradné ani
vyhradené ložiská pre ťažbu nerastných surovín nevyskytujú, t.j. v území nie sú v súčasnosti
evidované dobývacie priestory ako chránené ložiskové územia.
V okolí Bratislavy sa nachádzajú ložiskové výskyty v lokalite Rovinka (typ suroviny: štrkopiesky
a piesky, veľkosť ložiska: malé ložisko (1 až 5 mil. m3), genetický typ: aluviálne náplavy Dunaja
Podunajskej roviny s využitím: výroba betónu a netuhých vozoviek) a lokalite Vajnory (typ
suroviny: štrkopiesky a piesky, veľkosť ložiska: významný výskyt (menej ako 1 mil. m3),
genetický typ: náplavy Dunaja Podunajskej roviny a použitie: výroba betónu). Lokality sa
nachádzajú juhovýchodne a severovýchodne od záujmového územia vo vzdialenosti viac ako
7 km a nemajú na činnosti zámeru žiadny vplyv.
Klimatické pomery
Záujmové územie patrí z klimatického hľadiska do teplej nížinnej klímy, teplej klimatickej
oblasti s priemerným počtom letných dní za rok 50 a viac, okrsku teplého, suchého, s miernou
zimou (T2). Podľa meteorologickej stanice Bratislava – Letisko sa priemerná ročná teplota za
posledných päť rokov (2015 – 2019) pohybuje okolo 12,0 ºC, v januári dosahuje priemerná
mesačná teplota 0,3 ºC a v mesiaci júl 23,2 ºC. Priemerný ročný úhrn zrážok dosiahol za
posledných 5 rokov 515,4 mm. Pre bližšiu charakteristiku klimatických pomerov boli použité
údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek klimatologických pozorovaní SHMÚ 2015 – 2019.
Teplotné pomery
Záujmové územie sa nachádza v teplej klimatickej oblasti a teplom okrsku – T2. Podľa
meteorologickej stanice Bratislava – Letisko sa za obdobie 2015 – 2019 ročný priemer teplôt
pohyboval v hodnote 12,0 ºC. Najchladnejším mesiacom v priemere bol mesiac január
s priemernou mesačnou teplotou 0,3 ºC a najteplejším mesiacom bol júl s priemernou
mesačnou teplotou 23,2 ºC. Za posledný uvádzaný rok 2019 ročná priemerná teplota
dosiahla 12,5 ºC, najchladnejším mesiacom bol január s teplotu 0,3 ºC a najteplejším
mesiacom jún s teplotu 23,8 ºC.
Tab. č. 2: Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Bratislava - Letisko (ºC)
rok
2015 - 2019
2019

I
0,3
0,3

II
3,0
4,6

III
7,1
8,8

IV
12,3
12,6

V
16,3
13,5

VI
21,9
23,8

VII
23,2
23,0

VIII
22,9
23,2

IX
17,2
16,9

X
11,4
11,9

XI
6,6
8,1

XII
2,5
3,7

Zrážky
Záujmové územie patrí do suchého okrsku v rámci teplej klimatickej oblasti. Podľa údajov zo
stanice Bratislava – Letisko priemerný úhrn zrážok za uvádzané roky 2015-2019 dosiahol
515,4 mm. Najbohatší na zrážky za toto obdobie bol mesiac máj s priemerným úhrnom 67,4
mm, najmenej zrážok pripadlo na mesiac marec s priemerným úhrnom 23,7 mm. Prevládajúce
množstvo zrážok spadlo v území v teplom polroku (IV-IX) 282,9 mm, v zimnom polroku (X-III)
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to bolo 232,6 mm. Za posledný uvádzaný rok 2019 priemerný ročný úhrn zrážok dosiahol 524,6
mm, pričom najviac zrážok spadlo v mesiaci máj o hodnote 118,2 mm a najmenej
v mesiaci jún o hodnote 17,5 mm. Snehová pokrývka v roku 2019 viac alebo rovná 1 cm sa
vyskytla 17 dní v roku a viac alebo rovná 10 cm sa vyskytla 2 dni v roku.
Tab. č. 3: Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Bratislava - Letisko (mm)
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015 - 2019 42,3 31,2 23,7 26,3 67,4 38,8 62,2 37,4 50,9 42,3 48,8 44,3
2019
59,7 17,9 27,3 20,6 118,2 17,5 41,4 31,7 45,1 20,3 68,3 56,6
Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2015-2019,
SHMÚ, Bratislava

Veterné pomery
Záujmové územie patrí do centrálnej, rovinatej, plochej časti mesta Bratislava, kde sa
prejavujú typické orografické pomery daného územia. Vo všeobecnosti patrí Bratislava
medzi najveternejšie mestá Slovenska, čo je spôsobené orografickými pomermi širšieho
územia, ktoré sú podmienené blízkosťou pohoria Malých Karpát a morfologickým prvkom
Devínskou bránou, ktorá vznikla zahĺbením Dunaja do južného okraja Malých Karpát a je
najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim klímu v území Bratislavy. Vzduchové hmoty
severozápadného a severného smeru majú možnosť prenikať do územia mesta cez
Devínsku bránu, pričom sú sprevádzané často búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia
a tak ovplyvňuje veterné pomery územia.
V záujmovom území podľa údajov z meteorologickej stanice Bratislava - Letisko prevažuje
severozápadné prúdenie vzduchu s početnosťou výskytu 24,7 % s podružne sa vyskytujúcim
severovýchodným prúdením s početnosťou výskytu 17,9 %. Maximálna priemerná mesačná
rýchlosť vetra 4,6 m.s-1 na stanici Bratislava - Letisko bola v roku 2019 zaznamenaná v mesiaci
január, máj a minimálna v auguste (mesačný priemer 3,0 m.s-1). (Ročenky klimatologických
pozorovaní SHMÚ 2015-2019, SHMÚ, Bratislava)
Tab. č. 4: Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice Bratislava - Letisko (%)
rok
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
2015 - 2019
12,3
17,9
7,8
11,2
5,2
6,9
11,9
24,7
2019
12,8
18,7
7,1
12,1
4,6
5,9
13,0
24,8
Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území, SHMÚ, Bratislava

Hydrologické pomery
Povrchové vody
Záujmové územie patrí do povodia toku Dunaj, ktorý je najväčším tokom na Slovensku a
preteká cez mesto Bratislava. Tok Dunaj (4-20-01) preteká južne od predmetnej lokality vo
vzdialenosti cca 2,2 km, pričom smer toku v tomto území je Z – V. Vo vzdialenosti cca 3,7 km
JV smerom od predmetnej lokality sa od Dunaja odpája tok Malý Dunaj, ktorý taktiež patrí
medzi významné toky širšieho územia Bratislavy.
Územie sa nachádza v podrobnom povodí rieky Dunaj (4-20-01-007) a patrí k vrchovinovonížinnej oblasti, s dažďovo-snehovým režimom odtoku, s akumuláciou vôd v období december
až január. Najvyššie vodnosti sú viazané na topenie snehov a pripadajú na mesiace február
až apríl. Podružne zvýšenia vodnosti v priebehu leta, koncom jesene a začiatkom zimy
vznikajú v dôsledku výdatných búrok a dažďov. Začiatok zamŕzania riek pripadá na obdobie
začiatku januára a koniec na začiatok mesiaca február.
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Priemerný ročný prietok na toku Dunaj, vodomerná stanica Bratislava (rkm 1868,75, plocha
povodia 131331,10 km 2), ktorá sa nachádza cca 2,5 km JZ od predmetnej lokality, v roku
2018 dosiahol 1644 m 3.s-1. Minimálny priemerný mesačný prietok bol pritom zaznamenaný
v mesiaci november o hodnote 923,1 m 3.s-1 a maximálny priemerný mesačný prietok
v mesiaci január 2972 m3.s-1. Maximálny denný priemerný prietok dosiahol v mesiaci január
5206 m3.s-1 a minimálny denný priem. prietok v mesiaci október 731,3 m 3.s-1. Za obdobie
1901–2017 najvyšší kulm. prietok dosiahol 10640 m 3.s-1 a najnižší kulm. prietok 580 m 3.s-1.
Tab. č. 5: Zoznam vodomerných staníc riešeného územia
Tok
Dunaj

Stanica
Bratislava

Hydrologické číslo
4-20-01-006-01

Riečny km
1868,75

Plocha povodia Nadm. výška (m n. m.)
131331,10
128,43

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2018, SHMÚ, Bratislava, 2019

Tab. č. 6: Priemerné mesačné a extrémne prietoky (m3.s-1)
Stanica I
II
Tok: Dunaj
Qm
2972 1821
Qmax 2018
Qmax 1901 - 2017

III
IV
V
VI
Stanica: Bratislava
1542 2162 2002 1922
5206
10640

VII

VIII

IX

X
XI
XII
Rok
riečny kilometer: 1868,75
1462 1061 1209 1017 923
1643 1644
Qmin 2018
731,4
Qmin 1901 - 2017
580,0

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2018, SHMÚ, Bratislava, 2019

Vodné plochy
V dotknutom území sa vodné plochy prírodného a umelého charakteru nenachádzajú.
V rámci širšej záujmovej oblasti Bratislavy sa však nachádzajú vodné plochy, ktoré vznikli
povrchovou ťažbou štrkov a v súčasnosti sú využívané na rekreačné účely. Na západ od
záujmového územia vo vzdialenosti 1,3 km sa nachádza Štrkovecké jazero
a severovýchodne vo vzdialenosti asi 1,4 km je to jazero Kuchajda. Uvedené vodné plochy
a ochranné pásma týchto vodných plôch realizácia zámeru nijako neohrozuje.
Podzemné vody
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav,
Bratislava 1984) sa záujmové územie nachádza pri západnom okraji hydrogeologického
rajóna Q 051 – Kvartér západného okraja Podunajskej roviny a severnej časti Subrajónu
povodia Dunaja – DN 00. Zvodnené prostredie tohto územia je tvorené dunajskými
náplavami. Ich mocnosť narastá z 8 - 12 metrov na ostrove Sihoť v Karlovej Vsi na 20 metrov
v území východne od Petržalky. Na hrasti v okolí Jaroviec a Rusoviec mocnosti klesajú na
11 - 14 metrov a na ľavej strane Dunaja boli najväčšie mocnosti zistené pri východnom
obmedzení rajónu 30 - 40 metrov. V podloží náplavov je vyvinutý sedimentárny neogén,
ktorý je v časti územia priliehajúcou ku východnému obmedzeniu rajónu značne piesčitý do
hĺbky 40 - 50 metrov.
Z hydrogeologického hľadiska najpriaznivejší celok v záujmovom území predstavujú
kvartérne sedimenty zastúpené štrkmi, piesčitými štrkmi a pieskami, ktoré vytvárajú
rozsiahlu nádrž podzemných vôd s voľnou hladinou.
Výška hladiny podzemnej vody je závislá na povrchovom toku Dunaj, ktorý dopĺňa podzemnú
vodu kvartéru za každého vodného stavu. V menšej miere sa na dopĺňaní zásob podzemnej
vody podieľajú prítoky z juhovýchodných svahov Malých Karpát a zo zrážok. Hladina
podzemnej vody sa v predmetnej lokalite pohybuje približne v priemere 6 m p.t.
Hydrogeologické pomery záujmového územia sú dané prítomnosťou zvodnených
štrkopiesčitých vrstiev a blízkosti veľkého toku Dunaj ako okrajovej podmienky, ktorá
zvodnené vrstvy napája a za nízkych stavov drénuje. Územie je súčasťou širšej pririečnej
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zóny s oneskorenou a tlmenou reakciou hladiny podzemnej vody na stav a výšku hladiny
toku Dunaj, ktorý je hlavným režimovým činiteľom. K vplyvu Dunaja sa pridáva nie
zanedbateľný vplyv zrážok a prítoku podzemnej vody od úpätia Malých Karpát.
V štrkopiesčitých uloženinách je voľná hladina podzemnej vody, pričom koeficient filtrácie
zvodnenej vrstvy kolíše najčastejšie v rozmedí 10-3 až 10-4 m.s-1.
Pramene a pramenné oblasti
Záujmové územie sa nachádza v Podunajskej rovine, kde nie je žiadny potenciál pre výskyt
prameňov a pramenných oblastí. V záujmovom území sa pramene, ako aj minerálne
a termálne vody nevyskytujú.
Vodohospodársky chránené územia
Predmetné územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Priamo
v dotknutom území sa nenachádza vodohospodársky významné územie. Najbližšia CHVO –
Žitný ostrov sa nachádza cca 3,7 km juhovýchodne od záujmového územia. Ide
o najvýznamnejšiu CHVO na Slovensku so zásobami podzemných vôd nadregionálneho
významu. Realizácia zámeru oblasť CHVO – Žitný ostrov a režim podzemnej vody v nej nijako
neovplyvní.
PHO
Predmetné územie sa nenachádza v pásme hygienickej ochrany (PHO). V blízkosti územia sa
nenachádzajú žiadne chránené vodné zdroje, ani zdroje termálnych a minerálnych vôd.
Pôdne pomery
Geomorfologická rôznorodosť záujmového územia podmieňuje aj prítomnosť širokého spektra
pôdno-substrátových komlpexov.
Deluviálny substrátový podklad z kyslých vyvretých a metamorfovaných hornín na svahoch
Malých Karpát podmieňuje prevažne vznik stredne hlbokých, značne skeletnatých, kyslých
a ľahších pôd – kambizemí a rankrov. Časť Malých Karpát budovaná karbonátovými horninami
je pokrytá rendzinami a pararendzinami. Dlhodobým antropogénnym pôsobením sa na
svahoch vyvinuli pôdy typu kultizem a antrozem.
Pôdne zdroje sú predovšetkým na Podunajskej nížine a patria k najkvalitnejším pôdam v rámci
Slovenska. Tieto pôdy si zároveň vyžadujú patričnú ochranu pred ich záberom na realizáciu
nepoľnohospodárskych aktivít.
Vo fluviálnej oblasti možno na základe rozdielneho chemizmu pôdnych substrátov rozlíšiť:
pôdy na nekarbonátových sedimentoch, ktoré prevažujú na časti Borskej nížiny – prevažujú
typické fluvizeme, prípadne čiernice na miestach, kde hladina podzemnej vody je prevažne
hlbšie ako 2 m pod povrchom a glejové subtypy v miestach, kde hladina podzemnej vody je
do 2 m pod povrchom. Lokálne sa vyskytujú kambizeme. Taktiež tu možno nájsť antrozeme
a kultizeme.
Pôdy na karbonátových sedimentoch časti Podunajskej nížiny – prevažne sú zastúpené pôdy
hydromorfného charakteru, sčasti semiteristrické a na starých agradačných valoch, kde vplyv
podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa vyvinuli pôdy teristrického charakteru.
Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na fluviálnych sedimentoch, čiernice typické
karbonátové a glejové, komplexy černozemí a čierníc, ktoré patria k najúrodnejším pôdam
v SR. V depresných polohách nivy Dunaja sa nachádzajú glejové subtypy uvedených pôdnych
typov a gleje typické, ktoré sú lokalizované v blízkosti toku Dunaja, v Šúrskej depresii, ako
i pod lesnými lužnými porastami (Hrnčiarová a kol., 2000).
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Pôdna reakcia pôd je slaboalkalická, na západe a severozápade až neutrálna. Vlhkostný režim
pôd je mierne vlhký a zrnitosť pôdy je hlinitá, kamenitosť – neskeletnatá až slabo kamenitá (0
- 20%). Priepustnosť pôd je zo SV, V, JV, J a JZ stredná a na Z až SZ stredná – veľká.
Retenčná schopnosť pôd je na SV, V až JV veľká, na J až JZ stredná a na Z až SZ malá –
stredná. (Atlas SR, 2002)
V území Rača – Vajnory – Svätý Jur sa nachádza súvislejší celok fluvizemí glejových, lokálne
glejov a v severovýchodnej časti územia kompaktnejšie plochy čiernic kultizemných. V
západnej časti územia sa v úzkom páse vyskytujú kultizem modálna, lokálne antrozem
modálna.
Na hodnotenej lokalite možno pôdny podklad označiť ako Antrozem (AN), čo je človekom
vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých
substrátoch, napr. navážky v sídlach a na rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest,
zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín.
Na hodnotenej lokalite možno pôdny podklad označiť ako Antrozem (AN), čo je človekom
vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých
substrátoch, napr. navážky v sídlach a na rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest,
zastavané plochy.
Fauna, flóra, vegetácia
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (FUTÁK, 1980) sledované územie sa nachádza
na rozhraní dvoch fytogeografických oblastí. Svahy Malých Karpát spadajú do oblasti
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) s obvodom predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum) s okresom Malé Karpaty. Úpätia svahov a dotknutá časť Podunajskej roviny
spadá do oblasti panónskej flóry (Pannonicum) charakterizovanú obvodom eupanónskej
xerotermnej flóry (Eupannonicum) s okresom Podunajská nížina. Priamo dotknuté územie celé
spadá do oblasti panónskej flóry (Pannonicum) obvodu eupanónskej xerotermnej flóry
(Eupannonicum). Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska (PLESNÍK, 2002)
patrí priamo dotknuté územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti
s nemokraďovým okresom, lužným podokresom.
Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie boli v časti sledovaného územia spadajúceho
do Podunajskej roviny mapované lužné lesy nížinné (U), ktoré tu pokrývali väčšinu priestoru.
V depresiách a v okolí tokov boli mapované vŕbovo-topoľové lužné lesy (Sx) a na vyvýšených
miestach medzi lužnými lesmi boli ostrovčekovite mapované dubovo-hrabové lesy panónske
(Cr). Na úpätí a na svahoch Malých Karpát boli mapované dubovo-hrabové lesy karpatské (C),
ostrovčekovite aj dubovo-cerové lesy (Qc), dubové xerotermofilné lesy submediteránne
a skalné stepy (Q) a kyslomilné dubové lesy (Qa). Podrobná charakteristika mapovaných
jednotiek je uvedená v práci MICHALKO A KOL. (1986). V priamo dotknutom území boli
vyčlenené hlavne lužné lesy nížinné (U).
Lužné lesy nížinné zahrňujú vlhkomilné a čiastočne mezohygrofilné lesy na aluviálnych
naplaveninách pozdĺž vodných tokov alebo v blízkosti prirodzených vodných nádrží. Viažu sa
na vyššie a relatívne suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, riečne terasy, náplavové
kužele a pod.) kde ich zriedkavejšie a časovo kratšie ovplyvňujú periodicky sa opakujúce
povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody. Vegetácia má bujný vzrast, lebo
zásoby prístupných živín sú pomerne veľké a kvalitné, čo súvisí s periodicky sa opakujúcou
sedimentáciou riečnych splavenín počas povrchových záplav. V stromovej vrstve sa uplatňujú
najmä tvrdé lužné dreviny ako jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus
robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer
campestre), čremcha obyčajná (Padus avium), brest väzový (Ulmus leavis), medzi ktoré

Strana 28 z 101

Nový Istropolis
Zámer

bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých lužných lesov. Krovinné poschodie je
zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou, vyskytujú sa tu hlavne svíb
krvavý (Swida sanquinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus
europaeus), kalina obyčajná (Viburnum opulus) a i. Bylinný porast je bohatý a druhovo pestrý.
Vŕbovo-topoľové lužné lesy sú spoločenstvami mäkkých lužných lesov rozšírených na
holocénnych nivách riek v teplej panónskej oblasti, na vlhkých, periodicky zaplavovaných
fluviatilných sedimentoch. Sú to buď spoločenstvá vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov
(Salicion albae), alebo spoločenstvá krovitých vŕb (Salicion triandrae) a všetky ich vývojové
štádiá. Tieto spoločenstvá sú sprievodcami väčších vodných tokov, čo vyplýva z ich
špecifických nárokov na hydrologické pomery stanovíšť, závislých od pohybu vodnej hladiny
riek, kvalitatívneho zloženia a rýchlosti ukladania nánosov. V stromovej vrstve sa vyskytuje
najčastejšie vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ biely (Populus alba), topoľ
čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus canescens) a v krovinnej vrstve je najviac
zastúpená vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba trojtyčinková (Salix triandra), svíb krvavý
(Swida sanquinea), baza čierna (Sambucus nigra) a i.
Dubovo-hrabové a dubové lesy tu predstavujú lesnú klimaticko-zonálnu formáciou v dubovom
vegetačnom stupni. Sú to zmiešané listnaté lesy na hlbších pôdach typu kambizemí
s dostatkom živín, s dominanciou hraba obyčajného (Carpinus betulus), duba letného
(Quercus robur agg.) alebo duba zimného (Quercus petraea agg.), s prímesou buka lesného
(Fagus sylvatica) a aj iných drevín ako javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), zriedkavo
aj iných drevín. Krovité poschodie tvoria mladé jedince dominantných drevín spolu s javorom
poľným (Acer campestre), bazou čiernou (Sambucus nigra), lieskou obyčajnou (Corylus
avellana), hlohom jednosemenným (Crataegus monogyna), bršlenom európskym (Euonymus
europaeus) a ružou šípovou (Rosa canina). Podrast má prevažne travinný charakter, v ktorom
sa uplatňujú hlavne mezofilné druhy.
Pri hodnotení stavu reálnej vegetácie sledovaného územia je nutné konštatovať, že v dôsledku
rastu mesta a silného antropického tlaku na biozložku územia boli pôvodné biotopy v nížinnej
časti územia a v nižších až stredných polohách svahov Malých Karpát takmer úplne
zlikvidované. Vo vyšších polohách svahov a na hrebeni sa ešte zachovali pôvodné lesné
porasty, ktoré však v minulosti boli poznačené hospodárskou činnosťou. Medzi najviac
zachovalé môžeme zaradiť lesné porasty Malých Karpát, ktoré spadajú do územia CHKO Malé
Karpaty. V nich sa aj vyskytujú niektoré vzácne rastlinné alebo živočíšne druhy, prípadne ich
spoločenstvá.
Stredná časť svahov je často zastavaná individuálnou bytovou zástavbou, hlavne v lokalite
Koliba, zastúpené sú aj úzkopásové terasové vinice, záhrady a pridomové záhrady, pomerne
dobré zastúpenie tu majú aj prvky nelesnej stromovej a krovitej vegetácie (NSKV), nachádza
sa tu už viacero medzí s prevahou krovitých porastov, väčších skupín stromov a krov, porastov
drevín na zarastajúcich neúžitkoch, sprievodná stromová a krovitá vegetácie ciest a pod. Tu
sa už však nenachádzajú plošné prvky pôvodnej prirodzenej vegetácie, no druhové zloženie
porastov drevín, druhové zloženie medzí a nevyužívaných plôch, druhové zloženie porastov
v okolí malých vodných tokov stekajúcich po svahu a pod. sa približuje prirodzenému a vytvára
sa tu plynulý prechod k pôvodnej vegetácii vo vyšších polohách svahov Malých Karpát. Na
plochách viníc, záhrad, v okolí ciest, v okolí zastavaných plôch a pod. prevláda travinnobylinná vegetácia a z nej hlavne ruderálna a segetálna vegetácia.
Dolná časť svahov a nížinná časť územia prestavuje typickú mestskú krajinu s dominanciou
zastavaných plôch, sídliskami hromadnej bytovej zástavby s parkovo upravenými plochami,
rôzne administratívne, obslužné, dopravné a výrobno-skladovacie priestory a pod. Územie
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dopĺňa sieť dopravných prvkov ako cesty, električková trať, železnica, parkoviská a pod. Na
tieto plochy sa viaže hlavne ruderálna vegetácia, v okolí bytovej zástavby dominujú parkovo
upravené plochy s trávnikmi a okrasnými drevinami a v lokalitách individuálnej bytovej
výstavby prevládajú pridomové záhradky, menšie vinice a plochy malých dočasných
neúžitkov. Na tieto plochy je tiež prevažne viazaná ruderálna vegetácia, ku ktorej sa pridružuje
vegetácia okrajov cestných komunikácií s prevahou niektorých druhov tráv. Časť plôch je
značne narušených aj predchádzajúcou stavebnou činnosťou a umiestnením skládok pôdy
a zeminy, čím vznikli plochy pre šírenie sa ruderálnej vegetácie.
Veľké zastúpenie v území má nelesná drevinná vegetácia (nelesná stromová a krovinná
vegetácia – NSKV). Je to krajinný prvok, ktorý dotvára súčasnú urbanizovanú krajinu.
V dnešnej podobe v sledovanom území predstavuje zvyšky plôch, línií a solitérov drevinnej
vegetácie v urbanizovanej krajine. Na riešenom území nachádzame NSKV ako parkovú
drevinnú vegetáciu, vegetáciu pozdĺž komunikácií, vegetáciu na medziach, okrajoch parciel,
rôznych neúžitkoch a pod. Druhové zastúpenie je veľmi pestré, na svahoch Malých Karpát
dominujú pôvodné druhy, v zastavanom území naopak dominujú záhradnícky významné druhy
či kultivary.
Travinno-bylinné porasty v sledovanom území zaberajú pomerne veľkú plochu. Sú tu prevažne
porasty parkového charakteru, ktorých plochy boli zatrávnené po vybudovaní sídlisk,
administratívnych a priemyselno-skladových areálov, jednotlivých stavieb alebo sa tu
nachádzajú rôzne zruderalizované trávnaté porasty, hlavne v okolí komunikácií. Tieto porasty
a aj samotné lokality ich výskytu sú však silne atakované primárnymi aj sekundárnymi
stresovými faktormi. Napriek tomu sú pozitívnym krajinotvorným prvkom a plnia tiež dôležitú
funkciu protieróznu a vodoochrannú. Na plochách s travinno-bylinnou vegetáciou sa vyskytujú
solitérne rastúce stromy alebo skupiny stromov a krov rôzneho veku a rôznej výšky.
Významné postavenie v území má vegetácia urbanizovaného územia. Urbanizovaná krajina
je integrovaným celkom všetkých funkcií súvisiacich s civilizáciou. Na najdôležitejšie funkcie
mesta – bývanie, výroba, služby, rekreácia a i. – nadväzuje vegetácia rôznej úrovne
s primárnymi ako aj sekundárnymi účinkami na životné prostredie. Formovanie spoločenstiev
rastlín, ale aj živočíchov, v urbanizovanom území je stále ovplyvňované urbanistickým tlakom
a rozvojom mesta. O to významnejšiu ekostabilizačnú úlohu zohrávajú hlavne plochy
vegetácie parkového typu. V okolí ciest a existujúcich stavieb územia sa nachádzajú aj
nerekultivované plochy, na ktorých sa vyskytuje buď ruderálna vegetácia alebo značne
pozmenená vegetácia travinno-bylinných až krovinových porastov.
Na priamo dotknutej lokalite – ohraničenej ulicami Šancová, Vajnorská, Škultétyho a Trnavské
mýto – sa vyskytuje len travinno-bylinná vegetácia parkového charakteru s parkovou
drevinovou vegetáciou s dominanciou starších jedincov stromov.
Z listnatých opadavých druhov stromov sa tu vyskytujú javor mliečny (Acer platanoides), javor
horský (Acer pseudoplatanus), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), breza previsnutá
(Betula pendula), brestovec západný (Celtis occidentalis), čerešňa vtáčia (Cerasus avium),
čerešňa pílkatá (Cerasus serrulata), jaseň americký (Fraxinus americana), jaseň mannový
(Fraxinus ornus), platan javorolistý (Platanus hispanica), topoľ biely (Populus alba), topoľ
kanadský (Populus x canadensis), slivka guľatoplodá (Prunus insititia), lipa malolistá (Tilia
cordata), z ihličnatých druhov smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek pichľavý (Picea
pungens), borovica čierna (Pinus nigra), borovica lesná (Pinus sylvestris), tujovec východný
(Platycladus orientalis), tuja západná (Thuja occidentalis). Celkovo sa v sledovanom území
vyskytuje viac ako 140 stromov. Prevažná väčšina stromov má obvod kmeňa väčší ako 40 cm
a v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
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o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov patria do kategórie drevín, pre ktoré
je potrebné žiadať povolenie na výrub.
Kroviny sú v území zastúpené druhmi dráč obyčajný (Berberis vulgaris), hlošina úzkolistá
(Elaeagnus angustifolia), zlatovka prostredná (Forsythia x intermedia), borievka rozprestretá
(Juniperus horizontalis), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), sumach pálkový (Rhus typhina), baza
čierna (Sambucus nigra), kalina vrásčitá (Viburnum x rhytidophylloides) a ďalšími okrasnými
krovinami. Lianovité druhy zastupujú plamienok plotný (Clematis vitalba), brečtan popínavý
(Hedera helix), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), pavinič popínavý (Parthenocissus
pubescens), pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia), pavinič trojlaločný (Parthenocissus
tricuspidata).
V parkových trávnikoch dominujú trávy ako prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon), prstovka
krvavá (Digitaria sanguinalis), jačmeň myší (Hordeum murinum), lipnica ročná (Poa annua),
mohár sivý (Setaria pumila) a ďalšie druhy využívané do parkových trávnikov, z bylinných
druhov prevládajú druhy ruderálnej vegetácie ako rebríček obyčajný (Achillea millefolium
agg.), lopúch väčší (Arctium lappa), palina pravá (Artemisia absinthium), palina obyčajná
(Artemisia vulgaris), loboda rozprestretá (Atriplex prostrata), loboda tatárska (Atriplex tatarica),
sedmokráska obyčajná (Bellis perennis), vesnovka obyčajná (Cardaria draba), mrlík biely
(Chenopodium album), čakanka obyčajná (Cichorium intybus), bocianik rozpukovitý (Erodium
cicutarium), pakost nízky (Geranium pusillum), pakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum),
zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus),
komonica lekárska (Melilotus officinalis), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), stavikrv
vtáčí (Polygonum aviculare), nátržník plazivý (Potentilla reptans), portulaka zeleninová
(Portulaca oleracea), iskerník plazivý (Ranunculus repens), štiavec tupolistý (Rumex
obtusifolius), silenka biela (Silene latifolia), hviezdnik ročný (Stenactis annua), púpava
(Taraxacum sect. Ruderalia), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium
repens), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) a i.
Živočíšstvo
Faunisticky, v zmysle zoogeografického členenia podľa živočíšnych regiónov (ČEPELÁK,
1980), sa sledované územie nachádza na rozhraní dvoch zoogeografických regiónov. Územie
Malých Karpát patrí do provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, do vnútorného obvodu,
západného okrsku. Dolné časti svahov a územia Podunajskej roviny spadajú do provincie
Vnútrokarpatskej zníženiny, Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku
lužného. Existencia uvedeného rozhrania sa prejavuje v pestrom zastúpení karpatských ale aj
teplomilných druhov fauny. Z hľadiska zoogeografického členenia – terestrický biocyklus
(JEDLIČKA, KALIVODOVÁ, 2002) priamo dotknuté územie spadá do panónskeho úseku provincie
stepí a z hľadiska zoogeografického členenia – limnický biocyklus (HENSEL, KRNO, 2002)
územie spadá do pontokaspickej provincie, západoslovenskej časti podunajského okresu.
Úroveň poznania rozšírenia jednotlivých skupín fauny je veľmi rozdielna. Najkomplexnejšie je
spracovaná skupina stavovcov (z oblasti sú veľmi dobre spracované napr. vtáky), nízku úroveň
poznania možno konštatovať najmä u niektorých skupín bezstavovcov (napríklad pôdny
hmyz). Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno skonštatovať že pre dotknuté územie je
charakteristická fauna urbanizovaného prostredia, mozaiky prídomových záhrad, záhrad
a viníc, opustených plôch, medzí, krovín, okrajov lesa, listnatých lesov a pod., hlavne
s výskytom hmyzu, pôdnych organizmov, obojživelníkov, plazov, vtákov a drobných cicavcov.
V dôsledku rastu mesta a silného antropického tlaku na biozložku priamo dotknutého územia
boli pôvodné biotopy značne pozmenené. Vyskytuje sa tu bežná fauna urbanizovaného
územia, z bezstavovcov hlavne hmyz, slimáky, pôdne organizmy, z cicavcov hlavne vtáky
a drobné zemné cicavce a pod.
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Z bezstavovcov sú v území veľmi rozšírené druhy živočíchov zo skupín máloštetinavcov
(Oligochaeta), mäkkýšov (Mollusca), mnohonôžok (Diplopoda), stonôžok (Chilopoda), žijúcich
hlavne v pôde a na jej povrchu pod listovou opadankou. Dôležitou skupinou živočíchov
v území sú aj pavúkovce (Arachnida) a z nich hlavne kliešťovce (Parasitiformes), pavúky
(Araneida) a kosce (Opilionidea) rozšírené takmer na všetkých stanovištiach.
Najvýznamnejšiu a najrozšírenejšiu skupinu bezstavovcov predstavuje hmyz (Insecta).
V porastoch na povrchu pôdy sa vyskytujú chvostoskoky (Collembola), bežné sú ucholaky
(Dermoptera), šváby (Blattodea), cikády (Auchenorrhyncha), modlivky (Mantodea), bzdochy
(Heteroptera), na travinno-bylinných porastoch sa vyskytujú z rovnokrídlovcov (Orthoptera)
hlavne koníky, zriedkavejšie aj kobylky, na mnohých druhoch rastlín parazitujú vošky
(Aphidinea) a červce (Coccinea). Pomerne značnú skupinu tvoria druhy blanokrídlovcov
(Hymenoptera), hlavne rôzne druhy mravcov, ôs, čmeľov, zalietavajú tu aj včely a druhy
dvojkrídlovcov (Diptera), hlavne komáre, muchy a bzučivky. Z motýľov (Lepidoptera) sa tu
vyskytujú hlavne viaceré druhy piadiviek, obaľovačov, mnohé druhy nočných a denných
motýľov. Významnou skupinou sú tiež chrobáky (Coleoptera) z ktorých v území sú najviac
zastúpené bežce, utekáčiky, lienky, ojedinele bystrušky a mnohé ďalšie. Variabilita druhov je
podmienená celkovým stavom životného prostredia a stupňom zastavanosti plôch. Najväčšia
variabilita druhov je na plochách trvalých travinno-bylinných porastov a v okolí skupín stromov
až zvyškov porastov drevín s krovitým a bylinným podrastom.
Zistené druhy bezstavovcov patria väčšinou medzi euryékne, hojné a rozšírené druhy.
Zloženie spoločenstiev bezstavovcov priamo odráža stav prírodného prostredia. Na značne
narušených a antropických habitatoch nie sú schopní prežívať ekologickí špecialisti.
Vzácnejšie druhy sem z najväčšou pravdepodobnosťou prenikajú z iných biotopov v okolí,
najmä z Malých Karpát. Z tohto hľadiska môžu mať predovšetkým lokality porastené drevinami
význam ako biokoridor alebo interakčný prvok.
Zo stavovcov sú v území najviac zastúpené vtáky a menej cicavce. V širšom okolí, najmä
v lesnatej časti, na lokalitách s vyšším zastúpením drevín a trávnatých porastov alebo na
lokalitách, cez ktoré pretekajú vodné toky, možno z obojživelníkov (Amphibia) ojedinele
zaznamenať salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra), častejšie sa tu vyskytujú ropucha
obyčajná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnedý (Rana temporaria),
skokan štíhly (Rana dalmatina), alebo v časti územia s vodnými tokmi a kanálmi aj ďalšie.
Z plazov (Reptilia) sa v širšom okolí vyskytuje jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica
zelená (Lacerta viridis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka stromová (Elaphe
longissima), užovka obyčajná (Natrix natrix) a zriedka aj iné. V priamo dotknutom území tieto
živočíchy zaznamenané neboli.
Najväčšie zastúpenie v týchto lokalitách majú vtáky (Aves). Vyskytujú sa tu typické druhy
listnatých lesov, lesných okrajov a krovitých porastov, záhradkárskych osád, záhrad, sadov
a viníc, ako aj druhy urbanizovanej krajiny. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy v širšom
okolí možno zaradiť druhy ako sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka belasá (Parus
caeruleus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes),
brhlík lesný (Sitta europaea), kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla), slávik červienka
(Erithacus rubecula), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), drozd čierny (Turdus
merula), drozd plavý (Turdus philomelos), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), muchárik
čiernohlavý (Ficedula hypoleuca), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik
červenohrdlý (Ficedula parva), muchár sivý (Muscicapa striata), strakoš červenochrbtý (Lanius
collurio), pinka lesná (Fringilla coelebs), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), penica jarabá
(Sylvia nisoria), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), strnádka žltá (Emberiza citrinella),
stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík pestrý (Carduelis carduelis), vrabec domový (Passer
domesticus), vrabec poľný (Passer montanus), belorítka obyčajná (Delichon urbica),

Strana 32 z 101

Nový Istropolis
Zámer

lastovička domová (Hirundo rustica), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), hrdlička
záhradná (Streptopelia decaocto), holub hrivnák (Columba palumbus), hrdlička poľná
(Streptopelia turtur), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos
leucotos), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), žlna sivá
(Picus canus), sokol myšiar (Falco tinnunculus), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), straka
obyčajná (Pica pica), havran čierny (Corvus frugilegus), vrana obyčajná (Corvus corone),
bažant obyčajný (Phasianus colchicus) a mnoho ďalších, ktoré v území môžu aj hniezdiť, ale
v prevažnej miere do územia zalietavajú za potravou, alebo ním len prelietavajú pri svojich
migračných ťahoch.
Cicavce (Mammalia) majú v území menšie zastúpenie. Z územia Malých Karpát je udávaných
viacero druhov netopierov (Chiroptera), z ktorých niektoré môžu daným územím prelietavať
ako podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier
veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý
(Myotis blythi), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), lietavec sťahovavý (Miniopterus
schreibersii). V dotknutom území sa najčastejšie zdržujú drobné zemné cicavce. Lesnatou
časťou územia prechádzajú aj väčšie druhy ako líška obyčajná (Vulpes vulpes), jazvec lesný
(Meles meles), srnec lesný (Capreolus capreolus), daniel škvrnitý (Dama dama). Podobne ako
u vtákov aj medzi cicavcami bližšie k urbanizovanému územiu prevládajú druhy s vyššou
tendenciou k synantropii ako jež bledý (Erinaceus concolor), krt obyčajný (Talpa europaea),
potkan obyčajný (Rattus norvegicus), tchor stepný (Putorius eversmanii), myš domová (Mus
musculus) a i.
Na priamo dotknutej lokalite boli v priebehu orientačných prieskumov zaznamenané niektoré
druhy vyššie uvedených bezstavovcov, hlavne zo skupiny hmyzu (Insecta). Zo stavovcov tu
boli zaznamenané hlavne druhy vtákov (Aves), ktoré sem zalietavajú za potravou. Najčastejšie
tu možno zaznamenať holuba domáceho (Columba livia f. domestica), okrem neho tu možno
zaznamenať aj druhy ako havran čierny (Corvus frugilegus), vrana obyčajná (Corvus corone),
straka obyčajná (Pica pica), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), drozd čierny (Turdus
merula), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), sýkorka veľká (Parus major), vrabec
domový (Passer domesticus), vrabec poľný (Passer montanus), belorítka obyčajná (Delichon
urbica), lastovička domová (Hirundo rustica), zriedkavo aj iné. Viaceré druhy územím len
prelietavajú, alebo sem zalietavajú len náhodne z lokalít na svahoch Malých Karpát.
Z cicavcov (Mammalia) tu boli zaznamenané len drobné zemné hlodavce.
Biotopy
Pri hodnotení územia z hľadiska výskytu biotopov európskeho alebo národného významu
v zmysle Katalógu biotopov Slovenska (STANOVÁ, VALACHOVIČ A KOL., 2002) a v zmysle
Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, možno konštatovať, že v širšom okolí
sledovaného územia (napr. územie Malých Karpát, okolie a niva Dunaja a pod.) sa vyskytujú
biotopy európskeho a národného významu, no priamo v dotknutom území a v jeho
bezprostrednom okolí sa takéto biotopy nevyskytujú.
V sledovanom území sú zastúpené hlavne biotopy X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo
sídiel alebo X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne biotopy európskeho alebo národného
významu v zmysle platnej legislatívy uvedenej vyššie.

Strana 33 z 101

Nový Istropolis
Zámer

III.2 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
Krajinný priestor je trojrozmerný útvar tvorený abiotickými, biotickými a antropickými prvkami,
ktoré sa nielen navzájom podmieňujú a ovplyvňujú, ale zároveň určujú aj charakter územia a
jeho priestorové usporiadanie a využívanie.
Prvky súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) sú zo systémového hľadiska fyzicky existujúce
objekty, ktoré zapĺňajú zemský povrch úplne. Odrážajú súčasné využitie zeme v sledovanom
území. Ekvivalentom prvkov súčasnej krajinnej štruktúry sú teda typy súčasného využitia
zeme. Ich typizácia vyjadruje ich schopnosť sa priestorovo diferencovať a niekoľkokrát sa
v určitom území opakovať, i keď v rôznej kvalite alebo kvantite. V hodnotenom území boli
vyčlenené typy súčasnej krajinnej štruktúry, ktoré boli zoskupené do určitých skupín na
základe fyziognómie alebo funkčného postavenia. Pri stanovení štruktúry krajiny sa vychádza
zo štandardnej metódy výskumu využívania krajiny z aspektov vizuálnych (fyziognomické črty
štruktúry krajiny), kultúrno-historických (tradičné a historické prvky v štruktúre krajiny),
fyzických (napr. charakter reliéfu, vodná sieť a pod.), z krajinno-ekologickej štruktúry (komplex
živých a neživých prvkov, prírodných a antropogénnych prvkov a ich interakcia) a z funkčnej
štruktúry krajiny (využívanie krajiny).
Súčasná krajinná štruktúra predstavuje obraz aktuálneho stavu využívania územia. Dotknuté
územie je ovplyvnené najmä stavebnou činnosťou a využívaním krajiny v minulosti.
V sledovanom území boli identifikované nasledovné krajinotvorné prvky:
- urbánny komplex zahrňujúci obytné a obslužné prvky, viacpodlažná bytová zástavba,
nízkopodlažná bytová zástavba, individuálna bytová zástavba, školské zariadenia,
obchodné zariadenia, priemyselné, dopravné a skladové priestory, športovo-rekreačné
a kultúrne prvky – tento komplex zahrňuje vlastné mestské sídlo vrátane infraštruktúry;
- komunikačný a produktovodný komplex – predstavuje líniové dopravné prvky ako cestné
komunikácie, parkoviská, chodníky a betónové plochy, produktovody ako plynovod,
elektrické vedenia, vodovod, horúcovod, kanalizačný zberač;
- komplex poľnohospodársky využívaného územia – v sledovanom území a v jeho širšom
zázemí dominuje hlavne typická vinohradnícka krajina – predstavuje ho mozaika viníc,
záhrad, sadov, úhorov, trvalých trávnych porastov rôzneho charakteru a druhového
zloženia, menej orná pôda a pod., ktoré dopĺňajú technické prvky, drobné stavby
a komunikačná sieť;
- lesný komplex (lesohospodársky komplex) – prvky prirodzených a poloprirodzených
porastov, prvky umelých porastov – v sledovanom území ho tvoria lesné porasty v širšom
okolí, predstavujú základný a dominantný prvok krajinnej štruktúry v horných častiach
svahov, ktorý reprezentujú súvislé listnaté dubovo-hrabové, dubové a bukové lesy Malých
Karpát;
- vegetačné štruktúrne prvky – parkové dreviny (solitéry, skupinky), kroviny, travinno-bylinné
porasty, ruderálne spoločenstvá, vegetácia urbánnej štruktúry (parková mestská
vegetácia, sprievodná vegetácia, trvalé trávne porasty neparkového charakteru, parkové
trávniky, trávnaté okraje ciest, parkovísk a iných technických prvkov a pod.), odprírodnená
poľnohospodárska štruktúra (záhrady, záhradky a pridomové záhradky), nelesná stromová
a krovinná vegetácia, krovinami zarastené medze, terasy a runy, (líniová sprievodná
vegetácia komunikácií, skupinová nelesná stromová a krovinná vegetácia, solitérne
rastúce dreviny, živé ploty a pod.);
- vodné prvky – v širšom okolí sledovaného územia sú to menšie vodné toky stekajúce zo
svahov Malých Karpát, ktoré v nižších polohách nadväzujú na sústavu ďalších potokov
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a kanálov, ktoré ústia napr. do Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála – takto je územie
napojené aj na ďalšie významné toky, vodné plochy a mokrade širšie chápaného územia;
areály bez funkčného využitia.

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým
podielom zastavaných území priamo v mieste a aj v okolí vlastnej sledovanej lokality,
s dominantnými prvkami ako sú zastavané plochy s prevažujúcim funkčným využitím
rekreačno-kultúrnym, bývania, priemyselných, administratívnych a prevádzkových areálov,
služieb a doplnené o dopravné štruktúry.
Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry nie je
možné kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne (stupeň pozitívnych zážitkov človeka
pri pobyte človeka v krajine). V zásade je potrebné povedať, že posudzovanie nárokov na
estetickú kvalitu okolitej krajiny úzko súvisí so stupňom kultúrnej vyspelosti ľudí vytvárajúcich
určitú etnickú jednotku, ako i jej materiálneho zabezpečenia.
Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme
považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob využitia územia, zastúpenie prírodných
prvkov, hlavne lesných a NSKV, komunikácie, energovody a pod. V zásade možno
konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické
pôsobenie krajiny na človeka. Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území
možno považovať v prvom rade všetky typy drevinnej vegetácie, parkovo upravených plôch
a pod. Negatívnymi prvkami scenérie sú mestské osídlenia tvorené súvislou plochou
zastavaných území, technické prvky a iné javy a prvky, ktoré negatívne ovplyvňujú celkovú
scenériu krajiny.
Priamo dotknuté územie v súčasnosti predstavuje zastavanú urbanizovanú krajinu, kde
dominuje budova Domu odborov – Istropolis, okolité komunikácie a parkovacie plochy (hlavne
križovatka na Trnavskom mýte a na ňu nadväzujúce ulice), parkovo upravené plochy v okolí
stavieb a ostatné zastavané územie mesta Bratislava.
Ochrana prírody
Ochranu prírody a krajiny na Slovensku upravuje Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien
a doplnkov. Tieto zákonné dokumenty legislatívnou formou prispievajú k zachovaniu
rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utváraniu podmienok na trvalé udržiavanie,
obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva,
charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Vymedzujú všeobecnú a osobitnú ochranu prírody a krajiny a v rámci osobitnej ochrany potom
územnú ochranu, druhovú ochranu chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených
nerastov a chránených skamenelín a ochranu drevín.
Územnou ochranou prírody a krajiny sa podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej
republiky alebo jeho častí. Ochrana prírody a jej význam nadobudla nové chápanie celoplošnej
ochrany krajiny, ktoré je dané piatimi stupňami ochrany, novými názvami kategórií ochrany
a zvýšením vážnosti názorov a stanovísk pracovníkov ochrany prírody pri rozhodovaní
a umiestnení investícií v krajine. Zákon o ochrane prírody a krajiny si berie za základ princíp
územného systému ekologickej stability. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov
ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zvyšuje. Územné časti
vysokej biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti
biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú
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osobitnej ochrane (predpoklad na vyhlásenie za chránené). Lokality, na ktorých sa nachádzajú
biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho
významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov,
na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia
medzinárodného významu, možno vyhlásiť za chránené územia.
V širšom okolí sledovaného územia sa nachádza niekoľko významných lokalít, ktoré
predstavujú lokality ochrany prírody, prípadne ochrany prírodných zdrojov. Severne od
sledovaného územia sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorá zahŕňa okrem
iného aj dotknuté lesné masívy Malých Karpát. CHKO Malé Karpaty bola vyhlásená vyhláškou
MŽP SR č. 138/2001 Z.z. z 30. marca 2001 pre ochranu významných prírodných a ekologicky
hodnotných krajinných celkov prírodného charakteru. Na území CHKO platí 2. stupeň ochrany.
Na území mesta Bratislava sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území. Z nich
najbližšie k sledovanému územiu sa nachádza CHA Zeleň pri vodárni (na území CHA platí 4.
stupeň ochrany) situovaný západne od sledovaného územia a PP Rösslerov lom (na území
PP platí 4. stupeň ochrany) situovaný severne od sledovaného územia. Oba tieto chránené
územia sú však vo väčšej vzdialenosti od priamo dotknutej lokality a realizáciou navrhovanej
činnosti nebudú dotknuté.
V súlade so Zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na dotknutom území platí prvý stupeň ochrany.
Ochranu druhov flóry a fauny – druhovú ochranu chránených rastlín, chránených živočíchov,
chránených nerastov a chránených skamenelín a ochranu drevín – upravuje Zákon NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších zmien a doplnkov. V zmysle týchto predpisov boli vyhodnotené aj jednotlivé druhy
rastlín a živočíchov nachádzajúce sa v sledovanom území.
Platné zoznamy druhov, ktoré požívajú ochranu uvádza vyhláška č. 492/2006 Z.z., kde
v Prílohe č. 4 je uvedený Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu,
druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia,
v Prílohe č. 5 je uvedený Zoznam chránených rastlín, prioritných druhov rastlín a ich
spoločenská hodnota a v Prílohe č. 6 je uvedený Zoznam chránených živočíchov a ich
spoločenská hodnota. Na území Slovenska sú chránené všetky voľne žijúce druhy vtákov a ich
spoločenskú hodnotu uvádza Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.
Priamo v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín európskeho alebo
národného významu v zmysle platnej legislatívy uvedenej vyššie. Podobne z druhov
bezstavovcov tu nateraz nebol zistený žiaden chránený druh. Všetky zistené druhy
obojživelníkov, plazov a vtákov (okrem holuba domáceho) patria v zmysle uvedenej legislatívy
medzi chránené druhy, v zmysle príloh č. 4, č. 6 a č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z.z a vyhláške
č. 492/2006 Z.z., kde sú zaradené k druhom európskeho alebo národného významu.
Z cicavcov tu tiež nebol zistený žiaden chránený druh.
Osobitné postavenie má ochrana drevín rastúcich mimo les, kde nakladanie s nimi a zásahy
do ich porastov alebo aj jednotlivých jedincov určujú vyššie uvedené zákonné predpisy
a spoločenskú hodnotu takýchto drevín určujú Prílohy 33 až 35 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.
Špeciálnu kategóriu ochrany prírody predstavujú chránené stromy. Za chránené stromy sa
vyhlasujú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné
stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí. Priamo v sledovanom území sa nenachádza
žiaden chránený strom.
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Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov
V zmysle implementácie princípov európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov
sa na Slovensku uskutočňuje úplná realizácia sústavy chránených území NATURA 2000.
Z právneho hľadiska ide o proces implementácie dvoch základných smerníc, ktoré tvoria
základ ochrany prírody v EÚ – Smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákoch
(Smernica o vtákoch) a Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchoch a voľne rastúcich rastlín (Smernica o biotopoch). Sieť sústavy NATURA 2000
predstavuje súvislú európsku ekologickú sieť chránených území na ochranu prírodných
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín významných pre ES. Sústavu
NATURA 2000 tvoria dva typy území – osobitné územia ochrany (Special Areas of
Conservation, SACs) vyhlasované na základe Smernice o biotopoch a osobitne chránené
územia (Special Protection Areas, SPAs) vyhlasované na základe Smernice o vtákoch. Cieľom
súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) je zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov
a ochranu prírodných biotopov, zachovať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho
významu ako prírodného dedičstva.
V zmysle Smernice o biotopoch bol na Slovensku spracovaný Národný zoznam území
európskeho významu (ÚEV). Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 bol vydaný Národný zoznam území európskeho významu, ktorý
bol doplnený o ďalšie ÚEV Opatrením MŽP SR č. 1/2017 zo 7. decembra 2017 a Opatrením
MŽP SR č. 1/2018 z 29. novembra 2018. Národný zoznam ÚEV obsahuje názov lokality
navrhovaného ÚEV, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru lokality,
stupeň územnej ochrany, vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany
a odôvodnenie návrhu ochrany.
Na území mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okolí bolo vyhlásených viacero území
európskeho významu a z nich v širšom okolí sledovaného územia sa nachádzajú SKUEV0064
Bratislavské luhy, SKUEV0295 Biskupické luhy, SKUEV0822 Malý Dunaj, SKUEV0279 Šúr,
SKUEV0104 Homolské Karpaty, SKUEV0388 Vydrica s rozšírením o SKUEV1388 Vydrica
a ďalšie, všetky sú však lokalizované vo väčšej vzdialenosti od sledovaného územia. Najbližšie
k dotknutej lokalite sa nachádza SKUEV0104 Homoľské Karpaty, ktoré je situované severne
od priamo dotknutého územia. Priamo na plochu sledovaného územia ohraničenú v zmysle
vyčleneného územia nezasahuje žiadne územie európskeho významu.
Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno
v zmysle § 26 zákona č. 543/2002 Z.z. vyhlásiť za chránené vtáčie územia. Zoznam vtáčích
území uverejňuje MŽP SR vo svojom vestníku. V zmysle Smernice o vtákoch bol na Slovensku
spracovaný Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 636 zo dňa 9. júla 2003.
Na území mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okolí boli vyhlásené 4 chránené vtáčie
územia. Najbližšie, severne od sledovaného územia, sa rozprestiera SKCHVU014 Malé
Karpaty. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č.
216/2005 Z.z. zo dňa 29.4.2005. Priamo na dotknuté územie chránené vtáčie územie
nezasahuje.
Územia európskeho významu, chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich
ochranné pásma a zóny sú súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území. Priamo
do sledovaného územia nezasahuje žiadne územie zaradené do NATURA 2000.
Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie
(Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného
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vtáctva podľa oznámenia FMZV č. 396/1990 Zb. – Ramsarský dohovor). Slovensko sa
pristúpením k tejto konvencii zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako regulátory vodných
režimov a biotopy podporujúce charakteristickú flóru a faunu. Mokraďami sa v zmysle
konvencie rozumejú všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými alebo
umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi“ (čl. 1. ods. 1). V čl. 3. ods. 1. sa
zmluvné strany zaväzujú podporovať zachovanie mokradí, najmä tých, ktoré boli zaradené do
Zoznamu medzinárodne významných mokradí – Ramsarské lokality. Do širšieho okolia
sledovaného územia zasahuje Ramsarská lokalita – Dunajské luhy (na území Bratislavy II.
a V.). Najbližšie k sledovanému územiu sa nachádza Ramsarská lokalita Šúr. Do sledovaného
územia však nezasahuje žiadna Ramsarská lokalita..
Na území mesta Bratislavy a v jeho okolí sa nachádzajú lokality, ktoré boli zaradené do
medzinárodnej siete 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. Priamo do sledovaného
územia nezasahuje žiadne z uvedených chránených území. Najbližšie k sledovanému územiu
sa nachádza lokalita EMERALD označená ako NPR Šúr.
Priamo do sledovaného územia nezasahuje žiadne z uvedených chránených území. Všetky
z uvedených lokalít chránených území tvoria zároveň aj prvky územného systému ekologickej
stability (ÚSES).
Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených geoekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá vytvára predpoklady pre
funkčné a priestorové zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života v území a vytvára
predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj krajiny. Základ tohto systému predstavujú biocentrá,
biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.
Významnou súčasťou vytvorenia celoplošného ÚSES je aj systém opatrení na ekologicky
optimálnu organizáciu a využitie krajiny. V rámci ochrany prírody a starostlivosti o životné
prostredie sa považuje za východiskový dokument pre stratégiu ochrany ekologickej stability,
biodiverzity a genofondu Slovenskej republiky. ÚSES predstavujú jeden zo záväzných
ekologických podkladov územnoplánovacej dokumentácie, pozemkových úprav a pod.
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, klimatické
a ekostabilizačné podmienky v území.
Hodnotenie prvkov ÚSES záujmového územia vychádza z jednotlivých štúdií ÚSES, kde
základom je Generel nadregionálneho ÚSES (HÚSENICOVÁ A KOL., 1992). Prvý ÚSES v rámci
Bratislavy bol spracovaný už v roku 1991 (KOZOVÁ A KOL., 1991, KOZOVÁ, KALIVODOVÁ, 1992).
Regionálny ÚSES mesta Bratislavy bol vypracovaný v roku 1994 (KRÁLIK A KOL., 1994)
a následne prehodnotený v rámci územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého
územného celku Bratislavského kraja (1998) a prehodnotený RÚSES v rámci ÚPN mesta
(KREMPASKÝ, 2000). V sledovanom území a jeho okolí bolo vyčlenených viacero biocentier
a biokoridorov provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho, ale aj lokálneho významu.

Strana 38 z 101

Nový Istropolis
Zámer

Štúdia regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) mesta Bratislavy
(KRÁLIK A KOL., 1994) zhodnotila ekologickú stabilitu riešeného územia a vymedzila biocentrá
a biokoridory regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú krajinné segmenty
tvorené prirodzenou biotou, sú zachovalé alebo veľmi málo pozmenené a sú schopné
fungovať ako genetický zásobník pre obnovu hlavných prirodzených ekosystémov v riešenom
území. Základ ÚSES v riešenom území mesta Bratislavy tvoria existujúce prvky
provincionálneho významu – provincionálny biokoridor v nive Dunaja (vrátane vodného toku),
na ktorý nadväzuje provincionálny biokoridor v pohorí Malých Karpát. Ďalšie prehodnotenie
územného systému ekologickej stability na území mesta Bratislava bolo uskutočnené v rámci
ďalších štúdií RÚSES (KREMPASKÝ, 2000, PETRAKOVIČ, 2003).
Biocentrá predstavujú ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé
podmienky pre rozmnožovanie, úkryt, výživu živých organizmov, zachovanie a prirodzený
vývoj ich spoločenstiev. V rámci jednotlivých dokumentácií územného systému ekologickej
stability, ktoré boli vypracovávané na území mesta Bratislavy boli vyčlenené viaceré typy
biocentier zasahujúce do širšieho okolia sledovaného územia. V širšom záujmovom území sa
z biocentier nachádzajú biocentrum nadregionálneho významu – BcNV Šúr, 4 biocentrá
regionálneho významu – BcRV Pekná cesta, BcRV Sprinclov majer, BcRV Vajnorská dolina,
BcRV Zbojníčka – Panský les a 2 biocentrá miestneho významu – BcMV Kalná a BcMV
Vajnorka.
Biokoridory predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a
umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev,
na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Vzhľadom na líniový dlhorozmerný charakter
biokoridorov je treba podotknúť, že nie vždy sú uvedené biokoridory lokalizované v celom
rozsahu v záujmovom území, ale často zasahujú iba svojimi úsekmi. Najbližšie k riešenému
územiu základ ÚSES tvorí existujúci provincionálny biokoridor vedený pohorím Malých Karpát
– BkPV Koliba – Biely Kríž a biokoridor nadregionálneho významu – BkNV Juhovýchodné
svahy Malých Karpát, ktorý prechádza svahmi Malých Karpát na rozhraní lesných
spoločenstiev a vinohradníckej krajiny a ďalej sú to biokoridory regionálneho významu – BkRV
Račiansky potok s prítokmi, BkRV Šúrsky kanál – Blatina a BkRV Vydrica s prítokmi.
Interakčný prvok je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä menší
lesík, remízka, trvalá trávna plocha, močiar, brehový porast, jazero, prepojený na biocentrá a
biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej
alebo narušenej človekom. Toto platí vo všeobecnosti a takto možno akýkoľvek prírodný alebo
prírode blízky prvok v krajine považovať za interakčný prvok.
Ďalšími významnými lokalitami z hľadiska ÚSES, ale aj ochrany prírody, sú genofondovo
významné lokality. Genofondovou plochou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú
chránené, vzácne alebo ohrozené druhy rastlín alebo živočíchov na pomerne zachovalých
alebo prírode blízkych biotopoch, alebo sa tu vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre
danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť medzi chránené a pod.) a potenciálne by sa
mohli z genofondových plôch šíriť do okolia, ak by sa zmenili podmienky a využívanie okolitej
krajiny. Genofondové plochy majú veľmi veľký význam pre zachovanie biodiverzity a
genofondu územia. Reprezentujú tie plochy krajiny, kde sú v súčasnosti evidované
genofondovo významné druhy (chránené druhy a druhy zaradené v červených knihách). Na
týchto lokalitách je v sledovanom území najhodnotnejšia flóra a fauna, ktorá sa ešte zachovala
v prostredí s veľmi silným antropickým tlakom. Genofondová plocha nie je legislatívnou
kategóriou.
Najvýznamnejšie genofondové lokality sledovaného územia sa nachádzajú v lesnatých
územiach Malých Karpát a v priľahlých zvyškoch lesných porastov v intenzívne využívanej
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krajine. V zastavanom území mesta alebo v územiach intenzívne poľnohospodársky
využívaných možno považovať za genofondovú plochu takmer každú plochu, kde sa ešte
zachovali spoločenstvá prirodzených alebo prírode blízkych fytocenóz a zoocenóz. Tieto
plochy vytvárajú vhodné predpoklady nielen pre výskyt významných druhov flóry a fauny, ale
aj pre ich migráciu do celého okolia. Do kategórie genofondovo významných lokalít
samozrejme patria všetky lokality zahrnuté do systému chránených území a väčšina lokalít
zahrnutých v rámci územného systému ekologickej stability do plôch biocentier, čiastočne aj
biokoridorov. Genofondovo významné lokality možno považovať za základné kamene, resp.
jadrá chránených území a biocentier.
Z genofondovo významných lokalít sa v okolí sledovaného územia nachádzajú Himligárka –
potok (genofondovo významná lokalita fauny), Rača – cesta na Biely kríž (genofondovo
významná lokalita flóry), Vajnorská dolina (genofondovo významná lokalita flóry a fauny)
a v širšom okolí aj ďalšie ako Čierny potok, Jazero Kalná (Kalné jazero), Kamzík, Kanál Struha,
Koliba – Stráže, Krasňany (Krasňany – Žabí majer – kanál a mláky), Malá Baňa – potok, Pekná
cesta (Pekná cesta – potok), Pod Chlmcom, Potok pod Sŕním, Potok Uhliarka, Potok Vydrica
a prítoky, Prítok kanála Gaštanový hájik na Žabom majeri, Prítok Vydrice, Rača, Račí potok,
Račiansky potok, Salabov jarok, Šúr, Šúrsky kanál – Kanál Blatina, Vajnorka – štrkovisko
(Vajnorské jazero), Xerotermné biotopy JV svahov Malých Karpát a i.
Priamo v dotknutom území sa nenachádza a ani sem nezasahuje žiaden prvok územného
systému ekologickej stability. Za významnejšie časti, ktoré by mohli byť hodnotené ako
interakčné prvky, možno považovať len väčšie skupiny stromov a krov.

III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno historické
hodnoty územia
III.3.1 Obyvateľstvo a jeho aktivity
Z hľadiska administratívneho je mesto Bratislava hlavným mestom SR. Tento fakt výrazne
determinuje socioekonomický rozvoj územia. Na území mesta sú lokalizované mnohé
inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúce z funkcie hlavného mesta – orgány
vlády, NR SR, súdnictva, vysokých škôl, vedecko-výskumných organizácií, médií a pod.
Vzhľadom na mestský charakter územia v ňom možno v celoslovenskom porovnaní badať
vyšší výskyt negatívnych psychosociálnych javov – rozvodovosť, potratovosť, drogová
závislosť, kriminalita, samovraždy a pod. Rozvodový index dosahuje na území mesta
Bratislava hodnotu až 55,8 % a index potratovosti 60,9 %.
Mesto Bratislava je typické administratívno-priemyselné centrum. Z priemyselných odvetví
najvýraznejší je potravinársky, chemický a strojársky a priemysel, ktoré majú v meste
dlhodobú tradíciu. Najvyššou mierou sa podieľajú na produkcii, ako i na zamestnanosti
obyvateľstva.
Vybavenosť službami zodpovedá úrovni hlavného mesta. Okrem administratívnych služieb
zabezpečujúcich agendu hlavného mesta sú tu zastúpené typické mestské služby – obchodné
a obslužné zariadenia, ubytovacie a stravovacie, školské, zdravotnícke, kultúrne, športovorekreačné, ako i ostatné výrobné i nevýrobné služby. V meste je lokalizovaných 140
materských škôl, 92 základných, 33 gymnázií, 41 stredných odborných škôl, 32 stredných
odborných učilíšť a 5 vysokých škôl s 25 fakultami (Slovenská technická univerzita, Univerzita
Komenského, Ekonomická univerzita, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola
výtvarných umení). Z kultúrnych zariadení je v meste celkom v meste 19 divadiel, 6
ústredných vedeckých knižníc, 45 verejných knižníc a 7 múzeí.
Mesto má aj vhodnú dopravnú polohu. Je významným medzinárodným i vnútroštátnym uzlom
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dopravných koridorov. V meste samotnom sú rozvinuté všetky druhy dopravy. Automobilová
a železničná doprava zabezpečujú prepojenie mesta s krajinami Európy ako aj ostatnými
regiónmi a sídlami SR. Letecká doprava je reprezentovaná najmä letiskom M.R. Štefánika,
ktorého význam neustále rastie, medzinárodnú lodnú dopravu tovarov a osôb zabezpečuje
nákladný a osobný prístav na Dunaji.
Rozloha mesta dosahuje hodnotu 367,6 km2. V prepočte na jednotku plochy na území mesta
pripadá 1 165 obyvateľov na km2, čo veľmi výrazne prevyšuje celoslovenský priemer (111
obyvateľov na km2). Vo vekovej štruktúre obyvateľstva v poslednom období badať negatívne
trendy. Nastáva postupné starnutie obyvateľstva. Index starnutia obyvateľstva dosiahol
hodnotu 138,6 %. Výrazný index starnutia badať u najmä u žien, keď tento v roku 2001
dosahoval hodnotu 188,3 %, zatiaľ čo u mužov len hodnotu 90,9 % Oproti roku 1990, kedy
hodnota indexu dosahovala hodnotu 73,8 %, je to výrazný nárast. Za to isté obdobie hodnota
priemerného veku obyvateľstva vzrástla takmer o 4 roky. Kým v roku 1990 dosahoval
priemerný vek obyvateľov hodnotu 34,5, v roku 2001 to už bolo 38,7. Vyšší priemerný vek
dosahujú ženy so 40,3 rokmi v roku 2001, kým u mužov je to len 37,0 rokov.
Tento trend je podmienený jednak postupným poklesom prirodzeného prírastku obyvateľstva,
ako i úbytkom obyvateľstva v dôsledku pohybu. Mesto vykazuje prirodzený úbytok a od roku
1997 už aj migračný úbytok obyvateľstva.
Z hľadiska národnostnej štruktúry je obyvateľstvo pomerne homogénne s dominanciou
obyvateľstva slovenskej národnosti. To tvorí až 91,39 % z celkového počtu obyvateľov.
Ostatné národnosti sú zastúpené minimálne. Hodnotu nad 1 % dosahuje len obyvateľstvo
maďarskej (3,84 %) a českej (1,86 %) národnosti.
Prognóza vývoja obyvateľstva do roku 2030
Návrh ÚPN vytvára ponuku rozvoja územia pre 550 200 obyvateľov vo výhľadovom období
r. 2030. V priestorovom rozvoji sa počíta s prírastkom pre 125 tis. obyvateľov oproti dnešnému
stavu.
Navrhovaná disponibilita vychádza z rozvojového variantu k roku 2030. V prognóze sa
vychádza z údajov SODB v roku 2001 a z celkového vývoja obyvateľstva za posledných 15
rokov. Rovnako uvažované a zhodnotené sú i súčasné zmeny populačného vývoja na
Slovensku, zvlášť prebiehajúci proces demografického starnutia.
Vzhľadom k tomu, že na území mesta Bratislava je denne prítomných podstatne viac
obyvateľov (nielen vlastné trvale bývajúce obyvateľstvo), ktoré zaťažuje všetky zariadenia
občianskej vybavenosti, komunikačné a inžinierske siete, bola vypracovaná aj prognóza
predpokladaného vývoja prítomného obyvateľstva.
Tab. č. 7: Prognóza obyvateľstva podľa okresov a mestských častí k r. 2030
okres – MČ
1991
2001
2004
2006
2030
Bratislava I
49 018 44 798 42 858 41 581 60 300
Bratislava II
112 419 108 139 108 316 109 648 125 800
Bratislava III
64 485 61 418 61 614 61 823 82 900
Nové Mesto
40 317 37 418 37 130 36 915 48 200
Rača
20 784 20 172 20 287 20 444 27 400
Vajnory
3 384
3 828
4 197
4 464
7 300
Bratislava IV
84 325 93 058 92 926 94 417 123 100
Bratislava V
131 950 121 259 119 441 118 622 158 100
Bratislava, hl. m. spolu
442 197 428 672 425 155 426 091 550 200
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V prognóze sa uvažuje, že podiel prítomného obyvateľstva v pomere k trvalo bývajúcemu sa
nebude výrazne zvyšovať a bude oscilovať na úrovni dnešného podielu v rozsahu 40-50 %,
vrátane návštevníkov mesta. To znamená, že v návrhovom období k roku 2030 sa
predpokladá celkový počet v rozsahu 770 až 820 tis. denne prítomných obyvateľov, s čím sa
uvažuje pri záťaži jednotlivých mestských funkcií.
Tab. č. 8: Prognóza vývoja denne prítomného obyvateľstva k r. 2030
obyvateľstvo

2001

trvalo bývajúce
denne prítomné
spolu prítomné

428 672
425 155
180 000 - 210 000 180 000 - 215 000
608 700 - 639 000 605 000 - 640 000

2004

2030

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

550 200
220 000 – 270
000
770 000 – 820
000

Ekonomická aktivita obyvateľstva Bratislavy je v porovnaní s ostatným územím SR vysoká.
Tento rozdiel je spôsobený najmä vyšším stupňom jej hospodárskeho rozvoja s koncentráciou
pracovných príležitostí, vysokým počtom produktívneho obyvateľstva a vyšším podielom
pracujúceho obyvateľstva v poproduktívnom veku.
Tab. č. 9: Ekonomická aktivita obyvateľstva
2002
Bratislava, hl. m. SR
232 470
Okres Bratislava I
21 454
Okres Bratislava II
55 353
Okres Bratislava III
30 837
Okres Bratislava IV
50 522
Okres Bratislava V
74 304

2003
229 122
21 309
54 420
30 047
49 440
73 906

2004
233 701
21 858
54 807
31 038
51 209
74 789

2005
229 364
21 303
53 864
30 603
50 103
73 491

Celkovo, ekonomická aktivita obyvateľstva Bratislavy má mierne stúpajúcu tendenciu. Táto
súvisí s postupným zvyšovaním počtu obyvateľov v produktívnom veku. Vo výhľade sa
predpokladá postupné znižovanie počtu ekonomicky aktívnych osôb v súvislosti s odchodom
silnejších ročníkov do dôchodkového veku.
Hospodárska základňa
Pracujúci s jediným alebo hlavným zamestnaním zahŕňajú všetky osoby v pracovnom,
služobnom alebo členskom pomere k štátnej, družstevnej alebo inej organizácii, alebo osoby
individuálne hospodáriace bez rozdielu veku, štátnej príslušnosti, dĺžky pracovnej doby, pokiaľ
túto činnosť vykonávajú ako jediné alebo hlavné zamestnanie.
Počty pracujúcich boli vykázané v tých okresoch, kde majú svoje pracovisko, nie podľa sídla
závodu alebo podniku. Pracovisko je zaradené do toho odvetvia hospodárstva, do ktorého sa
zaraďuje celý ekonomický subjekt svojou hlavnou činnosťou.
Prognóza vývoja trhu práce
Prognóza vývoja zamestnanosti v jednotlivých okresoch a mestských častiach Bratislavy
predstavuje jeden zo základných nástrojov pre usmerňovanie územnej a hospodárskej politiky
mesta. Je spracovaná podľa najnovších poznatkov z hľadiska predpokladaných a možných
investícií v jednotlivých územiach mesta Bratislavy, z pripravenosti územia, z hľadiska
možného zainvestovania inžinierskymi sieťami a komunikačnými prepojeniami, vrátane
dopravných komunikácií a informačných technológií.
Z hľadiska nárastu zamestnanosti oproti stavu v roku 2001 sa predpokladá najvyšší nárast v
okresoch Bratislava V a Bratislava IV pre nevyhnutný rozvoj značne poddimenzovanej
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zamestnanosti v týchto okresoch, so súbežným znížením zaťaženosti mestskej hromadnej
dopravy. Prognóza vývoja zamestnanosti v mestských častiach je spracovaná podľa
územných požiadaviek a z predpokladaných investícií v jednotlivých častiach mesta.
Tab. č. 10: Trh práce a pracovné príležitosti - prognóza vývoja
pracovné príležitosti
pracovné príležitosti
Územie
v roku 2001
v roku 2030
Bratislava I
97 000
109 000
Bratislava II
91 000
116 000
Bratislava III
61 000
79 300
Bratislava IV
28 000
41 000
Bratislava V
27 000
58 000
mesto spolu
304 000
403 000

k r. 2030
intenzita zamestn.
v roku 2030
181
92
95
33
37
71

Tab. č. 11: Prognóza pracovných príležitostí k roku 2030
okres - MČ
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Bratislava, hl. m. spolu

2001

2030

97 000
91 000
61 000
28 000
27 000
304 000

109 000
116 000
79 300
41 000
58 000
403 300

III.3.2 Kultúrno-historické hodnoty územia
Zdroj:www.bratislava.sk

Prvé stopy po trvalom osídlení sa viažu k mladšej dobe kamennej. Keltský kmeň Bójov
v 2. storočí pred n. l., na území mesta založil významné mocenské centrum s obrannou
funkciou, ktoré sa preslávilo aj vďaka razeniu mincí. Najznámejšie sú zlaté statéry s nápisom
Biatec.
Strategický význam oblasti súčasnej Bratislavy objavili Rimania. Vybudovali tu vojenské
tábory, ktoré boli strategické aj z hľadiska obchodu. Jedným z táborov bola Gerulata na území
dnešných Rusoviec, ktorá bola súčasťou obranného systému Limes Romanus.
Počas výbojov rozširovali rímske légie pestovanie viniča a výrobu vína na všetkých
obsadených územiach.
Počas sťahovania národov sa na území dnešnej Bratislavy usadili Slovania. Pod vedením
franského kupca Sama vznikla Samova ríša – prvý známy kmeňový zväzok Slovanov.
Predchádzali mu nájazdy bojových kmeňov kočovných Avarov a potreba obrany voči nim. Po
Samovej smrti sa ríša rozpadla na kniežatstvá. Následným spájaním kniežactiev vznikol štátny
útvar Veľkej Moravy. Sláva ríše vyvrcholila počas vlády najvýznamnejšieho panovníka
Svätopluka. Začiatok jej postupného zániku sa spája s prvou písomnou zmienkou o
Bratislavskom hrade v Salzburských letopisoch z roku 907, kedy sa pri Hrade odohrala bitka
medzi maďarskými družinami a bavorským vojskom. Starí Maďari v nej zvíťazili a obsadili
východnú časť Veľkej Moravy.
Koncom 10. storočia vznikol Uhorský štát a za vlády Štefana I. (1001-1038) bolo k nemu
pripojené územie dnešnej Bratislavy. Bratislava sa stala dôležitým hospodárskym a správnym
centrom uhorského pohraničia.
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V 13. storočí boli Bratislave udelené kráľovské výsady. Významným obdobím v živote mesta
na prelome 14. a 15. storočia bolo obdobie vlády Žigmunda Luxemburského. Žigmund potvrdil
mestu staršie donácie a výsady udelené Arpádovcami a Anjouovcami a udelením nových
privilégií vyzdvihol Bratislavu na popredné politické a hospodárske mesto v Uhorsku. Na
základe jeho dekrétu z roku 1405 sa Bratislava zaradila medzi najvýznamnejšie mestá, ktoré
sa odvtedy nazývali slobodné kráľovské mestá. V roku 1434 udelil mestu erbovú listinu s
právom používať znak s tromi vežami nad otvorenou bránou v hradbách.
Nečakaný obrat v histórii mesta prinieslo 16. storočie. V tragickej bitke s Turkami pri Moháči v
roku 1526 zahynul uhorský kráľ Ľudovít II. Za nového kráľa bol napriek protikandidátovi Jánovi
Zápoľskému a napriek odporu časti uhorskej šľachty zvolený na zasadnutí v bratislavskom
františkánskom kostole Ferdinand Habsburský. Turci postupovali veľmi rýchlo dovnútra
krajiny. Uhorská šľachta sa zachraňovala útekom na terajšie územie Slovenska, kam sa
sťahovali i krajinské úrady. V roku 1530 ohrozovali Turci aj Bratislavu a čiastočne ju poškodili
delostreľbou.
Katastrofa, ktorá postihla Uhorsko po moháčskej bitke, bola pre Bratislavu paradoxne
pozitívom. Po obsadení hlavného mesta Budína hľadala uhorská šľachta, svetskí aj cirkevní
hodnostári útočisko na sever od Dunaja a čo najbližšie k Viedni, kde sídlil kráľ Ferdinand.
Výhodná poloha a relatívna bezpečnosť Bratislavy rozhodli o tom, že sa stala hlavným mestom
Uhorska. Rozhodol o tom uhorský snem na svojom zasadnutí roku 1536. Mesto obchodníkov,
remeselníkov a vinohradníkov sa stalo sídelným mestom krajiny, sídlom panstva a cirkvi.
Bratislava sa stala snemovým mestom kráľovstva a korunovačným mestom uhorských kráľov,
sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. V rokoch 1536-1830 bolo v Dóme
sv. Martina korunovaných 11 kráľov a kráľovien.
V 18. storočí sa Bratislava stala nielen najväčším a najvýznamnejším mestom Slovenska, ale
i celého Uhorska. V tomto storočí sa postavilo veľa honosných palácov uhorskej aristokracie,
stavali sa kostoly, kláštory a iné cirkevné budovy, prestaval a rozšíril sa hrad, vyrastali nové
ulice a počet obyvateľov sa strojnásobil. Konali sa tu zasadania stavovského snemu,
korunovácie kráľov a kráľovien, pulzoval tu čulý kultúrny a spoločenský život.
Obdobie najväčšieho rozvoja mesta predstavuje doba vlády Márie Terézie (1740-1780). Od jej
nástupu začala usmerňovať stavebný vývoj v meste stavebná kancelária Uhorskej kráľovskej
komory, ktorá riadila najmä stavbu erárnych budov (palác Uhorskej kráľovskej komory, Vodná
kasáreň, a i.). Veľké stavebné úpravy sa vykonali aj na hrade, ktorý sa stal reprezentačným
kráľovským sídlom (resp. jeho uhorského miestodržiteľa) a strediskom spoločenského a
politického života na najvyššej úrovni.
Vláda Jozefa II. znamenala pre Bratislavu ústup zo slávy. Bratislava prestala byť hlavným
mestom Uhorska. Na Jozefov príkaz sa roku 1783 odsťahovala do Budína Miestodržiteľská
rada a iné centrálne úrady a 13. mája odviezli do Viedne aj kráľovskú korunu stráženú dovtedy
na Bratislavskom hrade. Odsťahovanie ústredných úradov vyvolalo priam masový odchod
šľachty z mesta. Bratislava sa z hlavého mesta krajiny zmenila opäť na provinčné mesto.
Začiatok 19. storočia sa niesol v znamení napoleonských vojen. V roku 1805 bol po bitke pri
Slavkove uzavretý v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca tzv. Bratislavský mier medzi
Francúzskom a Rakúskom. Mier však netrval dlho a už v roku 1809 Napoleonova armáda
poškodila mesto delostreleckým ostreľovaním z pravého brehu Dunaja.
Od tridsiatych rokov 19. storočia nastal v meste prudký rozvoj priemyslu, podporený
zavedením modernej dopravy. Rýchlu dopravu vo veľkom umožňovali na Dunaji parné lode
schopné plávať už aj proti prúdu rieky. Od roku 1848 začali premávať parné vlaky.
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Poslednou veľkou politickou udalosťou v meste za Uhorska bolo zasadnutie uhorského
stavovského snemu v rokoch 1847-1848. V marci 1848 snem odhlasoval zrušenie poddanstva.
Cisár Ferdinand V. následne navštívil Bratislavu a 11. apríla 1848 tzv. marcové zákony
podpísal a vyhlásil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Po rozpustení posledného
uhorského snemu a premiestnení politického sídla Uhorska do Pešti sa stáva Bratislava
definitívne politicky menej významnou.
Významným medzníkom v histórii mesta bola prvá svetová vojna. Bratislavu nezasiahli boje
priamo, ale dôsledky obyvatelia každodenne znášali. Zásobovanie zlyhalo, ceny boli najvyššie
v celej monarchii. Koniec prvej svetovej vojny v novembri 1918 priniesol zmeny na mape
Európy. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vznikla Československá republika. O osude
Bratislavy sa rozhodovalo na parížskych mierových rokovaniach. Keď už bolo koncom roku
1918 zrejmé, že Bratislava bude začlenená do ČSR, rozhodli sa predstavitelia mesta
premenovať ho na Wilsonov, resp. mesto Wilsonovo, podľa amerického prezidenta T.W.
Wilsona. Predstavitelia mesta žiadali, aby ho dohodové mocnosti uznali za otvorené slobodné mesto. Tento návrh bol však zamietnutý a mesto, ktoré nazývali Pressburg, Pozsony,
Prešpork, bolo pričlenené v januári 1919 k ČSR. Nové pomenovanie mesta bolo schválené
27. marca 1919. Na mape Európy sa objavila Bratislava.
V medzivojnovom období sa Bratislava vyvíjala pomerne harmonicky. V tomto čase mesto
zaznamenáva urbanistický, architektonický, priemyselný a výrobný rozmach. V príkladnej
tolerancii až do obdobia druhej svetovej vojny tu žili viaceré národnostné a kultúrne
spoločenstvá - slovenské, nemecké, maďarské, židovské, české, chorvátske
Počas existencie Slovenského štátu sa Bratislava stala po prvýkrát hlavným mestom. Mesto
bolo sídlom prezidenta, parlamentu, vlády a všetkých úradov štátnej správy. Stratila však časť
svojho územia - Petržalka a Devín boli pripojené k Nemecku.
Po druhej svetovej vojne sa situácia v Bratislave zásadne zmenila. Väčšina jej židovského
obyvateľstva sa nevrátila z koncentračných táborov, po oslobodení bola z mesta odsunutá aj
väčšina obyvateľstva nemeckej a maďarskej národnosti. Koniec štyridsiatych a začiatok
päťdesiatych rokov sa niesol v znamení prestavby a opätovnej výstavby vojnou zničených
častí mesta, najmä priemyselných podnikov, ktoré boli po roku 1948 znárodnené.
Spolu s politickými zmenami v roku 1989 došlo k nastoleniu dlho neriešenej otázky reálnej
federalizácie Československa. 31. decembra 1992 prestalo Československo existovať.
Bratislava sa opäť stala hlavným mestom samostatného Slovenska.
Status hlavného mesta znamenal radikálne zmeny v charaktere mesta. V súčasnosti je
považovaná za jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a najperspektívnejších regiónov v
Európe.
Mestská časť Bratislava-Nové mesto
Zdroj:www.novemesto
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla schválením Zákona SNR č. 377/1990 z 13.
septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Zákon ustanovil v
Bratislave okrem samosprávnych a výkonných orgánov mesta (primátor, mestské
zastupiteľstvo, magistrát a i.) 17 mestských častí, ktorým boli zákonom a následne
podrobnejšie aj Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vymedzené kompetencie a územie.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla rozdelením územia bývalého III. obvodu, ktoré
bolo v územnej pôsobnosti vtedajšieho Okresného národného výboru Bratislava III a
Miestnych národných výborov v Rači a Vajnoroch, na tri samosprávne celky – Nové Mesto,
Rača a Vajnory. Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vzniklo z dvoch katastrálnych
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území Nové Mesto a Vinohrady. Presné vymedzenie územia schválilo mestské zastupiteľstvo
úpravou jednotlivých mestských obvodov 11. júla 1991.
Samospráva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bola ustanovená po voľbách do orgánov
samosprávy 23. – 24. novembra 1990. Prvým starostom mestskej časti sa stal RNDr. Miloš
Lampert (koalícia VPN-KDH). Nový poslanecký zbor mestskej časti, ktorý mal 44 poslancov,
zriadil svojím uznesením z 20. decembra 1990 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.
Miestne zastupiteľstvo ustanovilo a zvolilo podľa zákona a štatútu mesta aj poradné orgány –
miestnu radu a komisie, miestneho kontrolóra a zástupcu starostu (z radov poslancov).
Kompetencie miestneho samosprávneho orgánu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré
vymedzuje štatút mesta, podrobne vymedzil Organizačný poriadok samosprávy mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, schválený jej miestnym zastupiteľstvom 29. októbra 1991 a s novou
úpravou 29. júna 1993.

III.4

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

V procese environmentálnej regionalizácie sa v rámci uceleného súboru vybraných
environmentálnych charakteristík, podľa zvolených kritérií a postupov, hodnotí životné
prostredie a vplyvy naň, vyčleňujú sa regióny s určitou kvalitou alebo ohrozenosťou životného
prostredia a to formou analýz za jednotlivé zložky (i rizikové faktory) životného prostredia a
čiastkových syntéz v rámci samotnej zložky životného prostredia, resp. medzi zložkových
syntéz. Jedným z finálnych výstupov je mapa hodnotiaca územie SR v 5 stupňoch kvality
životného prostredia, na základe ktorej sú identifikované environmentálne najviac zaťažené
oblasti. Územia v 5. stupni s najviac narušeným životným prostredím predstavujú jadro
jednotlivých zaťažených oblastí. K tomuto jadru boli pričlenené aj územia najmä v 4. stupni
kvality životného prostredia s prihliadnutím na geomorfologické, hydrologické a iné relevantné
kritériá.
Zaťažené oblasti predstavujú 10 - 11 % územia SR. V rámci problematiky znečistenia
ovzdušia, znečistenia vôd a produkcie odpadov, ktoré v značnej miere profilujú
environmentálnu situáciu v území, sú v prevažnej väčšine ukazovateľov zaťažené oblasti
nositeľom 50 – 90 % environmentálnej záťaže vyskytujúcej sa podľa daného ukazovateľa na
území Slovenska.
Bratislavská zaťažená oblasť
Na znečisťovaní ovzdušia sa podieľajú najmä veľké a stredné zdroje priemyslu a to
petrochemického, palivovo – energetického a automobilového priemyslu. Ďalším významným
zdrojom znečisťovania ovzdušia je rozsiahla výstavba a s tým súvisiace búracie, výkopové a
stavebné práce i zvyšujúca sa koncentrácia automobilovej dopravy.
Tab. č. 12: Prehľad základných škodlivín meste Bratislava (v tonách za rok)
Bratislava
Množstvo ZL(t) za rok

ZL
2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TZL

877,478

387,3

400,57

379,831

344,616

268,961

253,851

246,663

243,248

219,593

190,635

NOx

6 257,96

5 165,60

5 169,68

4 607,80

4 384,50

3 985,54

3 978,61

4 013,09

3 979,80

3 580,77

3 114,06

CO

1 324,36

1 113,32

1 124,46

934,313

899,354

728,969

667,324

688,088

669,27

714,828

619,97

TOC

202,979

282,733

277,634

249,714

236,747

243,036

325,099

303,845

299,294

321,61

259,646

SOx

13 191,98

11 326,50

9 852,38

9 269,33 11 747,04

8 636,75

8 289,74

9 255,26

10 265,03

7 412,36

3 229,16
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Vysvetlivky:
ZL – znečisťujúce látky
TZL – tuhé znečisťujúce látky
NOx – oxidy dusíka
CO – oxid uhoľnatý
TOC – organické látky ako celkový organický uhlík
SOx – oxid siričitý

V roku 2011 boli prekročené limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre NO2 a PM10 na
dopravnej stanici Bratislava-Trnavské mýto. Priemerná ročná koncentrácia NO2 bola na tejto
stanici 51,2 µg.m–3, čo predstavuje mierny nárast (približne 2 µg.m–3) oproti roku 2010. Denná
limitná hodnota pre PM10 bola prekročená aj na stanici Bratislava-Mamateyova a Bratislava
Kamenné námestie. V porovnaní s rokom 2010 sa pozorovala tendencia nárastu znečistenia
PM10 na celom území mesta. Úroveň ostatných ZL bola pod limitnými hodnotami.
Cieľová hodnota ozónu (8h koncentrácia prízemného ozónu 120 µg.m–3, povolený počet
prekročení pre rok 2010 je 25 dní v priemere za 3 roky) bola prekročená na monitorovacej
stanici Bratislava-Jeséniova. V roku 2011 bol prekročený len informačný prah pre ozón na
stanici Bratislava-Jeséniova v celkovej dobe trvania 3h. Priemerná ročná koncentrácia BaP na
stanici Bratislava-Trnavské mýto je menšia, ako cieľová hodnota, platná od 31.12.2012.
Tab. č. 13: Prehľad základných škodlivín v okrese Bratislava III (v tonách za rok)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
TZL
NOx
CO
TOC
SOx

25,560
566,473
54,226
25,184
182,500

26,889
584,481
55,980
26,876
148,353

26,466
554,863
51,000
26,612
116,166

26,425
595,708
54,087
30,186
145,205

24,906
577,553
50,528
25,242
146,653

28,444
625,656
89,574
28,632
146,448

30,533
696,705
118,197
30,191
148,964

2004

2003

33,273
671,414
172,197
32,400
131,623

34,733
770,663
178,755
38,828
131,450

Zdroj:SHMÚ – NEIS
V roku 2013 na monitorovacej stanici v Bratislave Trnavské mýto bol presiahnutý počet
povolených ročných prekročení limitnej hodnoty tuhých (prachových) častíc PM10 v ovzduší.
Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok naďalej prispieva ku znečisteniu ovzdušia
doprava, stavebná činnosť a v zimnom, jarnom alebo jesennom období aj lokálne vykurovanie
budov, vrátane rodinných domov tuhými palivami. Zvýšené koncentrácie prachových častíc
majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest s
kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
V zaťaženej oblasti je vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie
hlavného mesta SR Bratislavy na znečisťujúcu látku PM10. Všeobecne záväznou vyhláškou
KÚŽP v Bratislave č. 9/2007 z 26. novembra 2007 bol vydaný akčný plán na zabezpečenie
kvality ovzdušia pre katastrálne územie Bratislava - Petržalka. Všeobecne záväznou
vyhláškou KÚŽP v Bratislave č. 10/2007 z 26. novembra 2007 bol vydaný akčný plán na
zabezpečenie kvality ovzdušia pre katastrálne územia Bratislava - Nové Mesto a katastrálne
územie Bratislava – Ružinov.
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Graf: Emisie zo stacionárnych zdrojov - Bratislava

Množstvo emisií (t/rok)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Znečisťujúce látky
Zdroj:SHMÚ – NEIS

Vo všetkých uvedených hodnotách je tendencia znižovania množstva škodlivín v ovzduší.
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Povrchové vody
Záujmové územie sa nachádza v povodí Dunaja (4-20-01), ktorý preteká cca 2 km južne od
predmetnej lokality. Na znečistení Dunaja sa podieľajú bodové zdroje znečistenia, ako sú
priemyselné a komunálne odpadové vody. Z plošných zdrojov znečistenia je to najmä
poľnohospodárska činnosť, lodná doprava, veľká vodná erózia a splachy z urbanizovaných
miest. Monitorované miesta v pozdĺžnom profile Dunaja charakterizujú zmeny kvality vody
predovšetkým vplyvom prítokov. V hornom úseku je to Morava a v dolnom úseku prítoky Váh,
Hron a Ipeľ, z maďarskej strany Mošonský Dunaj (Mošonské rameno) a Dorog. V oblasti
Bratislavy pochádza znečistenie predovšetkým z odpadových vôd z komunálnej ČOV
Petržalka a z priemyselných ČOV Slovnaftu a Istrochemu. Vplyvom výborných samočistiacich
procesov sa prinášané znečistenie dokáže postupne pozdĺž toku odbúravať. Kvalita vody
v Dunaji je dlhodobo vyrovnaná resp. sa mierne zlepšuje v niektorých ukazovateľoch hlavne
organického znečistenia.
Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v zmysle Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z.
v znení Nariadenia vlády 398/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd.
Najbližšie k záujmovému územiu sa kvalita povrchovej vody v roku 2019 monitorovala na toku
Dunaj v monitorovacom mieste Bratislava ľavý breh (rkm 1869,0). V roku 2019 tu v skupine
všeobecných ukazovateľov (časť A) nevyhoveli požiadavkám na kvalitu povrchovej vody
Prílohy č.1 nariadenia vlády ukazovatele pH a dusitanový dusík. Všetky sledované
nesyntetické látky (časť B), syntetické látky (časť C) aj hydrobiologické a mikrobiologické
ukazovatele (časť E) splnili požiadavky nariadenia. Prehľad nesplnených požiadaviek podľa
Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z. v znení Nariadenia vlády 398/2012 Z.z.. je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. č. 14: Prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v roku 2019
NEC

TOK

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám
MONITOROVANÉ Riečny na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.
1:
MIESTO
km
Časť A

D002050D

Dunaj

Časť B

Časť C

Časť E

Bratislava ľavý breh 1869,0 pH, N-NO2

Zdroj: Hodnotenie Kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2019, SHMÚ, Bratislava, 2020

Podzemné vody
Záujmové územie patrí podľa útvarov podzemných vôd do kvartérneho útvaru SK1000200P
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy
oblasti povodia Dunaj, ktorý v blízkosti predmetnej lokality hraničí s kvartérnym útvarom
SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti
povodia Váh. Keďže sa v útvare SK1000200P, do ktorého záujmové územie patrí, v blízkosti
nenachádza monitorovací objekt kvality podzemných vôd, nižšie je uvedené hodnotenie
kvality podzemnej vody v najbližších objektoch, ktoré patria do útvaru SK1000300P.
Spomínané útvary z hydrogeologického hľadiska a hľadiska kvality podzemnej vody majú
rovnaký charakter.
V obidvoch útvaroch podzemnej vody sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä fluviálne
štrky, piesčité štrky, piesky stratigrafického zaradenia holocén. V hydrogeologických
kolektoroch útvarov prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky
zvodnencov je > 100 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd v aluviálnej nive útvarov
je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku.
V útvare podzemnej vody SK1000200P v rámci chemického zloženia podzemných vôd
prevládajú katióny Ca2+ a ojedinele Na+, z aniónov je prevládajúcou zložkou HCO 3a ojedinele Cl-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú medzizrnové podzemné vody
kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj základného
výrazného až nevýrazného Ca-HCO3 typu, v objekte 7202 Slovnaft je to základný výrazný
Na-Cl typ. Podzemné vody tohto útvaru zaraďujeme k vodám so strednou až vysokou
mineralizáciou.
Kvalita podzemných vôd sa hodnotí podľa Vyhlášky MZ SR 247/2017 Z.z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu. Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti
Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä
v sídelných aglomeráciách (Bratislava, Komárno). Kvalita podzemnej vody je ovplyvnená
nepriaznivými oxido-redukčnými podmienkami prostredia, čo sa prejavuje zvýšenými
koncentráciami celkového Fe a Mn. V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia
podzemných vôd ťažkými kovmi a špecifickými organickými látkami, čo súvisí
s koncentráciou chemického a petrochemického priemyslu v tejto oblasti, ako aj s hustým
osídlením a s tým spojenými aktivitami. Najbližšie k predmetnej lokalite sa kvalita podzemnej
vody monitoruje v pozorovacích objektoch BA-Ružinov a BA-Ružinovská ulica, kde v roku
2019 neboli zaznamenané nadlimitné koncentrácie v žiadnom zo sledovaných ukazovateľov.
V objekte BA – Ružinov však bola zaznamenaná prítomnosť fenantrénu, fluoranténu,
naftalénu a pyrénu a v BA-Ružinovskej ulici prítomnosť fenantrénu, fluóranténu
a acenafténu. (Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2019, SHMÚ Bratislava, 2020).
Zaťaženie hlukom
Ďalším výrazným faktorom negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta je hluk.
Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na mnohých
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lokalitách sú prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB. Hlavným
zdrojom hluku na území mesta Bratislava je doprava. Za stacionárne zdroje hluku okrem
parkovísk a staníc možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné lokality.
Z líniových zdrojov hluku sa najvýraznejšie prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na intenzívne
zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo železničné. Najvýraznejším plošným zdrojom
hluku na území mesta je letisko Milana Rastislava Štefánika.
Líniové zdroje hluku sa viažu na intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo
železničné.
V rámci podkladových materiálov pre hodnotenie navrhovanej činnosti v Správe o hodnotení
prvej etapy bude spracovaná akustická štúdia, ktorá bude prílohou správy o hodnotení.
Odpadové hospodárstvo
Celková produkcia odpadov v oblasti podľa údajov RISO medzi rokmi 2004 a 2007 má kolísavý
charakter dôsledkom produkcie ostatných odpadov, ktoré mali rozhodujúci podiel na celkovej
produkcii odpadov v oblasti. Vývoj produkcie nebezpečných odpadov v oblasti vykazuje
postupný nárast. Produkcia komunálnych odpadov vykazovala pomerne ustálený charakter.
Na produkcii nebezpečných a ostatných odpadov v oblasti mali v roku 2007 najvýznamnejší
podiel predovšetkým spoločnosti:
•
Skanska DS a.s., Bratislava – Karlova Ves s produkciou 979 755 t odpadov,
•
ZIPP Bratislava s. r.o., Bratislava – Nové mesto s produkciou 138 851 t odpadov,
•
ELEX s.r.o., Bratislava – Ružinov s produkciou 130 851 t odpadov,
•
ŽSD Slovakia s.r.o., Bratislava – Lamač s produkciou 130 809 t odpadov,
•
SLOVNAFT a.s., Bratislavská - Ružinov s produkciou 55 062 t odpadov.
Spôsob nakladania s odpadmi
Najrozšírenejším spôsobom nakladania s odpadmi v oblasti bolo zneškodňovanie
skládkovaním a spaľovaním. Skládkovaním bolo zneškodnených 44 – 84 % ročnej produkcie
ostatných odpadov a priemerne 18 % ročnej produkcie nebezpečných odpadov, pričom
priemerne 17 % ročnej produkcie nebezpečných odpadov bolo zneškodnených spaľovaním.
V roku 2007 bol zaznamenaný výraznejší podiel biologicky zneškodňovaných nebezpečných
odpadov. Miera zhodnocovania ročnej produkcie nebezpečných odpadov bola priemerne 35
% a ostatných odpadov bola v rozmedzí 12 – 29 %.
Zdravotný stav obyvateľstva
Demografická situácia väčšiny európskych krajín naznačuje pokračovanie trendu starnutia
obyvateľstva. Podiel detí vo veku 0 až 14 rokov sa znižuje a podiel osôb vo veku 65 a viac
rokov sa zvyšuje.
Najvyššie percentuálne zastúpenie 65- a viacročných obyvateľov malo k 1. 1. 2015 podľa
Eurostatu Taliansko (21,7 %), Nemecko (21,0 %), Grécko (20,9 %) a Portugalsko (20,3 %).
Najviac detí do 14 rokov bolo v Turecku (24,3 %), Írsku (22,1 %) a Francúzsku (18,6 %).
Na Slovensku bolo 15,3 % detskej a 14,0 % seniorskej zložky obyvateľstva, pričom
ekonomicky aktívni občania SR (15 až 64-roční) tvorili 70,7 %, čo je najvyšší podiel
produktívnej časti populácie v roku 2015 zo všetkých sledovaných krajín. Najmenej ich bolo
vo Francúzsku (63,0 %), Švédsku (63,1 %) a Fínsku (63,7 %). Index starnutia (počet osôb v
poproduktívnom veku na 100 osôb v predproduktívnom veku) dosiahol na Slovensku hodnotu
91,3, nižší bol len v Nórsku (89,4), na Cypre (89,0), v Luxembursku (85,0), Írsku (58,8) a
Turecku (32,9). Vysoké hodnoty indexu starnutia boli v Nemecku (159,1), Taliansku (157,2),
Grécku (144,1) a Bulharsku (143,9).
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Starnutie obyvateľstva spôsobuje najmä nízka pôrodnosť a zvyšovanie strednej dĺžky života
pri narodení. Stredná dĺžka života žien bola najvyššia v Španielsku (85,7), Francúzsku (85,5)
a Švajčiarsku (85,1) a najnižšia v Srbsku (77,9), Bulharsku (78,2) a Rumunsku (78,7).
U mužov sa pohybovala od 80,9 v Lichtenštajnsku, 80,8 v Švajčiarsku, 80,5 v Nórsku až po
69,7 v Lotyšsku a 69,2 v Litve. Na Slovensku bola stredná dĺžka života žien 80,2 a mužov 73,1
rokov.
Úhrnná plodnosť väčšiny sledovaných európskych krajín je nedostatočná (priemer za EU je
1,6 detí). Turecko (2,1) a Francúzsko (2,0) boli v roku 2015 jediné krajiny, kde na jednu ženu
pripadalo 2 a viac živonarodených detí. Na Slovensku dosiahla hodnotu 1,4. Najnižšia úhrnná
plodnosť bola pritom v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Grécku a na Cypre (všetky
1,3). Dojčenská úmrtnosť, teda podiel zomretých detí do 1 roka na 1 000 živonarodených, bola
v SR 5,1 ‰, čím sa Slovensko zaradilo ku krajinám s vyššou úmrtnosťou, z nich najvyššiu
malo Turecko (10,7 ‰), Rumunsko (7,6 ‰) a Bulharsko (6,6 ‰). Slovinsko (1,6 ‰) a Fínsko
(1,7 ‰) boli krajiny s najnižšou dojčenskou úmrtnosťou.
Štandardizovaná miera úmrtnosti na 100 000 obyvateľov sa vo väčšine sledovaných krajín za
posledných desať rokov znížila, najvýraznejšie v Estónsku, na Slovensku, v Slovinsku a
Česku. Najviac úmrtí mužov za rok 2014 podľa štandardizovanej miery úmrtnosti na 100 000
obyvateľov sme z vybraných krajín EÚ zaznamenali v Lotyšsku (2 112,3), Litve (2 049,5) a
Bulharsku (2 038,2) a najviac úmrtí žien v Srbsku (1 423,1), Bulharsku (1 351,2) a Rumunsku
(1 245,4). Štandardizovaná miera úmrtnosti mužov na Slovensku medziročne klesla z 1 824,0
na 1 751,1 na 100 000 mužov a žien z 1 143,2 na 1 085,8 na 100 000 žien.
Hlavnou príčinou smrti oboch pohlaví vo väčšine sledovaných krajín boli choroby obehovej
sústavy. Najvyššia úmrtnosť na ne po prepočítaní na 100 000 obyvateľov bola v Bulharsku
(1 131,02), kde oproti predchádzajúcemu roku ešte vzrástla, potom v Rumunsku (951,30) a
Srbsku (931,61), najnižšia bola vo Francúzsku (202,93), Španielsku (244,99) a Dánsku
(256,59). Na Slovensku klesla štandardizovaná miera úmrtnosti na choroby obehovej sústavy
z 711,63 na 654,55 na 100 000 obyvateľov. Vysoký medziročný nárast sme pri nich evidovali
okrem Bulharska (45,22 bodov), aj v Turecku (o 148,98 bodov) a Lichtenštajnsku (o 65,89
bodov).
Ďalšou častou príčinou smrti boli zhubné nádory, na ktoré sme evidovali na Slovensku 324,05
úmrtí (o 3,01 bodu menej ako v predchádzajúcom roku). Častejšie ako v SR však na zhubné
nádory umierali obyvatelia Chorvátska (336,39/100 000) a Maďarska
(348,14/100 000).
V ostatných sledovaných krajinách bola úmrtnosť na ne nižšia. Najmenej to bolo na Cypre
(200,39/100 000), v Turecku (202,81/100 000), Lichtenštajnsku (202,97/100 000), vo Fínsku
(218,57/100 000) a Švajčiarsku (219,58/100 000). Dôsledkom zhubných nádorov pritom umrie
vo väčšine krajín EÚ podstatne viac mužov ako žien. Zrejmý, viac ako dvojnásobný rozdiel,
bol v Turecku, Litve, Lotyšsku, Španielsku, Estónsku a Portugalsku. Najvýraznejšia diferencia
pohlaví je však dlhodobo pri vonkajších príčinách úmrtnosti, na ktoré zomrie priemerne 2,4násobne viac mužov ako žien (v Litve, Estónsku a Lotyšsku to bolo dokonca až štvornásobne
viac).
Ďalšie medzinárodné porovnania vychádzajúce z databázy OECD sú pre rozdielnosť metodiky
len orientačným prierezom zdravotnej starostlivosti jednotlivých krajín. Viac ako 20-tisíc
prepustení z nemocnice na 100 000 obyvateľov bolo v Rakúsku, Nemecku, Česku, Slovensku
a Maďarsku. Najmenej prepustení zaznamenalo Portugalsko (8 493,0) a Španielsko (10
219,3). Nemecko (8,13) a Rakúsko (7,55) dlhodobo vedú aj v počte postelí v nemocničnej
starostlivosti na 1 000 obyvateľov. SR sa s 5,75 posteľami na 1 000 obyvateľov radí ku
krajinám s vyšším počtom postelí, ktorých rebríček uzatvárajú Švédsko (2,44 ‰), Dánsko
(2,53 ‰) a Írsko (2,60 ‰).
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Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva záujmového územia je veľmi obtiažne
nakoľko nie sú k dispozícii podrobné údaje na charakteristiku uvedeného javu v danej lokalite.
Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícií sumárne za okres v zdravotníckych
ročenkách a štatistických publikáciách.
Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov,
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej
výpočtu. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje. V európskom porovnaní sa Slovensko radí
medzi priemerné krajiny.
Z dostupných štatistických údajov vyplýva, že zdravotný stav obyvateľstva mesta Bratislavy
nie je horší, ako je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako
lepší. A to aj napriek tomu, že ovzdušie na území Bratislavy je najviac znečisťované, pôsobia
pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj racionálnejší prístup k spôsobu
života (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.).
Tab. č. 15 Vybrané demografické ukazovatele
Krajina
Veková štruktúra v %
0-14
15-64
Slovensko
15,3
70,7
EÚ
15,6
65,5
Krajina
Slovensko
EÚ

Stred. dĺžka života pri narodení v rokoch
muži
žena
73,1
80,2
77,9
83,3

Úhrnná
plodnosť
1,4
1,6

65+
14,0
18,9
Dojčenská
úmrtnosť
5,1
3,6

Tab. č. 16: Štandardizovaná miera úmrtnosti - podľa príčin smrti, muži
Krajina
Príčiny smrti podľa MKCH-10
Všetky
Zhubné
Choroby
Choroby
Choroby
príčiny
nádory
obehovej
dýchacej
tráviacej
sústavy
sústavy
sústavy
Slovensko 1 751,1
463,5
792,4
118,2
89,8
EÚ
1 254,5
349,1
444,8
112,3
54,6

Vonkajšie
príčiny
úmrtnosti
111,8
66,5

Tab. č. 17: Štandardizovaná miera úmrtnosti - podľa príčin smrti, ženy
Krajina
Príčiny smrti podľa MKCH-10
Všetky
Zhubné
Choroby
Choroby
Choroby
príčiny
nádory
obehovej
dýchacej
tráviacej
sústavy
sústavy
sústavy
Slovensko 1 085,8
239,0
559,9
50,9
48,3
EÚ
817,9
200,6
318,3
58,1
33,4

Vonkajšie
príčiny
úmrtnosti
40,5
27,9

Tab. č. 18: Prepustenia z nemocnice na vybrané ochorenia
Krajina
Rok
Prepustenia z nemocnice na vybrané ochorenia
Všetky
nádory
obehová tráviaca vonkajšie
príčiny
sústava
sústava
príčiny
na 100 000 obyvateľov
Slovensko 2015
20 052,9 1 713,9
2 971,3
1 850,1
1 452,6

Priemerný
ošetrovací
čas
v
dňoch
7,2
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Tab. č. 19: Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva
Územie
Index potratovosti na Živonarodení s vrodenou Počet hospitalizácií v nemocniciach
100 narodených
chybou na 10 000
na 100 000 obyvateľov
živonarodených
SR
35,8
256,2
19 866,6
BA kraj
40,0
239,1
18 943,5
Bratislava I
38,8
77,5
27 911,6
Bratislava II
32,6
170,3
19 199,4
Bratislava III
34,7
223,9
20 106,5
Bratislava IV
41,8
321,8
17 037,6
Bratislava V
54,6
371,2
16 770,2
Územie
počet
SR
BA kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V

muži
11547
1325
128
231
206
211
162

Zhubné nádory – hlásené ochorenia
Na 100 000 obyvateľov
ženy
Muži
ženy
11345
442,3
409,9
1549
467,0
490,1
114
637,5
483,4
319
467,0
545,4
232
724,6
699,1
261
480,5
530,0
221
281,8
353,5

Územie

Liečení
Počet hlásených ochorení na 100 000 obyvateľov
užívatelia drog
Pohlavné ochorenia
na 100 000
tuberkulóza
syfilis
Gonokoková
obyvateľov
infekcia
SR
38,4
3,1
2,0
13,8
BA kraj
137,4
8,8
4,8
6,8
Bratislava I
150,6
18,5
11,6
21,1
Bratislava II
184,9
5,5
8,3
4,6
Bratislava III
115,6
9,8
1,6
6,5
Bratislava IV
76,4
7,5
8,6
2,1
Bratislava V
231,9
14,2
3,3
6,7
Zdroj: Zdravotnícka ročenka, Prehľad
vybraných ukazovateľov zdravotného stavu
obyvateľstva v okresoch SR
V Bratislave sa v roku 2005 narodilo 3 672 ľudí, z toho 1 851 mužov a 1 821 žien. Prirodzený
prírastok obyvateľstva predstavuje -378 ľudí. Zomrelo spolu 3 974 ľudí, z toho 1996 mužov
a 1978 žien. Negatívny prirodzený prírastok obyvateľstva v okrese je dôsledkom celkovej
zníženej pôrodnosti v poslednom období v našej krajine.
Tak ako v celoštátnom meradle, aj na úrovni daného okresu sú najčastejšou príčinou smrti
choroby obehovej sústavy a po nich nasledujú nádorové ochorenia.
Problémom veľkomesta je atraktivita pre okrajové skupiny populácie, ako sú osoby s rôznymi
typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod.. V štatistike ochorení sa tieto
osoby uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV infekcia a chorí
na AIDS.
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IV

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti
na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich
zmiernenie.

Hodnotené sú varianty:
▪ Nulový variant
▪ Navrhované varianty
Nulový variant
definuje §3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. ako variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť neuskutočnila. Nie je reálne predpokladať, že by sa ďalší vývoj územia
odvíjal od súčasného využitia.
Navrhovaný variant
Navrhovaná činnosť je posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie kapitoly č. 2, položka č. 14, kapitola č. 9, položky
16a), a 16b). Vzhľadom na prekročenie prahovej hodnoty počtu parkovacích stojísk v položke
9/16b) v časti A je potrebné absolvovať povinné hodnotenie podľa zákona.
Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch odlišujúcich sa urbanistickoarchitektonickým riešením časti viacúčelového súboru.
Rozdiel v urbanisticko-architektonickom riešení vyžaduje aj zmeny v riešení statickej dopravy.
Opis riešenia je v kapitole II.8.2 predkladaného zámeru.

IV.1 Požiadavky na vstupy
IV.1.1

Záber pôdy

Pozemky v dotknutom území sú charakterizované ako ostatné plochy alebo zastavané plochy
a nádvoria.
Pre realizáciu navrhovanej činnosti teda nebude potrebný záber poľnohospodárskej pôdy.
Nebude potrebný ani záber lesných pozemkov.

IV.1.2

Materiálové vstupy

Pre výstavbu objektov obidvoch navrhovaných variantov bude potrebné zabezpečiť stavebný
materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok, cement, betónové dlažby, betónové
konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové
výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp.
pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si
zabezpečí samotná dodávateľská organizácia.
Výstavba navrhovaných objektov bude riešená prevažne domácimi kapacitami a materiálmi
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.
Bližšie špecifikácie navrhovaných materiálov a technologických prvkov je v popise
navrhovaných činností, v kapitole II.8.2 predkladaného zámeru.
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IV.1.3

Prevádzková spotreba médií

Nulový variant
V súčasnosti sú v dotknutom území objekty, ktoré vyžadujú energetické alebo materiálové
vstupy.
V prípade nulového variantu je však reálny predpoklad, že by tento stav určitú dobu pretrvával,
ale časom by bol nahradený výstavbou nových objektov, teda porovnateľnou navrhovanou
činnosťou.
NAVRHOVANÉ VARIANTY
V etape výstavby bude potrebné zabezpečiť najmä elektrickú energiu a vodu. Podrobné
riešenie bude predmetom následných stupňov pripravy a projektového riešenia.
V prípade realizácie objektov podľa navrhovanej činnosti bude potrebné pre prevádzku
zabezpečiť elektrickú energiu, vodu, plyn a teplo.
Zásobovanie elektrickou energiou
Napojenie navrhovaných objektov na verejnú distribučnú sieť bude realizované pripojením na
uvažované trafostanice, príp na jestvujúce trafostanice v územi, do ktorých su vedené
vysokonapäťové káblové rozvody VN. Vysokonapäťové káblové pripojenie je v súčasnoti
vedené v zemi, pozdĺž ulice Vajnorská, pričom sa zrealizuje aj jeho prekládka v nevyhnutnom
rozsahu. Areál bude napojený z transformátorovej stanice. Transformátorová stanica bude
napojená káblami 22kV z verejnej siete. Z navrhovanej trafostanice budú vedené vonkajšie
NN káblové rozvody, pričom káble budú ukončené v hlavnej rozvádzacej a istiacej skrini (RIS).
Ďalej budú rozvetvené NN rozvody pre jednotlivé objekty do podružných rozvodných a istiach
skríň (PRIS) odkiaľ budú prípojkami napojené jednotlivé objekty k hlavnej rozvodnej skrini
(HRS).
Elektrické inštalácie
Od HRS budú vedené vnútorné elektrické rozvody k jednotlivým rozvádzačom (RS).
Navrhované elektrické inštalácie budú riešiť vnútorné silnoprúdové rozvody, návrh umelého
osvetlenia, uzemnenie a ochranu pred atmosférickou energiou pre navrhované objekty.
Súčasťou elektroinštalácií bude aj ochrana stavieb pre bleskom. Súčasťou elektroinštalácií
budú i slaboprúdové rozvody, ktoré budú napájať okrem iného aj cez EPS či SHZ.
Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie bude delené na osvetlenie areálové a verejné. Osvetlenie
vnútroareálových priestorov sa bude riešiť realizáciou areálového osvetlenia námestia a
vnútorných ulíc, vegetácie a vnútroblokov. Osvetľovacia sústava bude delená na jednotlivé
okruhy, napájané z vnútorného rozvodu el. energie objektov. Bude vypracovaný samostatný
projekt zameraný na svetelný dizajn, ktorý bude koncepčne riešiť verejné priestory, ako aj
zachovanie existujúcich prvkov s výtvarnou hodnotou. Verejné osvetlenie bude realizované
ako samostatný okruh a bude napájané z verejnej siete.
Zásobovanie vodou
Alternatíva 1
V objektoch stavby bude uvažované so spotrebou pitnej vody pre osobnú spotrebu obyvateľov
a užívateľov objektov (pitie, varenie, hygiena), pre technologické účely (napríklad čistenie
podláh, oplachy spevnených plôch, zalievanie vegetácie) a pre požiarne účely.
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Pre napojenie jednotlivých objektov stavby bude uvažované so zriadením nových prípojok
vodovodu, a to samostatne pre každý z jednotlivých objektov. Prípojky budú napojené na
zokruhované rozvody verejnej mestskej distribučnej siete pitnej vody (BVS a.s.), ktoré sú
vedené v kontakte s pozemkom investora, t.j. vodovody v uliciach Šancová, Kukučínova,
Škultétyho a Vajnorská. Pre účely zaistenia požiarnej bezpečnosti objektov stavby sa
predpokladá, že dimenzia jednotlivých zokruhovaných vodovodov bude minimálne DN200, čo
predpokladá realizáciu zásahov do jestvujúcej distribučnej vodovodnej siete, t.j. vyvolaných
investícií v rozsahu :
-

Rekonštrukcia vodovodu v Kukučínovej ulici z dimenzie DN100 na dimenziu DN200
Rekonštrukcia vodovodu v Škultétyho ulici z dimenzie DN100 na dimenziu DN200
Rekonštrukcia časti vodovodu v Šancovej ulici z dimenzie DN100 na dimenziu DN200

Alternatíva 2
V objektoch stavby bude uvažované so spotrebou pitnej vody výlučne pre osobnú spotrebu
obyvateľov a užívateľov objektov (pitie, varenie, hygiena).
Pre napojenie jednotlivých objektov stavby na rozvody pitnej vody bude uvažované so
zriadením nových prípojok vodovodu, a to samostatne pre každý z jednotlivých objektov.
Napojenie prípojok pitnej vody bude navrhnuté na jestvujúce vodovody verejnej distribučnej
siete (BVS a.s), ktoré sú vedené v kontakte s pozemkom investora, t.j. na vodovody :
-

Vodovod DN200 v križovatke ulíc Krížna–Vajnorská
Vodovod DN100 v ulici Šancová
Vodovod DN100 v ulici Škultétyho
Vodovod DN100 (alternatívne DN300) v ulici Vajnorská

Pre účely požiarnej bezpečnosti stavby, pre technologické účely (čistenie podláh, oplachy
spevnených plôch, zalievanie zelene) a čiastočne pre účely splachovania toaliet budú v
jednotlivých objektoch stavby navrhnuté samostatné lokálne systémy rozvodu úžitkovej vody,
ktoré budú pozostávať zo zdrojov vody, akumulačných nádrží (vodojemov), strojných zariadení
(tlakových staníc) a potrubných systémov.
Primárnym zdrojom vody pre lokálne distribučné vodovodné systémy úžitkovej vody budú vody
z povrchového odtoku zo striech (zrážkové vody), ktoré budú zachytávané v odberných
objektoch zabudovaných do areálového systému dažďovej kanalizácie, a ktoré budú
navrhnuté v rámci komplexného riešenia modro-zelenej infraštruktúry stavby. Sekundárnym
zdrojom úžitkovej vody budú studne. Všetky zariadenia a potrubné rozvody lokálnych
distribučných systémov požiarnej a úžitkovej vody budú navrhnuté výlučne na pozemkoch
stavby vo vlastníctve investora.
Popísané sú dve základné schémy zásobovania vodou, t.j. systém „všetko z verejného
vodovodu“ alebo systém „z verejného vodovodu len to najnutnejšie“.
Návrh definitívneho variantu riešenia, ktorý bude rozpracovaný do stupňa DÚR, môže byť aj
kombináciou vychádzajúcou z dvoch základných alternatív, prípadne môže byť doplnený o
ďalšie detaily riešenia. Návrh definitívneho konceptu riešenia bude závisieť predovšetkým od
možností, ktoré budú ponúknuté architektonicko-stavebným riešením pre zabudovanie
areálovej technickej infraštruktúry do navrhovanej stavby, a od porovnania a optimalizácie
predpokladaných investičných nákladov pre realizáciu jednotlivých alternatív.
Zásobovanie plynom
V objektoch stavby bude uvažované so spotrebou zemného plynu pre účely prípravy stravy v
zariadeniach verejného stravovania.
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S odberom plynu pre účely prípravy tepla (vykurovanie a ohrev TUV) sa uvažuje pre účel IZ
variantne.
S odberom plynu pre obyvateľov v jednotlivých bytových domoch sa neuvažuje.
Pre napojenie jednotlivých odberných miest (gastronomické prevádzky) bude uvažované so
zriadením nových prípojok plynovodu z jestvujúcej verejnej NTL distribučnej plynovodnej siete
(SPP distribúcia, a.s), ktorej rozvody sú vedené v kontakte s pozemkom investora, t.j. z NTL
plynovodov DN300 (Šancová), DN600 (Krížna–Vajnorská), DN500 (Vajnorská), DN250
(Škultétyho).
V prípade odberu plynu sa bude nutné napojiť na STL plynovod z bodu pri križovatke Krížna Legionárska a doviesť danú vetvu do predmetného územia.
Zásobovanie teplom - vykurovanie, TUV
Zabezpečenie potreby tepla pre celý viacúčelový súbor je v obidvoch navrhovaných variantoch
uvažované kombináciu viacerých zdrojov tepla. Celkový tepelný príkon súboru budov je na
úrovni asi 3,5 MW.
Primárnym zdrojom tepla je uvažovaná sústava centralizovaného zásobovania teplom (CZT)
od spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. Priľahlý teplovod disponuje dostatočnou
výkonovou kapacitou.
Sekundárny zdroj tepla je riešený osobitne pre každý objekt so zreteľom na typ, využitie
a prevádzku budovy. Dôraz sa kladie na využitie obnoviteľných zdrojov energie v čo najväčšej
miere. V tejto etape prípravy projekt uvažuje s dvomi alternatívami sekundárneho zdroja tepla.
Prvou alternatívou je využívanie tepelných čerpadiel typu zem/voda s hĺbkovými zemnými
vrtmi ako vysoko efektívny zdroj tepla a chladu pre nízkoteplotné vykurovanie
a vysokoteplotné chladenie objektov. Výhodou takejto prevádzky tepelného čerpadla je, že
počas režimu pasívneho letného chladenia dochádza k regenerácií zemných vrtov. Druhou
alternatívou je využívanie odpadového tepla z kombinovanej výroby elektrina a tepla (KVET)
prostredníctvom kogeneračných jednotiek na zemný plyn.
Celkový chladiaci príkon komplexu budov je na úrovni asi 5,5 MW. Zabezpečenie potreby
chladu je uvažované primárne kompresorovými chladiacimi jednotkami (chillermi).
Alternatívne riešenie pre čiastočné pokrytie potreby chladu je využívanie pasívneho chladenia
z tepelných čerpadiel zem/voda.
Pre splnenie štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie budú strešné plochy
jednotlivých objektov okrem umiestnenia technológie využité na osadenie fotovoltických
solárnych panelov.
Podrobné riešenie tepelného zdroja bude predložené vo vyššom stupni projektovej
dokumentácie.

IV.1.4

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby
Vychádzajúc z navrhovanej lehoty výstavby a produktivity práce predpokladá sa priemerný
počet robotníkov asi 200 a asi 22 THP pracovníkov.
Počas prevádzky:
Predpokladaný počet zamestnancov celkovo je 4 250.
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IV.2 Údaje o výstupoch
IV.2.1

Počas výstavby

Ďalší vývoj územia v prípade nulového variantu nemožno odvodzovať zo súčasného stavu. Aj
v takomto prípade by časom boli stavebné práce na výstavbe objektov v súlade s územným
plánom.
Pred výstavbou vlastných objektov budú odstránené existujúce stavby.
Údaje o výstupoch v etape výstavby vlastných objektov
Počas stavebných činností podľa obidvoch navrhovaných variantov sa zvýši hluková hladina.
Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia
stavebnej techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej
činnosti v riešenom území. Presné určenie nárastu hlukovej hladiny je tak možné po
spracovaní harmonogramu organizácie práce.
Časť prác bude vykonávaná ťažkou mechanizáciou, ako sú buldozéry, bagre, nákladné
automobily a za pomoci žeriavu. Na zhotovenie malých konštrukcií sa použijú ručné náradia
a príručné náradia. Mechanizmy – resp. náradie, ktoré sa bude používať, sú búracie kladivá,
uhlové brúsky, vŕtačky, rezačky na betón atď.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov:
• Kompresor
hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 74,0 dB
• Elektro centrála
hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 70,0 dB
• Vrtná súprava
hladina akustického tlaku hluku v 7m
LPA(7m) = 69,0 dB
• Rýpadlo lyžicové
hladina akustického tlaku hluku v 10m
LPA(10m) = 72,0 dB
• Nákladné vozidlá
hladina akustického tlaku hluku v 10m
LPA(10m) = 79,0 dB
Počas výstavby vlastných objektov vzniknú odpady. V zmysle zákona o odpadoch je
pôvodcom ten, na koho je vydané stavebné alebo demolačné povolenie. Pôvodca ďalej
zodpovedá za správne zaradenie odpadu a za odovzdanie odpadu osobe oprávnenej nakladať
s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a teda tento odpad zhodnocovať pri
svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na
stavbe, alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (tehly, betón, drevo...).
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsoby zneškodnenia
odpadov sa budú dokladovať.
V prípade, že množstvo produkovaných nebezpečných odpadov presiahne 1 tonu ročne,
investor ako pôvodca odpadu musí v zmysle § 97 odst. 1 písm. g) Zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch požiadať o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.
Odpady budú zabezpečené v zmysle § 14 ods. 1 písm. b zák. č. 79/2015 Z. z. pred
nežiaducim únikom či odcudzením.
Investor preberá v zmysle § 77 zákona o odpadoch všetky povinnosti pôvodcu odpadov
vznikajúcich pri stavebnej činnosti.
V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby vlastných objektov budú priebežne odvážané na
riadenú skládku s nekontaminovaným (O-ostatným) odpadom. Nakladanie s ostatným
odpadom, vrátane nebezpečných bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe
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registrácie v zmysle § 98 odst. 2, zákona o odpadoch ako obchodník/sprostredkovateľ a
zmluvy s oprávneným subjektom, prípadne odvoz nekontaminovaných stavebných odpadov
bude realizovať sama na základe registrácie vztiahnutej k preprave stavebných odpadov podľa
§98 ods. 1 zákona o odpadoch ako zber bez zariadenia na zber. Počas výstavby budú odpady
zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov.
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov. Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zatriediť predovšetkým do skupiny
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií.
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsoby zneškodnenia
odpadov sa budú dokladovať.
Uprednostnené bude materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas
výstavby (17 01 07) napr. prostredníctvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady, ktoré
nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom
o odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby sa bude nakladať v súlade s §77 zákona o odpadoch.
Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách
(kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu max. 12 za sebou
nasledujúcich mesiacov.
Bude vedená evidencia o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré
vzniknú počas odstránenia stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej
dokumentácii.
V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť
takto:
Tab. č. 20: Predpokladané odpady z výstavby
Číslo skupiny,
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
podskupiny
a druhu odpadu
13 05
ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY
13 05 06
Olej z odlučovača vody
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02
15 02 02
17 01
17 01 01
17 01 02

ODPADOVÉ OBALY
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY
Absorbenty, filtračné materiály
kontaminované nebezpečnými látkami
BETÓN, TEHLY, KERAMIKA
Betón
Tehly
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Kategória Nakladanie
odpadu
s odpadom

N

R1, D10, D2,
D8, R12

O
O
O

R3, R12
R3, R12
R1, R3, R12

N

D1, D2, D8,
R12

O
O

R5
R5
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17 02
17 02 01
17 02 03
17 04
17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 03

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
DREVO, SKLO A PLASTY
Drevo
Plasty
KOVY
Železo, oceľ
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
ZEMINA, KAMENIVO
Zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné látky

17 06
17 06 04
17 08
17 08 02
20
20 03 01

IZOLAČNÉ MATERIÁLY
Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03
STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
Stavebné materiály na báze sadry iné ako 170801
KOMUNÁLNE ODPADY
Zmesový komunálny odpad

17 01 07

O

R5

O
O

R1
R5

O
O

R4
R4

N

D1, D2, D8,
R12

O

D1

O

D1

O

D1, D10, R1

Poznámka 1 – O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad
Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:
R1
- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R3
- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
R4
- Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
- Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok
D1
- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
D10
- spaľovanie na pevnine

Po ukončení stavebných prác bude potrebné orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov,
ktoré vzniknú počas odstránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneškodňovanie
odpadov.
S odpadmi vznikajúcimi počas prípravy, ale aj realizácie stavby, sa musí nakladať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva a to predchádzanie vzniku odpadu, príprava na
opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie a až následne zneškodňovanie odpadu.
Nebezpečné odpady – ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia, ktorá bude vybraná
na základe výberového konania. Táto predloží rozhodnutia orgánov štátnej správy
v odpadovom hospodárstve platné v čase realizácie stavby a doklad o spôsobe zhodnotenia,
resp. zneškodnenia a mieste uloženia nebezpečného odpadu.
Vzhľadom na charakter a množstvo vzniknutých odpadov, na ich zhromažďovanie bude na
stavenisko pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý bude priebežne odvážaný.
Vo všetkých prípadoch sa jedná o zhromažďovanie vytriedených produkovaných odpadov, s
ich následným odvozom v zmysle zmluvných vzťahov s jednotlivými špecializovanými
organizáciami.
Druhotné suroviny sa budú zhromažďovať na stavenisku utriedené podľa druhov
a zabezpečené pred poveternostnými vplyvmi a možným odcudzením. Prostredníctvom
oprávnenej organizácie bude zabezpečené ich zhodnotenie - recykláciou.
Neznečistená výkopová zemina sa využije na terénne úpravy okolo staveniska §1 ods. 1
písm. h)), v prípade jej „nespotrebovania“ v rámci danej stavby môže byť zmysle § 99 odst.
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1, písm.b4) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch až po vyjadrení príslušného orgánu štátnej
správy v odpadovom hospodárstve použitá na terénne úpravy na iných stavbách investora.
Stavebné práce sa budú riadiť zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinným od 1.1.2016,
ktorý za osobu zodpovednú za nakladanie s odpadom a teda pôvodcu odpadu, ustanovuje
toho, pre koho sa práce realizujú a koho je vydané stavebné povolenie, teda investora.
Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ
v spolupráci s investorom stavby, predložia ako pôvodcovia odpadu zo stavebnej činnosti ku
kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o nakladaní s nimi, zmluvu na
odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Pri nakladaní s odpadmi z výstavby objektov bude potrebné:
• Dodržať ustanovenie §77 (zákona 79/2015) o stavebných odpadoch a po dokončení
stavby doložiť doklad o jeho zhodnotení na povolených zariadeniach.
• S nevyužitým odpadom zo stavebných prác je potrebné nakladať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
• Kovový odpad, odpadový papier, odpadové káble ktoré vzniknú pri stavebných
prácach, odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie odpadov - druhotných surovín
a po dokončení stavby doložiť doklad o odovzdaní do zberne.
• Drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť, poprípade energeticky
využiť. Nepovoľuje sa odovzdať drevený odpad na skládku odpadov.
• Je možné odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Na tento postup
je potrebný súhlas podľa §97 ods. 1, písm. n) zákona č. 79/2015 Z.z.
Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách
(kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
Bude vedená evidencia o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré
vzniknú počas odstránenia stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej
dokumentácii.
Po ukončení stavebných prác bude potrebné orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov,
ktoré vzniknú počas odstránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneškodňovanie
odpadov.
Je reálny predpoklad, že podstatnú časť stavebných odpadov bude možné priamo využiť na
stavbe, alebo ponúknuť inému na ďalšie využitie (tehly, betón, drevo...).
Iné významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú.

IV.2.2

Počas prevádzky

Zdroje znečisťovania ovzdušia
V obidvoch navrhovaných variantov zdrojmi znečisťovania ovzdušia bude pohyb motorových
vozidiel a náhradné zdroje elektrickej energie.
V kombinácii zdrojov sa počíta so zabezpečením tepla aj prostredníctvom horúcovodnej
prípojky a odovzdávacej stanice tepla. Tento spôsob vykurovania objektov nepredstavuje
priamo v lokalite zdroj znečisťovania ovzdušia.
S účinnosťou od 1. júna 2010 je platný zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Kategorizácia drojov podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/201 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
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ustanovenia zákona o ovzduší:
1.
palivovo-energetický priemysel
1.1.2 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív vrátane
plynových turbín a stacionárnych spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším do 50 MW. zdroje
Podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší bude potrebné požiadať príslušný
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
Objekty budú vybavené vlastným dieselagregátom, ktoré budú v prevádzke v prípade výpadku
elektrického prúdu len 60 - 120 min. Podľa požiadaviek požiarnej správy a ešte asi 30 minút
pri pravidelnom preskúšaní. Dieselagregát teda bude predstavovať stredný zdroj znečistenia
ovzdušia.
Vetranie, klimatizácia
Návrh vetrania bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovotechnických miestnostiach a v miestnostiach hygienického vybavenia v súlade s príslušnými
hygienickými, zdravotnými, bezpečnostnými, protipožiarnymi predpismi a normatívmi platnými
na území Slovenskej republiky. Návrh napĺňa požiadavky na pohodu prostredia v jednotlivých
priestoroch zadaných užívateľom. Byty sú vetrané prirodzene alebo pomocou rekuperácie.
Vzduchotechnikou je zabezpečené vetranie odvodu vzduchu z kúpeľní, WC a kuchyne, tiež
chránené únikové cesty, administratívne budovy, kultúrno-spoločenské centrum, hotel a
podzemné parkovanie. Návrh dôsledne zaobchádza s normami a dodržiava oddelenie
priestorov s rozličnou prevádzkou, ako v zmysle prevádzkových tak i technických požiadaviek
a protipožiarnych opatrení.
Vetranie garáží
Vetranie garáží bude riešené samostatne zariadením pre odvod dymu a tepla (ZODaT).
Konkrétne systémy a riešenia budú určené na základe rozptylovej štúdie realizovanej v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie (DÚR).
Pre zhodnotenie možných vplyvov znečistenia ovzdušia z prevádzky objektu bude v rámci
hodnotenia vplyvov na životné prostredie spracovaná samostatná rozptylová štúdia, ktorá
bude súčasťou a v plnom znení prílohou správy o hodnotení.
Zdroje znečistenia vôd
Zdrojom znečisťovania vôd bude v obidvovh navrhovaných variantoch voda z povrchového
odtoku – (dažďová voda) zo striech a spevnených plôch a splašková voda. Odpadové vody
budú prečisťované v odlučovači ropných látok a v lapači tukov.
Odkanalizovanie odpadových vôd (splašková kanalizácia)
V objektoch stavby sa uvažuje s produkciou bežných komunálnych odpadových vôd, ktorých
miera znečistenia nebude prevyšovať prípustné hodnoty v zmysle prevádzkového poriadku
verejnej kanalizačnej siete (vyhl. č.55/2004 Z.z. príloha č.3).
Pre odtok splaškových vôd (domácnosti, administratívne priestory, verejné priestory), odtok
oplachových vôd zo spevnených plôch, odtok z čistenia podláh podzemných parkovísk a odtok
technologických odpadových vôd z prevádzok miestneho významu budú v jednotlivých
objektoch stavby navrhnuté lokálne systémy areálovej splaškovej kanalizácie, ktoré budú
napojené novozriadenými prípojkami do potrubných vetiev jednotnej kanalizačnejsiete (BVS
a.s) vedených v kontakte s pozemkom investora :
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-

Zberač DN500 (Kukučínova ulica) – napojenie objektov situovaných v severozápadnej
časti pozemku stavby
Zberač DN800/1250 (Vajnorská ulica) – napojenie objektov situovaných v
severovýchodnej časti pozemku stavby
Zberač BIII DN1200 (Šancová ulica) – napojenie objektov situovaných v južnej časti
pozemku stavby

Odkanalizovanie vôd z povrchového odtoku (dažďová kanalizácia)
Časť zrážkových vôd bude pomocou prvkov modrej infraštruktúry zachytávaná a zasakovaná
do podložia (dotácia podzemných vôd), časť bude pomocou prvkov zelenej infraštruktúry
odparovaná späť do ovzdušia, časť bude recyklovaná na technický chod budov.
Prebytočná zrážková voda bude zachytávaná lokálnymi areálovými systémami dažďovej
kanalizácie, ktoré budú zaústené do lokálnych retenčných zariadení. Z retenčných zariadení
bude prebytočná zrážková voda samostatnými prípojkami vypúšťaná regulovaným prietokom
do verejnej kanalizačnej siete nasledovne :
-

Do zberača DN500 (Kukučínova ulica) – odtok zrážkových vôd zo severozápadnej
časti pozemku stavby
Do zberača DN800/1250 (Vajnorská ulica) – odtok zrážkových vôd zo severovýchodnej
časti pozemku stavby
Do zberača BIII DN1200 (Šancová ulica) – odtok zrážkových vôd z južnej časti
pozemku stavby

Na prípojkách dažďovej kanalizácie budú osadené merné objekty pre vyčíslenie reálneho
objemu zrážkových vôd odvedeného do verejnej kanalizačnej siete.
Presná koncepcia napojenia sa stanoví vo vyššom stupni projektovej dokumentácie - DÚR.
Nakladanie s odpadmi
Od 1.1.2016 vypracovanie Programu odpadového hospodárstva (POH) zákon č. 79/2015 Z.z.
nepožaduje.
Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie firmám
oprávneným na vykonávanie týchto činností.
V objektoch (v obidvovh navrhovaných variantoch) možno predpokladať vznik týchto druhov
odpadov:
- obalový materiál
- komunálny odpad
- elektroodpad pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, elektrických
a elektronických zariadení a pod.
Pomer triedenia, intervaly odvozov budú upravené podľa reálnych podmienok prevádzky
objektu. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ
objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov.
Okrem odpadu z obalov a komunálneho odpadu vzniknú počas prevádzky budovy odpady
napr. pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, po skončení životnosti elektrických
a elektronických zariadení (výpočtová technika, monitory, tlačiarne, telekomunikačná technika
a pod.). Tieto odpady budú na základe dohodnutých zmlúv prevádzkovateľa odovzdávané
špecializovaným firmám ktoré majú oprávnenie na zhodnocovanie týchto odpadov.
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú
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pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie
uvedených druhov odpadu. Nebezpečné odpady zabezpečí firma s oprávnením na takúto
činnosť.
Odpady, ktoré budú vznikať prevádzkou stavby po jej dokončení, sú zaradené podľa vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov.
Prevádzka objektu predpokladá produkovanie bežných komunálnych odpadov (Odpady z
domácnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcii) a odpadu z prevádzky
zariadení spoločného stravovania.
Prevádzka objektu predpokladá produkovanie bežných komunálnych odpadov (Odpady z
domácnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcii).
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. - príloha č.1 v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, a v zmysle Zákona
o odpadoch č. 79/2015 Zb. v znení neskorších predpisov možno odpady vznikajúce
prevádzkou (užívaním) zrealizovaného stavebného fondu zatriediť takto:
Katalóg.
Číslo
08 03 17
13 05 03
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 02 02
16 01 07
16 01 14
19 08 09
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 39
20 03
20 03 01
20 01 21
20 01 35

Názov odpadu

Kategória

Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
Kaly z lapačov nečistôt ( ORL )
Odpadové obaly
Obaly z papiera
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly z kovu
Zmiešané obaly
Absorbéry, filtračné materiály inak nešpecifikované, handry na
čistenie
Olejové filtre
Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé
oleje a tuky
Komunálne odpady
Separované zbierané zložky komunálnych odpadov
Papier a lepenka
Sklo
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Plasty
Iné komunálne odpady
Zmesový komunálny odpad
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N
N
O
O
O
O
O
N
N
N
O

O
O
O
O
O
N
N

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (užívania).
Presný objem odpadov vznikajúcich počas prevádzky stavby bude určený v nasledujúcom
stupni projektovej dokumentácie. Odpady zaradené do kategórie N – budú odvážané
a zneškodňované zazmluvnenou certifikovanou firmou.
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Systém zberu komunálnych a separovaných odpadov bude v súlade so systémom zberu
komunálnych odpadov mestskej časti t. j. do kontajnerov 1,1m3. Vo viacúčelovom súbore
sa uvažuje s odvozom kom. odpadov 2x týždenne
Zmesový komunálny odpad a separovaný odpad, z prevádzok bytov a obchodných
prevádzok, bude rozdelený do nižšie uvedených zberných miest:
- Bytové domy samostatne
- Administratívne objekty samostatne
- Kultúrno-spoločenské centrum s hotelom samostatne
Jednotlivé zberné miesta budú mať možnosť prístupu smetiarskych vozidiel do blízkosti
zberného miesta.
Priestory na sústreďovanie komunálnych odpadov budú vybavené vzduchotechnikou.
Z priestorov jednotlivých bytov, z administratívnych budov, z prevádzok zariadení spoločného
stravovania, obchodných prevádzok, z priestorov kultúrno-spoločenského centra a hotela
budú obyvatelia a pracovníci súboru prinášať jednotlivo malé zabalené časti odpadu do
centrálneho miesta zberu odpadu.
Administratíva - Použité žiarivky, výbojky - tento odpad bude zhromažďovaný v oddelenej
miestnosti – v samostatných nádobách a bude odstraňovaný oprávnenou – certifikovanou
organizáciou.
V prevádzke nie je potrebné vytvoriť samostatné sklady pre nebezpečný odpad (NO), pretože
je možné využiť existujúce priestory technického zázemia (§8 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 371/2015
Z.z.), ako sú priestory vyhradené pre údržbu, ktoré dostatočne spĺňajú požiadavky platných
predpisov pre požiarnu ochranu objektu. Rovnako je možné využiť priestory strojovní
jednotlivých technických a technologických zariadení, ktoré sú uzamykateľné, bez možnosti
prístupu cudzím a neoprávneným osobám a tým je zamedzené nežiadúcej manipulácii s NO.
Vzniknuté druhy NO budú skladované, mimo odpadov, ktoré sa tvoria v ORL. Obaly a nádoby
pre skladovanie NO budú navrhnuté ako nepriepustné, pričom obaly s tekutými NO budú ešte
zabezpečené uložením na záchytnej vani s roštom.
Pri nakladaní s odpadmi platia ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a vyhlášok MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 366/2015 Z.z. a 371/2015 Z.z.
Na území hlavného mesta SR upravuje podrobnosti v oblasti nakladania s odpadmi
všeobecne záväzné nariadenie.
Investor stavby ako aj správca budúcej prevádzky, objektov v komplexe, ako pôvodcovia
odpadov, musia zosúladiť svoju činnosť pri nakladaní so vznikajúcimi odpadmi s platnou
legislatívou pre odadové hospodárstvo (OH) rovnako počas výstavby ako aj v čase po uvedení
stavby do prevádzky.
Spôsob nakladania s odpadmi, najmä s komunálnymi odpadmi je potrebné zosúladiť aj so
Všeobecným záväzným nariadením k nakladaniu s komunálnym odpadom (KO) a drobnými
stavebnými odpadmi v meste, resp. mestskej časti, ktoré je povinný rešpektovať každý, ktorý
svojou činnosťou produkuje KO.
V budúcej prevádzke musia byť zodpovedajúce zberné nádoby na komunálny odpad a
kontajnery na separovaný zber zhodnotiteľných zložiek komunálnych odpadov, v súlade so
zavedeným systémom zberu KO a zberu zhodnotiteľných zložiek KO v meste. Uvažovaný
systém nakladania s odpadmi v budúcej prevádzke plne rešpektuje práva a povinnosti
pôvodcu KO, ako aj povinnosti pri triedení problémových látok, nebezpečných odpadov a ich
následné zneškodnenie prostredníctvom oprávnených právnických osôb na zber, ich
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materiálové alebo energetické zhodnotenie, prípadne zodpovedajúce zneškodnenie
jednotlivých druhov NO aj ostatných odpadov.
Rozhodujúca časť odpadov budú predstavovať komunálne odpady. Možno predpokladať
vysokú vyťažiteľnosť: 50 až 60 % (sklo, papier, plasty).
Spôsob nakladania s odpadmi v budúcej prevádzke v obidvoch navrhovaných variantoch,
najmä s komunálnymi odpadmi, zohľadňuje aktuálne právne normy v OH, ako je Zákon č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a vedenie evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti na predpísanom tlačive, oddelené
zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie.
V prevádzke budú zberné nádoby na komunálny odpad, vrátane kontajnerov na triedený zber
zhodnotiteľných zložiek komunálnych odpadov, v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a zberom triedených zložiek z KO. Systém nakladania s odpadmi
v budúcej prevádzke bude podrobnejšie riešený v ďalších stupňoch projketovej dokumentácie.
Kategorizácia odpadu je spracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje katalóg odpadov.
K termínu kolaudácie investor zabezpečí platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a zneškodnenia
všetkých v objekte vznikajúcich odpadov.
Zásobovanie a odpadové hospodárstvo obidvoch navrhovaných variantov je riešené z vnútroareálových komunikácií. Odpad, ktorý bude vznikať prevádzkou jednotlivých objektov bude
skladovaný v priestoroch na to vyhradených, s priamym prístupom z vonkajšej komunikácie
a bude odvážaný po vytvorení zmluvného vzťahu s firmou, ktorá bude zabezpečovať jeho
odvoz, uskladnenie alebo recykláciu.
Prevádzkovateľ musí mať do začiatku prevádzky objektu zabezpečený v zmysle zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku,
ktoré budú v objekte vznikať.

IV.2.3

Iné výstupy počas prevádzky

Predovšetkým v súvislosti s automobilovou dopravou možno predpokladať zvýšenú záťaž
hlukom z pohybu automobilov. V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bude
vypracovaná samostatná akustická (hluková) štúdia, ktorá vyhodnotí zmeny hlukových
pomerov po výstavbe objektu.

IV.2.4

Podmieňujúce investície

V úrovni súčasnej prípravy obidvoch navrhovaných variantov neboli identifikované
podmieňujúce investície nad rámec popísaných v kapitole II.8.2.

IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych
životné prostredie

vplyvoch na

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky na životné
prostredie je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp:
o
o

etapa výstavby
etapa prevádzky

Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V tomto prípade by určitý čas zostal súčasný stav bez zmeny. Vzhľadom na určenie lokality
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územnoplánovacou dokumentáciou je však reálny predpoklad, že aj v takomto prípade by bol
predložený obdobný návrh na jej využitie v limitoch stanovených územným plánom.

IV.3.1

Etapa výstavby

IV.3.1.1 Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo
Stavba bude v obidvoch navrhovaných variantoch realizovaná na základe stavebného
povolenia. V ňom budú premietnuté všetky podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky
platné legislatívne podmienky smerujúce k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento
hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne
ovplyvní lokalitu a tým aj časť obyvateľov. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý.
Počas výstavby i prevádzky areálov treba rešpektovať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z.
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
V areáloch sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.
Priame vplyvy a riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe. Všetky
práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov.
Pri realizácii stavby obidvoch navrhovaných variantov je treba dodržiavať všetky platné normy,
predpisy a vyhlášky. Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú
realizované ručným výkopom. Pred začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky
podzemné inžinierske siete správcami príslušných sietí.
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne
podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce.
Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, prípadne
prakticky ich zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce, v súlade so zákonom č.
355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci. Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia spĺňať požiadavky na
odbornú a zdravotnú spôsobilosť v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. časť 3
paragraf 9 odst.2.
Na overenie cloniaceho vplyvu pripravovanej stavby obidvoch navrhovaných variantov na
denné osvetlenie okolostojacich existujúcich aj pripravovaných objektov bude v rámci správy
o hodnotení spracované posúdenie.

IV.3.1.2

Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie

Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového územia
je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i v súčasnosti.
Pôvodná vegetácia záujmového územia je úplne zmenená a nezachovali sa tu žiadne
pôvodné biotopy alebo lokality s výskytom významných druhov flóry alebo fauny. V súčasnosti
sú na lokalite dreviny, z ktorých značnú časť bude potrebné odstrániť a preto bude potrebný
súhlas na výrub drevín.
Realizácia zámeru nebude mať významný priamy ani nepriamy vplyv na genofond
a biodiverzitu územia. Dôjde k záberu plôch, ktoré v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú
podstatný význam. Zabraté budú len plochy, ktoré nepatria k významným biotopom. Kvalita
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týchto plôch vzhľadom na biodiverzitu je veľmi nízka, prevládajú tu parkové trávniky
s drevinami alebo zastavané plochy bez vegetácie. V etape výstavby pri výkopových prácach,
vplyvom prevádzky stavebnej a prepravnej techniky alebo dočasne pri uskladnení stavebného
materiálu a pod. nedôjde k záberu plôch významných biotopov, pri ktorých by sa prejavil
významný vplyv realizácie zámeru na genofond a biodiverzitu priamo dotknutého územia
alebo jeho širšieho okolia. Možno predpokladať vplyv dočasného krátkodobého zvýšenia
prašnosti v území pri zemných prácach a vzhľadom na živočíchov k tomu ešte pristúpi
čiastočné zvýšenie hlučnosti a celkového znečistenia okolia stavby po dobu výstavby. Tým
bude dočasne ovplyvnená prítomnosť daných druhov fauny v území.
Vzhľadom na vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je
predpoklad ani priameho či nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity
širšieho záujmového územia.
Chránené územia prírody v zmysle zákona, územia európskeho významu a chránené vtáčie
územia sú mimo dosahu stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej činnosti. Ani
jedno z týchto chránených území nebude výstavbou a ani prevádzkou priamo alebo nepriamo
ovplyvnené.
Presun mechanizmov bude po existujúcich dopravných trasách. V týchto súvislostiach nie je
počas realizácie zámeru reálny predpoklad negatívnych vplyvov na geologické prostredie,
pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu a na krajinu.
Zariadenie staveniska bude riešené na ploche pozemku, ktorý je vyčlenený pre zástavbu. Na
týchto plochách bude umiestnené sociálne zariadenie staveniska a skládky materiálov –
stavebný dvor.
Realizácia navrhovanej činnosti bude predstavovať zásah do plôch, na ktorých bude potrebný
výrub drevín. Podmienky výrubu drevín rastúcich mimo les upravuje Zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších zmien a doplnkov. Pre stanovenie rozsahu výrubov je potrebné spracovať štúdiu
dendrologického prieskumu a stanoviť spoločenskú hodnotu drevín potrebných vyrúbať
v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti.
Ostatná zeleň bude stavebnou činnosťou, kladenými prípojkami inžinierskych sietí, realizáciou
spevnených plôch a novonavrhovaným dopravným systémom rešpektovaná.

IV.3.2

Etapa prevádzky

V prípade, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, súčasný stav by zostal určitý čas bez
zmeny. Etapa prevádzky hodnotí predpokladané vplyvy obidvoch navrhovaných variantov.
V etape prevádzky sú vplyvy navrhovaných variantov čo do druhu vplyvov v zásade rovnaké.

IV.3.2.1

Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu obidvoch navrhovaných variantov
možno hodnotiť
pozitívne, nakoľko sa vytvorí niekoľko nových ponúk bytov, pracovných miest a služieb.
Vhodnými stavebnými úpravami sa vytvorí esteticky pôsobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní
krajinný obraz lokality.
Rozhodujúce možné negatívne pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom
z automobilov.
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Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch odlišujúcich sa urbanistickoarchitektonickým riešením časti viacúčelového súboru.
Rozdiel v urbanisticko-architektonickom riešení vyžaduje aj zmenu v riešení statickej dopravy.
Zmenené požiadavky na statickú dopravu sa premietnu do výpočtov objemu dynamickej
dopravy generovanej navrhovanou činnosťou.
Pre vypracovanie predpokladov na ovplyvňovanie obyvateľstva hlukom a predpokladov na
rozptyl škodlivín do ovzdušia z automobilvej dopravy bude dopravno-inžinierske posúdenie
jedným z rozhodujúcich podkladov.
Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje orgán na ochranu zdravia.
Podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií sú prípustné hodnoty určujúcich veličín takéto:
Tab. č. 21: Prípustné hodnoty veličín hluku podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
Kategória
územia

Opis chráneného územia
vonkajšieho priestoru

alebo Refer.
časový
interval

Pozemná
a
vodná d
oprava

Prípustné hodnoty (dB )
Železničné Letecká doprava
dráhy
c)

LAeq,p

LAeq,p LASmax,p

Hluk
z iných
zdrojov
LAeq,p

b) c)

LAeq,p

I.

II.

III.

IV.

Územie s osobitnou ochranou Deň
pred hlukom, napr. veľké kúpeľné
Večer
miesta kúpeľné a liečebné areály
Noc

45

45

50

-

45

45

45

50

-

45

40

40

40

60

40

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

50

50

55

-

50

50

50

55

-

50

45

45

45

65

45

Územie ako v kategórii II v okolí a) Deň
diaľnic, ciest I.
a II. triedy,
Večer
miestnych
komunikácií
s hromadnou
dopravou, Noc
železničných dráh a letísk 11),
mestské centrá

60

60

60

-

50

60

60

60

-

50

50

55

50

75

45

Územie bez obytnej funkcie a bez Deň
chránených
vonkajších
Večer
priestorov,
výrobné zóny,
priemyselné
parky,
areály Noc
závodov

70

70

70

-

70

70

70

70

-

70

70

70

70

95

70

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.11)
c)
Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb
určené iba 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 a pod.
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Tab. č. 22: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom
prostredí
Špecifický hluk
Referenčný časový interval K a) na určenie LR,Aeq (dB)
Zvlášť rušivý hluk, tónový Deň, večer, noc
+5a)
b)
hluk, bežný impulzový hluk
Vysokoimpulzný hluk b)
Deň, večer, noc
+12a)
Vysokoenergetický impulzný Deň, večer, noc
podľa b)
hluk
Poznámky k tabuľke:
a)
Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.
b)
Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa
slovenskej technickej normy STN ISO 1996 - 1

Predpoklad možného ovplyvnenia obyvateľstva hlukom bude overený akustickou (hlukovou)
štúdiou, ktorá porovná obidva navrhované varianty a bude spracovaná v rámci procesu
hodnotenia vplyvov a bude súčasťou správy o hodnotení.
Možno predpokladať, že hodnotená prevádzka navrhovaného objektu nespôsobí prekročenie
prípustných určujúcich veličín hluku pred fasádami najbližších plánovaných chránených
objektov. Štúdia predloží odporúčania na riešenie technických a technologockých detailov
riešenia navrhovanej činnosti.
Možné zaťaženie obyvateľstva znečistením ovzdušia je predovšetkým z výfukových plynov
osobných automobilov.
Možno predpokladať že najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí objektov budú
nižšie ako sú príslušné limity. Prevádzka nesmie ovplyvniť znečistenie ovzdušia jeho okolia
nad prípustnú mieru a tým aj zdravotný stav obyvateľstva ani pri najnepriaznivejších
podmienkach. Tento predpoklad bude overený rozptylovou štúdiou, ktorá bude spracovaná
v rámci procesu hodnotenia vplyvov a bude súčasťou správy o hodnotení.
V rozptylovej štúdii bude hodnotená existujúca najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok
na výpočtovej ploche po uvedení objektu do prevádzky a najvyššia koncentrácia
znečisťujúcich látok od samotného objektu. Uvedenie objektu do prevádzky ovplyvní
znečistenie ovzdušia najbližšieho okolia objektu. Je predpoklad, že najvyššie koncentrácie
znečisťujúcich látok však neprekročia imitné hodnoty.
Predmet posudzovania musí spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
Modelácia preverí, či najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche
pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú
legislatívou stanovené limitné hodnoty, pri dodržaní stanovených návrhov.
Špecifickým problémom bude posúdenie vplyvu plánovanej výstavby na denné osvetlenie
okolitých miestností s dlhodobým pobytom ľudí. Súčasťou správy o hodnotení bude
svetelnotechnické posúdenie, v ktorom bude vyhodnotený vplyv na dennú osvetlenosť v
miestnostiach dotknutých okolitých budov v zmysle STN 73 4301, STN 73 0580.
Možno predpokladať, že vplyv plánovanej navrhovanej činnosti na preslnenie existujúcich
bytov vyhovuje požiadavkám STN 73 4301.
Vplyv plánovanej výstavby bude vyhovovať požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie
okolitých miestností s dlhodobým pobytom osôb.
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Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca
objektu v spolupráci s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov na zmluvnom základe. Pri dodržaní zásad bezpečného a hospodárneho nakladania
s odpadmi v zmysle platnej legislatívy nie je predpoklad negatívnych vplyvov.

IV.3.2.2

Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie

Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov by mohli súvisieť so zmenami pomeru zastúpenia
spevnených plôch, budov a zelene. Lokálne by sa mohlo zmeniť prúdenie vzduchu, ktoré bude
ovplyvnené prekážkami stavieb.
Po ukončení výstavby obidvoch navrhovaných variantov bude pozemok upravený a dotvorený
atraktívnymi sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou architektúrou.
Zeleň bude estetizujúcim a organizačným prvkom verejných a poloverejných priestorov
riešeného územia.
Riešenie stavby, energetická hospodárnosť budov, požiadavky na riešenie sadových úprav,
sú konkrétnym napĺňaním požiadaviek Adaptačnej stratégie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Výstavba v obidvoch navrhovaných činnostiach nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi
vodám. Kvalita podzemných vôd nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality
podzemných vôd môže byť len pri neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo
mazadlami pri údržbe mechanizmov. Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt –
nafty.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Predmetné územie sa nenachádza v území
významných zdrojov podzemných vôd. Pri zakladaní stavieb v predmetnej lokalite sa
v technickom riešení uvažuje, že stavba zasiahne hladinu podzemnej vody a sú navrhnuté
opatrenia na zamedzenie negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
Na zásobovanie vodou bude používaná voda z verejného vodovodu. Odvod splaškových
a vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) bude zabezpečený do kanalizačného systému.
Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je prostredníctvom odpadových vôd, ktoré budú
vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami obyvateľov a návštevníkov a odtok vody
z povrchového odtoku. V areáli bude vybudovaná kanalizácia, ktorá bezpečne odvedie vody
z povrchového odtoku a splaškové vody tak, že tieto nesmú predstavovať nebezpečie
zhoršenia kvality povrchových a podzemných vôd.
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z.
o vodách a zákonom č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Delená kanalizácia bude odvádzať vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech a
spevnených plôch, splaškové vody od hygienických zariadení a tukové vody z priestoru
umývania riadu. Tukové vody budú odvádzané samostatnými vetvami do lapačov tukov.
Pre odvádzanie odpadových vôd z podzemných parkovísk je navrhnutá samostatná dažďová
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zaolejovaná kanalizácia, ktorá bude odvádzať dažďové vody z čistenia suterénov. Tieto vody
budú prečistené pred zaústením do kanalizačnej prípojky v odlučovači ropných látok.
Pre dodržanie dovoleného odtoku dažďových vôd bude na areálovej dažďovej kanalizácii
vybudovaná retenčná nádrž, z ktorej bude regulovaný odtok dažďových vôd.
Vplyvy na pôdu
Výstavba si nevyžiada záber pôdy. Vlastná prevádzka nebude mať ďalšie vplyvy na pôdu.
Vplyv na genofond a biodiverzitu
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového územia
je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i v súčasnosti.
Pôvodná vegetácia záujmového územia bola zmenená už v minulosti v prospech človekom
vytvorenej parkovej alebo ruderálnej vegetácie a tento trend vývoja je tu aj v súčasnosti.
Možno predpokladať, že po výstavbe navrhovaných objektov v území dominanciu prevezmú
parkovo upravené plochy s vysiatymi trávnikmi a drevinovou – stromovou alebo krovitou –
vegetáciou.
Vzhľadom na vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality realizácie
navrhovanej činnosti nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu
a biodiverzity širšieho záujmového územia v etape výstavby.
Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na faunu, flóru a biotopy (resp. vplyvy na genofond
a biodiverzitu) územia sa nebude prejavovať ani v etape počas prevádzky, resp. budú tu
pôsobiť len vplyvy, ktoré sú tu už aj v súčasnosti spôsobené okolitými stavbami a cestnými
komunikáciami. Je to hlavne efekt trvale zastavaného územia a bariérový efekt územia.
Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru sledovaného územia počas prevádzky
môžeme považovať trvalú zmenu podmienok pre existenciu druhov – zastavaním územia
a plánovanými parkovými úpravami sa podstatne zmenia podmienky pre existenciu pôvodných
rastlinných druhov a pôvodných biotopov územia. Väčšinu týchto vplyvov v etape prevádzky
vzhľadom na živočíchov možno považovať za nepriame, len menšiu časť za priame.
Rovnako ako pre etapu výstavby vzhľadom na významné biotopy, flóru a faunu širšieho okolia
sledovaného územia platí, že realizácia zámeru nebude mať žiadny podstatný vplyv na tieto
zložky prírodného prostredia. Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne
na lokalitách chránených území, genofondových plôch a pod., ani v etape prevádzky nebude
priamo negatívne ovplyvnená. Vzhľadom na dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných
prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho a ani nepriameho
negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Pohľadová zeleň je navrhovaná tak, aby bola v priamom kontakte s navrhovanými verejnými
priestormi a verejne prístupná. Cieľom je ponúknuť zelené plochy verejnosti, keďže v
jestvujúcom území je veľká časť zelene verejne neprístupná (situovaná za plotmi areálu
Istropolis). Celkovo je tak cieľom ponúknuť nie len kvantitu ale najmä kvalitu zelených
priestranstiev, ktoré budú prístupné z pobytových verejných priestranstiev. Zeleň je v návrhu
umiesťnovaná tak, aby boli v čo najväčšej miere využívané plochy rastlého terénu. Rovnako
situovanie zelene sledovalo aj kvality verejných priestranstiev. Kvantitatívne sa viditeľné,
pohľadové plochy redukovali minimálne. Naopak, kvalita navrhovanej zelene výrazne vzrátla
nie len vizuálne ale prispelo k tomu najmä otvorenie a sprístupnenie zelených plôch priamo z
verejných priestranstiev.

Strana 72 z 101

Nový Istropolis
Zámer

Sadovnícke úpravy zohľadňujú všetky požiadavky, ktoré sú na ne kladené s cieľom
maximálneho začlenenia diela do okolitej zástavby. Cieľom je vytvoriť nový kultivovaný celok,
určený rezidentom a širokej verejnosti, ktorý zvýši kvalitu života v centre Bratislavy.
V maximálnej možnej miere tak využije danosti prostredia. Úlohou zelene v riešenom areáli je
vhodne funkčne a esteticky podporiť funkcie a využitie jednotlivých plôch. Nakoľko ide o
viacúčelový súbor, plochy zelene budú slúžiť nielen na pobyt obyvateľom bytových domov,
zamestnancom v rámci admistratívnych a obchodných prevádzok, ale budú tiež využívané
širokou verejnosťou.
Vplyvy na krajinu
Súčasná štruktúra krajiny záujmového územia predstavuje silne antropogénne pozmenenú
urbánnu krajinu. Navrhovanou činnosťou sa súčasné zastavané územie s danou skladbou
budov, zastavaných a parkovacích plôch, existujúcimi komunikáciami a plochami
s existujúcou parkovou vegetáciou zamení za územie s iným riešením zastavaného územia
s podobnými urbanizačnými prvkami. Navrhovaným zámerom sa síce lokalita bude odlišovať
od súčasného stavu charakterom a rozsahom zastavanosti územia, rozsahom parkovania
a predpokladanou frekvenciou dopravy, no tieto zmeny nebudú pôsobiť v dotknutom
mestskom prostredí negatívne, resp. viac negatívne, ako tu pôsobia tieto faktory už dnes.
Pri realizácii budú rešpektované všetky stanovené limity stavby. V konečnom dôsledku
novostavba s vhodnou vegetačnou úpravou okolitého terénu môže byť pozitívnym prínosom
v mestskom prostredí z hľadiska estetického a krajinotvorného.

IV.4
IV.4.1

Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby

Realizácia navrhovanej činnosti v navrhovaných variantoch sa bude riadiť predovšetkým
stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z
charakteru práce – stavebné práce, výškové práce, práca s plynovými, elektrickými
zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako
pri každej stavebnej činnosti.
V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Preto
k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom,
prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, stavenisko.
Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov.
Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby obidvoch navrhovaných variantov len v
súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu
pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s
elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a
dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného
zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné
dôsledky na obyvateľstvo.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov obidvoch navrhovaných variantov je
potrebné dodržať ustanovenia príslušných noriem a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre
rozvody jednotlivých médií.

IV.4.2

Riziká počas prevádzky

Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky obidvoch navrhovaných variantov treba
analyzovať bezpečnostný systém prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia
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elektrického prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického zdroja. Je to však riziko
minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné.
Navrhovateľ obidvoch navrhovaných variantov neplánuje využitie garáží pre odstavenie
vozidiel dopravujúce látky škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s
nebezpečnými, alebo rizikovými vlastnosťami. Touto skutočnosťou sa riziko havárií výrazne
znižuje. Možným rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok z
automobilov. Tento scenár je minimalizovaný technickými opatreniami.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov budú znášať len
pracovníci obsluhy zariadení. Riziká sú spojené s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom
na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov riziká sú
minimálne. Všetky používané zariadenia musia byť ale konštruované tak, aby nemohlo prísť
k priamemu ohrozeniu života, alebo zdravia pracovníkov.
S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré
by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné
požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného
s poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch reagujú automaticky.
Vzhľadom na charakter obidvoch navrhovaných variantov, pracovné postupy a materiálové
vstupy a výstupy z činnosti negatívny dopad na obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii
a preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v celom procese bude smerovať k tomu, aby z
prepravy, skladovania, úpravy a vlastného zneškodňovania odpadov, nevznikli účinky ktoré by
mohli narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov.
Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.
Priamo vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom.
Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné ekvivalentné
hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na
biodiverzitu a chránené územia
Biodiverzita alebo biologická diverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov.
Ovplyvňuje ju nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj
zásahy človeka. Biologická diverzita predstavuje rôznosť života. Existuje mnoho definícií
biodiverzity. Svetový fond ochrany prírody definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo
života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú
a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“.
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia.
Dôjde k záberu plôch, ktoré v súčasnosti z hľadiska biodiverzity nemajú podstatný význam.
Zabraté budú len plochy ruderálnej alebo parkovej vegetácie, ktorá nepatrí k významným
biotopom. Nie je predpoklad ani priameho či nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu
a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Na priamo dotknutých plochách sa vyskytujú druhy flóry, ktoré sú bežne zastúpené na
podobných stanovištiach na území celého mesta. Tieto druhy produkujú dostatočné množstvo
semien, alebo sa rýchle dokážu šíriť aj vegetatívne a svoje „straty“ dokážu rýchle nahradiť.
Vzácne alebo ohrozené druhy sa na dotknutých plochách nevyskytujú.
Rovnako to platí aj o dotknutých druhoch živočíchov. Bezstavovce, ktoré tu žijú, sa tu vyskytujú
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bežne a sú prispôsobené stálemu tlaku okolitých vplyvov resp. sú to dokonca druhy, ktoré sú
„škodcami“ a do územia sa dostali práve činnosťou človeka alebo ich šírenie nepriamo
podporuje. V území neboli zistené vzácne alebo chránené druhy, ktoré sa skôr zdržujú alebo
sú viazané na prirodzené alebo prírode blízke biotopy. Stavovce, ktoré v súčasnosti obývajú
dané územie, sú dostatočne mobilné, aby v prípade ohrozenia dokázali opustiť priestor (napr.
vtáky) a po skončení vplyvov sa sem vrátili.
Nepriame vplyvy sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou, predovšetkým s hlukom
a prašnosťou pri stavebných prácach. Počas prevádzky sú vplyvy spojené so zvýšenou
frekvenciou dopravy (hluk, emisie), so znečisťovaním ovzdušia z neenergetických zdrojov
(vykurovanie objektu) so znečisťovaním vôd (splaškové a dažďové vody) a s nakladaním
s odpadmi. Tieto vplyvy budú technickými opatreniami znížené do úrovne stanovenej
príslušnými legislatívnymi normami.
Obidva navrhované varianty neovplyvnia ani priamo a ani nepriamo územia, ktoré sú v záujme
ochrany prírody. Všetky chránené územia a územia Natura 2000 – územia európskeho
významu a chránené vtáčie územia, ako aj ostatné národne alebo medzinárodne významné
lokality sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od dotknutého územia – prírodne hodnotné
lokality ktoré požívajú ochranu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody sú
v prípade navrhovanej činnosti vo väčšej vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia
zámeru chránené územia ani nepriamo významne neovplyvní.
Do riešenej lokality nezasahuje žiadne chránené územie. V súlade so zákonom 543/2002 Z.z.
platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.

IV.6

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti
a časového priebehu pôsobenia

Pri hodnotení významnosti vplyvu obidvoch navrhovaných variantov bolo použité bodové
hodnotenie v rozmedzí 5 stupňovej stupnice. Z hľadiska významnosti vplyvu a z hľadiska
časového pôsobenia boli vplyvy rozdelené na vplyvy v etape výstavby a vplyvy v etape
prevádzky. Medzi očakávanými vplyvmi sú tie, ktoré boli hodnotené v predkladanom zámere.
Pre úplnosť sú vedené aj tie oblasti u ktorých sa predpokladá minimálny, alebo žiadny vplyv.
Hodnotenie nulového variantu vychádza zo súčasného stavu. Vzhľadom na určenie funkčného
využitia plochy územnoplánovacou dokumentáciou je však reálny predpoklad, že vývoj územia
nebude nadväzovať na súčasné využitie ani v prípade, keby sa navrhovaná činnosť
nerealizovala.
Stavba obidvoch navrhovaných variantov bude realizovaná na základe samostatných
stavebných povolení. V nich budú premietnuté všetky podmienky realizácie tak, aby boli
dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce k eliminácii negatívnych vplyvov na
obyvateľstvo a prírodné prostredie.
V tejto časti zámeru sa posudzujú jednak samotné očakávané vplyvy výstavby na jednotlivé
zložky prírodného prostredia podľa ich významnosti a jednak vplyvy počas štandardnej
prevádzky navrhovanej činnosti.
Popísané vplyvy možno rozdeliť podľa ich charakteru pôsobenia (priame a nepriame vplyvy),
podľa významnosti a podľa časového pôsobenia (pôsobiace počas výstavby a počas
prevádzky).

Strana 75 z 101

Nový Istropolis
Zámer

Tab. č. 23: Tabuľka hodnotenia významnosti očakávaných vplyvov
Ohodnotenie
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

Popis vplyvu
Veľmi významný negatívny vplyv
Významný negatívny vplyv
Priemerný negatívny vplyv
Málo významný negatívny vplyv
Minimálny negatívny vplyv
Žiadne vplyvy
Minimálny pozitívny vplyv
Málo významný pozitívny vplyv
Priemerný pozitívny vplyv
Významný pozitívny vplyv
Veľmi významný pozitívny vplyv

Medzi priame vplyvy treba počítať nevyhnutný výrub drevín záber plôch a tiež potrebu
materiálov a energií pre výstavbu. Tieto sú špecifikované v kapitole II.8 a IV.1. V kapitole IV.2
Údaje o výstupoch sú definované zdroje znečisťovania ovzdušia, vôd, predpokladané druhy
a množstvá odpadov a vplyvy na hlukové pomery, ktoré predstavujú priame vplyvy na
obyvateľstvo a jednotlivé zložky životného prostredia.
Ďalšie vplyvy sú podrobne rozpracované v nasledovných kapitolách IV.5 a IV.6.
Pri posudzovaní vplyvov bola vykonaná základná identifikácia relatívnych priamych
a nepriamych vplyvov, charakterizoval sa zdroj vplyvu, t.j. miesto a fáza vplyvu, bol určený
druh vplyvu, jeho veľkosť a plošný rozsah. Opísané boli hlavne tie zložky životného prostredia,
ktoré budú predpokladaným vplyvom najviac ovplyvnené, bola určená environmentálna
významnosť vplyvu a v konečnom kroku opis dôsledku zmeny sledovanej zložky na celkový
charakter životného prostredia dotknutého územia, resp. širšieho regiónu.
Priame vplyvy na životné prostredie
Medzi základné priame vplyvy na životné prostredie a na jeho jednotlivé zložky boli zaradené
také vplyvy, ktoré bezprostredne fyzicky zasahovali alebo menili zložky životného prostredia
podstatným, viditeľným spôsobom. V súvislosti s navrhovanou činnosťou v sledovanom území
sú to:
- terénne úpravy,
- nevyhnutný výrub drevín,
- priame zásahy do horninového prostredia,
- riziko znečistenia povrchových a podzemných vôd v etape výstavby,
- znečistenie ovzdušia,
- hluk a vibrácie,
- vplyvy na krajinu - štruktúru, scenériu, využívanie,
- produkcia odpadov počas výstavby,
- preložky a prípojky inžinierskych sietí,
- a ďalšie, ktoré sa v tejto súvislosti prejavujú v menšej miere a nemajú podstatný vplyv
na životné prostredie ako celku alebo aj jeho jednotlivých zložiek.
Nepriame vplyvy na životné prostredie
Medzi základné nepriame vplyvy na životné prostredie a na jeho jednotlivé zložky boli
zaradené také vplyvy, ktoré sa prejavia alebo sa môžu prejaviť ako dôsledok realizácie
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navrhovanej činnosti, ako dôsledok priamych vplyvov a to buď bezprostredne v krátkom čase
ešte počas výstavby alebo bezprostredne nadväzujú na priame vplyvy.
V súvislosti s navrhovanou činnosťou sú to:
- možné vplyvy na podzemnú vodu prípadné lokálne zmeny,
prúdenia podzemných vôd,
- lokálne vplyvy na miestnu klímu,
- vplyvy na krajinu - hlavne využívanie,
- riziká neodbornej manipulácie a zneškodňovania odpadov,
- vplyv na organizáciu a intenzitu dopravy počas výstavby
- vplyvy súvisiace s preložkami inžinierskych sietí,
- vplyvy na urbánny komplex a ďalšie využívanie územia,
- a ďalšie, ktoré sa v tejto súvislosti môžu prejaviť len v menšej miere a nemajú
podstatný vplyv na životné prostredie ako celku alebo aj jeho jednotlivých zložiek.
Očakávané vplyvy počas výstavby
Počas výstavby obidvoch navrhovaných variantov bude v priestore stavby zvýšený pohyb
stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou
a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu a tým aj časť obyvateľov. Tento dopad však
bude minimálny a krátkodobý.
Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia. V ňom budú premietnuté všetky
podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce
k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo. Počas výstavby i prevádzky areálu bude
potrebné rešpektovať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a
vibráciami, ktoré definuje najvyššie prípustné hladiny hluku a vibrácií.
V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo.
Počas realizácie obidvoch navrhovaných variantov nie je reálny predpoklad významných
negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu a na
krajinu.
Očakávané vplyvy počas prevádzky
Najvýznamnejším prínosom realizácie obidvoch navrhovaných variantov je vytvorenie nových
ponúk zamestnania, bytov, služieb a kultúrno-spoločenského vyžitia. Z hľadiska scenérie sa
vytvorí esteticky pôsobivý prvok v mestskom prostredí, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz
lokality.
Objekt a jeho technické vybavenie bude navrhnuté v súlade s predpismi o bezpečnosti a
ochrane zdravia. Prijatými opatreniami sa eliminujú možné negatívne dopady prevádzky na
obyvateľstvo a na prírodné prostredie. Možné negatíve pôsobenie prevádzky je nepriame
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z
automobilov. Rozsah týchto vplyvov je vzhľadom na technické riešenie menej významný.
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Riešiteľským kolektívom boli očakávané vplyvy podľa významnosti ohodnotené v tabuľke:
Tab. č. 24:

Očakávané vplyvy podľa významnosti

Vplyvy
na obyvateľstvo

Vstupy

Výstupy

Vplyvy na:

Využitie územia
Záťaž hlukom
Záťaž prašnosťou emisiami z dopravy
Vznik odpadov
Ovplyvnenie celkovej pohody obyvateľstva
Záber pôdy
Nároky na vodu
Nároky na surovinové zdroje
Nároky na dopravu a tech. infraštruktúru
Nároky na zastavané územie
Nároky na pracovné sily
Znečistenie horninového prostredia
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie povrch. a podzemných vôd
Znečistenie pôd
Hluk a vibrácie
horninové prostredie
klímu a ovzdušie
povrchovú a podzemnú vodu
genofond a biodiverzitu
chránené územia prírody
prvky ÚSES
Krajinu a urbánny komplex

Nulový
2
-1
-1
-1
2
0
-1
-1
-1
0
2
0
-1
-1
0
-1
0
-1
-1
1
0
1
1

„A“
4
-2
-2
-2
4
0
-2
-2
-2
0
4
-1
-1
-1
0
-2
0
-1
-1
1
0
1
4

„B“
4
-2
-2
-2
4
0
-2
-2
-3
0
4
-1
-1
-1
0
-2
0
-1
-1
1
0
1
4

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka objektov bude predstavovať akceptovateľný zdroj
znečisťovania ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, nebude ani rozsah negatívnych
dopadov na biotu významný.
Stavba komplexu môže byť pozitívnym prínosom v mestskom prostredí z hľadiska estetického
a krajinotvorného. Z hľadiska estetiky realizácia zámeru ovplyvní krajinu novým vzhľadom
pozemnými stavbami.

IV.7

Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov v Prílohe č. 13 uvádza zoznam činností podliehajúcich medzinárodnému
posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúce štátne hranice.
Navrhovaná činnosť nie je uvedená v Prílohe č. 13 a nie je charakterom ani rozsahom taká,
aby jej vplyv na životné prostredie mohol presahovať štátne hranice.

IV.8

Vyvolané
súvislosti,
ktoré
môžu
spôsobiť
vplyvy
s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia
v dotknutom území

Nie je reálny predpoklad, aby realizácia obidvoch navrhovaných variantov vyvolala súvislosti,
ktoré môžu významne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území v
oblasti ochrany prírody, prírodných zdrojov, alebo kultúrnych pamiatok nad rámec opísaný
v ostatnom texte zámeru.
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IV.9 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
IV.9.1

Riziká počas výstavby

Realizácia obidvoch navrhovaných variantov sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a
technologickými predpismi a normami.
Počas výstavby obidvoch navrhovaných variantov môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v
minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká, nehody, súvisiace priamo so stavebnou činnosťou.
Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Určité riziká môžu vzniknúť v prípadoch križovania navrhovaných kanalizačných sietí s
cestnými komunikáciami, resp. inými inžinierskymi sieťami. Tieto riziká však budú eliminované
už v rámci schvaľovania realizačnej dokumentácie.
Pri realizácii výstavby obidvoch navrhovaných variantov je určité riziko znečistenia
podzemných a povrchových vôd pri havárii stavebných mechanizmov. Prípadná havária na
strojnom zariadení zhotoviteľov stavby bude ihneď eliminovaná a prípadná zemina
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. V prípade havárie
sa predpokladá maximálny únik 150 l ropných látok. Autá a stavebné stroje budú zabezpečené
prídavnými plechovými vaňami pre zachytenie prípadných ropných únikov. So skladom
pohonných hmôt a olejov sa na území staveniska a na plochách zariadenia staveniska
neuvažuje.
Vplyvy na životné prostredie súvisiace s výstavbou možno zhrnúť do dočasne zvýšenej
prašnosti a hlučnosti na staveniskách, ktoré však nemôžu presiahnuť bežnú prípustnú normu.
V nulovom variante, ktorý nepredstavuje stavebné práce tieto riziká nie sú, ale v krátkom čase
treba predpokladať, že by bol iste neskôr realizovaný obdobný zámer spĺňajúci limity
územnoplánovacej dokumentácie.
Riziká počas výstavby obidvoch navrhovaných variantov vyplývajú z charakteru práce –
výškové práce, práca s plynovými, elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými
mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti. Riziká je
možné eliminovať len dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Dodržiavať treba predovšetkým platné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

IV.9.2

Riziká počas prevádzky

Počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov môžu nastať rizikové situácie spojené s
príčinami:
• interného pôvodu (nebezpečenstvá spojené s látkami alebo postupmi)
• externého pôvodu (prirodzené nebezpečenstvá, vonkajšie vplyvy)
Riziká interného pôvodu
Riziká interného pôvodu môžu vzniknúť predovšetkým z havárií. Vlastná prevádzka
predstavuje
technologicky málo náročnú činnosť, kde neprichádza k manipulácii s
nebezpečnými látkami. Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie
prevádzka bude predstavovať reálne významné riziko len vo väzbe na pohyb dopravných
mechanizmov.
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Riziká externého pôvodu
Riziká spôsobené externou príčinou sú spojené predovšetkým s rizikovými situáciami
spojenými s pôsobením vonkajšieho prostredia – úder bleskom, zásahom nepovolaných osôb
a pod. Tiež môžu vzniknúť rizikové stavy v súvislosti s výpadkom sietí, resp. technických
zariadení alebo vniknutím neoprávnených osôb do objektu. Tieto riziká sú eliminované už
v úrovni projektovej prípravy.
Najvýznamnejším rizikom počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov je riziko požiaru.
Toto riziko bude eliminované už riešením objektov v úrovni dokumentácie pre územné
rozhodnutie.

IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Opatrenia počas investičnej prípravy

IV.10.1

Výstavba objektov obidvoch navrhovaných variantov sa bude realizovať na základe
projektovej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov. Dokumentácia stavby, vrátane
technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude obsahovať
všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy.
Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.
Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej
legislatívy o odpadoch. V zmysle zákona odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej
činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Z posúdenia vplyvu dopravného hluku na projektovaný objekt vyplynú hygienické požiadavky
a tiež požiadavky na obvodový plášť, vetranie vnútorných priestorov a na zvukovú izoláciu
vnútorných konštrukcií.
V zmysle STN 73 0532 je potrebné podľa vypočítaných hodnôt hluku pred fasádami v ďalšom
stupni spracovania projektovej dokumentácie určiť požadované parametre obvodového plášťa
a výplňových konštrukčných otvorov podľa nasledovnej tabuľky:
Chránená miestnosť

Noc

Požiadavky na zvukovú izoláciu obvod.
Plášťov Ŕwr DnT,w (dB)
Hladina vonkajšieho hluku LAeq, 2m
≤ 40 45
50
55
60
65
70

Deň

≤ 50 55

Izby v nemocniciach, sanatóriách, vyšetrovne, operačné 30
sály
Obytné miestnosti bytov, izby v hoteloch, ordinácie, učebne, 30
posluchárne
Kancelárie, pracovne, spoločenské a rokovacie miestnosti -

60

65

70

75

80

30

33

38

43

48

-

30

30

33

38

43

48

30

30

33

33

38

43

Všetky stacionárne zdroje hluku, ktoré budú umiestnené vo vnútornom prostredí stavby je
potrebné navrhnúť tak, aby v najbližších miestnostiach neboli prekročené najvyššej prípustné
maximálne hladiny hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Tiež všetky stacionárne
zdroje hluku, ktoré budú umiestnené vo vonkajšom prostredí stavby je potrebné navrhnúť tak,
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aby pred oknami najbližších obytných miestností neboli prekročené najvyššie prípustné
hladiny hluku podľa uvedenej vyhlášky. V prípadoch, kde predstavuje plocha presklenia viac
než 50% obvodového plášťa jednotlivých miestností, je nutné aby požiadavka uvedená
v tabuľke týkala sa aj samotného presklenia. Ak plocha okien predstavuje od 35 do 50%
celkovej plochy obvodovej konštrukcie miestnosti, vyžadovaný index nepriezvučnosti okna Rw
je o 3 dB nižší ako uvedená hodnota. Pre okná s plochou menšou ako 35% je vyžadovaný
index okna Rw možné znížiť o 5 dB. Takto vypočítané hodnoty – požiadavky na okná ako
celok je v prípade definovania parametrov izolačných dvojskiel potrebné zvýšiť minimálne o 4
dB, u veľkoplošných presklení najmenej o 6 dB.
Zo svetlotechnického a hlukového posúdenia v rámci správy o hodnotení vyplynú
odporúčania, ktoré budú zakomponované do projektu najmä z hľadiska návrhu konštrukcií,
komponentov obvodového plášťa, nepriezvučnosti okien a pod. Už v úrovni projektovej
prípravy budú zakomponované opatrenia, ktoré budú eliminovať naznačené riziká prevádzky
objektu.

IV.10.2

Opatrenia počas výstavby

Pred začatím zemných prác obidvoch navrhovaných variantov je investor povinný zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.
Pred začatím výkopových prác previesť podrobný pyrotechnický prieskum a prípadnú nájdenú
nevybuchnutú muníciu zlikvidovať.
Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a
bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Vlastná inštalácia zdrojov znečisťovania ovzdušia je podmienená „súhlasom“. V zmysle § 17
ods.2) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. žiadosť o vydanie súhlasu predkladá žiadateľ
príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania musí
obsahovať aj náležitosti uvedené v § 17 ods.2) písm. a) -h).
Počas výstavby obidvoch navrhovaných variantov vzniknú odpady. Predpokladá sa, že časť
výkopovej zeminy bude využitá priamo v rámci zásypov a terénnych úprav. Realizátor stavby
bude s odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.
Tento odpad bude zhotoviteľ stavby zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto
nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.
Ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie obidvoch navrhovaných
variantov bude vypracovaný projekt terénnych a sadových úprav.
Už v úrovni projektovej prípravy obidvoch navrhovaných variantov budú zakomponované
opatrenia, ktoré budú eliminovať naznačené riziká prevádzky objektu.
Dokumentácia osobitne rieši napríklad:
• ochranu objektu pred účinkami blesku
• protipožiarne zabezpečenie
• ochrana majetku, objektov a osôb
V dokumentácii pre stavebné povolenie obidvoch navrhovaných variantov budú premietnuté
všetky technické opatrenia, ktoré vyplynú z prípravných prieskumov, alebo štúdií (napr.
inžiniersko-geologický prieskum, radónový prieskum, svetlotechnické posúdenie, akustická
štúdia).
Realizácia stavby obidvoch navrhovaných variantov ovplyvní cestnú premávku na dotknutých
úsekoch napojenia viacúčelového súboru.
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Cestným správnym orgánom vo veci schvaľovania organizácie cestnej premávky a určovania
použitia dopravných značiek a dopravných zariadení je Okresný úrad Bratislava. Štátnu
správu v uvedených veciach na miestnych komunikáciách vykonáva Hlavné mesto SR
Bratislava (výkon zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislavy).
Podmienky požiarnej bezpečnosti
Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia stavebných prác obidvoch navrhovaných
variantov budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne
predpisy v danej problematike.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavieb.
Z a k l a d n á k o n c e p c i a požiarnej ochrany bude spracovaná podľa zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov,
vyhlášky c. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhlášky č.
699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných
STN a vyhlášok.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti bude v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
spracované na základe STN 92 0201 1-4, STN 92 0400 a ďalších súvisiacich noriem a
vyhlášok, zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rozsahu pre
územné konanie.
Oblasť civilnej ochrany
Oblasť civilnej ochrany je v obidvoch navrhovaných variantoch riešená v zmysle zákona
č.50/1976 Zb., Stavebný zákon v znení neskorších zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona NR SR č. 42/94
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zákonov.
Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
V zmysle zákona NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva navrhovaný objekt nie
je ohrozovateľom, preto plní iba vybraté opatrenia podľa § 16 zákona.
V zmysle § 4, ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. je ochranná stavba navrhnutá podľa
analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí .
V riešenom území ukrytie obyvateľstva, varovanie a vyrozumenie osôb vychádza z koncepcie
pre územie mesta Bratislavy. Civilná ochrana (CO) bude riešenia jednoduchým krytom. Projekt
CO bude súčasťou vyššieho stupňa PD.
Bezpečnostné predpisy počas prác
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať
a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa vyhláškou MPSVaR SR č.
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147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností.
Počas stavebných prác v obidvoch navrhovaných variantoch je vybraný dodávateľ resp.
zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr.
v týchto predpisoch:
Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Tento zákon sa
vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a
nevýrobnej sféry.
Nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti
zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám
a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na
predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na
činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.
Zamestnávateľ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom
ochranných pracovných prostriedkov je povinný postupovať podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.
124/2006 Z.z. a podľa §5 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. a podľa nariadenia vlády SR
č. 355/2006 Z.z.
Nariadenie vlády medzi príkladmi činností v IV. skupine uvádza „Prevažne fyzická práca,
práca s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch;
poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a ťažký priemysel; obsluha nákladných
dopravných zariadení; práca v tanečných reštauráciách a diskotékach; vodič motorového
vozidla.“
Tab. č. 25: Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác
Skupina Činnosť
Hluk na
prác
pracovisku
LAEX,8h (dB)
I
Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo nerušené
40
dorozumievanie; tvorivá činnosť
II
Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť
50
vykonávanej práce; činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na
presnosť, rýchlosť alebo pozornosť
III
Činnosť rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou
65
vykonávanej práce; činnosť vykonávaná na základe čiastkových
sluchových informácií
IV
Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo
80
ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí a ktorá nespĺňa
podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III
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Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú
zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti
s expozíciou hluku na pracovisku.
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného
a zdravotného označenia pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
Opatrenia v oblasti ochrany zdravia
Základným legislatívnym predpisom je zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bude potrebné primerane aplikovať opatrenia, ktoré sú zamerané predovšetkým na ochranu
zdravia pri práci v platných predpisoch, napr.:
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko.
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak
nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami
kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému
optickému žiareniu.
Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na
zaradenie prác do kategórií.
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Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu
v životnom prostredí.
Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou, záťažou
pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
V etape výstavby obidvoch navrhovaných variantov sú dodávateľské organizácie povinné
vykonávať hlavne tieto opatrenia:
• Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené
predpísanými krytmi pre zníženie hluku.
• Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.
• Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu
dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných
strojov.
• Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom
škodlivín vo výfukových plynoch.
• Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.
• Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie,
zníženie rýchlosti).
• Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov)
dopravných prostriedkov a strojov.
• Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.
• Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať na vyhradené miesta.
• Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné látky,
blato, umývanie vozidiel).
• Na realizáciu stavby využívať plochy v okolí staveniska. V maximálnej možnej miere
chrániť jestvujúcu zeleň (ochrana stromov).

IV.10.3

Opatrenia počas prevádzky

Navrhované opatrenia uvedené v ďalšom texte sa opierajú o zásadnú podmienku splnenia
všetkých požiadaviek legislatívy predovšetkým v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd,
ochrany obyvateľstva pred hlukom a v oblasti nakladania s odpadmi.
Opatrenia v oblasti ochrany zdravia
Základným legislatívnym predpisom je zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon v §1 písm. h) ustanovuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.
Zákon v § 20 definuje požiadavky na vnútorné prostredie budov.
(1) Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu,
vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického
žiarenia.
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(2) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov
umelého osvetlenia nesmie zriaďovať
a) v obytných miestnostiach bytov,
Zákon v § 27 definuje požiadavky pre hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí.
(2) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry
hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty
pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
(3) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu
vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní
ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia
(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám
v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m).
Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám môžu vykonávať len
osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a).
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v III. hlave stanovuje
podmienky ochrany zdravia pri práci
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci určuje v §30.
Bude potrebné primerane aplikovať opatrenia, ktoré sú zamerané predovšetkým na ochranu
zdravia pri práci v platných predpisoch, napr.:
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko.
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak
nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami
kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému
optickému žiareniu.
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Nariadenie vlády SR č. 416/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciam.
Limitné a akčné hodnoty expozície vibráciam sú uvedené v prílohe tohto NV.
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na
zaradenie prác do kategórií.
Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu
v životnom prostredí.
Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou, záťažou
pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Opatrenia na zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia
Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia
s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Z toho pohľadu bude v rámci prevádzky obidvoch navrhovaných variantov potrebné
dodržiavať podmienky súhlasu na zriadenie zdroja v zmysle zákona.
Možno predpokladať, že uvedenie objektu v obidvoch navrhovaných variantov do prevádzky
ovplyvní hodnotu súčasného znečistenia ovzdušia len najbližšieho okolia. Najvyššie
koncentrácie však neprekročia ani pri najnepriaznivejších prevádzkových a rozptylových
podmienkach limitné hodnoty. Vo väzbe na tieto predpoklady nebude potrebné prijímať
osobitné opatrenia nad rámec platnej legislatívy na zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia.
Opatrenia v oblasti vodného hospodárstva
Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo spevnených plôch budú odkanalizované do
verejnej kanalizácie podľa podmienok správcu siete, resp. časť bude odvedená vsakom do
podzemných vôd na základe výsledkom hydrogeologického posudku. Vypúšťanie odpadových
vôd a osobitných vôd do podzemných vôd, alebo do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR
SR č. 364/2004 o vodách a podmienkami správcu kanalizačnej - Bratislavská vodárenská
akciová spoločnosť, a. s. Tieto sú stanovené predovšetkým v zmysle zákona č. 230/2005 Z.z.
o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a prevádzkovým poriadkom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z.
Pri dodržiavaní legislatívnych podmienok vypúšťania odpadových vôd a podmienok
prevádzkovateľa kanalizačnej siete nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia.
Opatrenia v oblasti zaťaženia hlukom
Vlastná prevádzka objektov v obidvoch navrhovaných variantoch, vrátane garáží, nebude
znamenať podstatnú zmenu v zaťažení hlukom.
Úroveň hluku z prevádzky nesmie neprekročiť hygienickými predpismi stanovené hranice.
Hlučné zariadenia v miestnostiach a v exteriéri budú pružne uložené, spojenie zdrojov vibrácií
(napr. klimatizačné jednotky, čerpadlá) a naväzujúcich potrubí musí byť pružnými spojkami.
Všetky stacionárne zdroje hluku, ktoré budú umiestnené vo vnútornom prostredí stavby budú
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navrhnuté tak, aby v najbližších miestnostiach neboli prekročené najvyššej prípustné
maximálne hladiny hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Tiež všetky stacionárne
zdroje hluku, ktoré budú umiestnené vo vonkajšom prostredí stavby budú navrhnuté tak, aby
pred oknami najbližších obytných miestností neboli prekročené najvyššie prípustné hladiny
hluku podľa uvedenej vyhlášky.
Akustická štúdia v rámci správy o hodnotení navrhne opatrenia a v ďalších stupňoch prípravy
tieto budú upresnené a budú smerovať k zníženiu zaťaženia obyvateľov hlukom z dopravy.
Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby obyvatelia dotknutej oblasti neboli obťažovaní
hlukom nad mieru prípustnú hygienickými limitmi.
Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi
Odpad bude krátkodobo uskladňovaný v smetných nádobách a ďalej zneškodňovaný
organizovaným odvozom. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí
prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinným od 1.1.2016 a s ním súvisiacich predpisov a VZN
obce. Z tohto pohľadu nebude potrebné prijímať ďalšie opatrenia.

IV.11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť
nerealizovala - nulový variant
Nulový variant definuje §3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. ako variant stavu, ktorý by nastal,
ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Nie je reálne predpokladať, že by sa ďalší vývoj
územia odvíjal od súčasného využitia.
V nulovom variante, teda v prípade, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostala by
predmetná lokalita krátky čas naďalej využívaná tak ako v súčasnosti, vzhľadom na zlý
technický stav, len v obmedzenom režime.
Je možné predpokladať, že aj v nulovom variante prejde lokalita podstatnými zmenami
v súvislosti s atraktivitou lokality a určením platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala je reálny predpoklad zmeny územia v intenciách
územného plánu.

IV.12 Posúdenie
dokumentáciou
dokumentmi

súladu
činnosti
s územno-plánovacou
a ďalšími
relevantnými
strategickými

V súčasnosti je využitie posudzovaného územia zadefinované v platnom Územnom pláne
hlavného mesta SR Bratislavy, schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007, záväznej časti
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 4/2007 z 31. mája 2007 s platnosťou od 1.9. 2007.
Riešené územie sa nachádza z časti v stabilizovanom a z časti v rozvojom území lokality
Trnavské mýto. Predmetné územie je tak rozdelené do dvoch urbanistických sektorov
(pracovne nazvané US-A a US-B).
Urbanistický sektor “A” je celý lokalizovaný v stabilizovanom území na parcelách č. 11436/2;
11436/8; 11436/9; 11436/4; 11436/3; 11436/11; 11436/7; 11436/16; 11436/1; 11436/10;
11436/13 a je definovaný v zmysle ÚPN BA ako stabilizované územie. Funkčná plocha je v
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zmysle priestorových a funkčných regulatívov definovaná ako občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského významu č. 201.
Druhý urbanistický sektor B je lokalizovaný v juhozápadnom cípe riešeného územia na
parcelách č. 11436/7; 11436/16; 11436/1; 11436/10; 11436/13; 11436/17; 11436/18;
11436/19; 11436/20; a je definovaný v zmysle ÚPN BA ako rozvojové územie. Funkčná plocha
oboch urbanistických sektorov, stabilizovaného i rozvojového, je v zmysle priestorových a
funkčných regulatívov definovaná ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského
významu č. 201.
Prekladaný investičný zámer rešpektuje danosti územia, ktoré s ohľadom na jeho historický
vývoj preverila vyzvaná medzinárodná, architektonicko-urbanistická ideová, súťaž, z ktorej bol
vybraný návrh ktorý vo svojej komplexnosti najlepšie reagoval ako na investičné, tak aj na
makroštrukturálne požiadavky dané samotným záujmovým územím. Prestavba mestského
bloku a jeho regenerácia v zásade nereaguje len na okolitú hmotovo-priestorovú štruktúru,
hierarchizáciu verejných priestranstiev, ale v koncepte posiľnuje charakter nosnej ťažiskovej
štruktúry do ktorej vstupuje, čím podporuje makroštrukturálny charakter radiálno-okružného
systému reprezentovaného radiálami Vajnorská ul. a Trnavská cesta. Diverzifikáciou a
rôznorodosťou funkcií či aktivizovaných parterov pozitívne vplýva na funkčný systém mesta a
potreby jeho obyvateľov. Kompaktnosťou a komplexnosťou zástavby ústi v miernu
intenzifikáciu územia, čím sleduje udržateľnosť tohto významného ťažiskového priestoru ako
z hľadiska hospodársko-ekonomického tak i spoločenského, enviromentálneho a
ekologického. Zamýšľaný zámer je okrem individuálnej dopravy veľmi dobre obslúžený
verejnou dopravou, ktorá je v jeho bezprostrednom dotyku a je umocňovaná krížením
rôznorodej druhovej skladby pohybov - od hromadného až po individuálny, motoristický a
nemotoristický, či peší.
Návrh rešpektuje kompozičné danosti v území v reakcii na radiálne, vyššie mestotvorné
priestory. Hlavný navrhovaný priestor námestia je jasne vymedzený a artikulovaný hmotami,
ktoré kompozične reagujú na okolitú zástavbu i prislúchajúce mestské triedy - radiály. Významnosť uzlového priestoru Trnavského mýta sa umocňuje postupnou gradáciou objemu
smerom od ulíc Vajnorská, Škultétyho a Šancová smerom k výškovej budove umiestnenej v
jeho druhom pláne. Tým sa zdôrazňuje navrhovaná hmotovo-priestorová koncepcia
podporujúca mestotvorné kvality ťažiskového jadra a uzla širšieho centra mesta Bratislava. V
diaľkových pohľadoch sleduje chránené výhľadové osi, veduty a svojou hmotovou
kompozíciou citlivo zdôrazňuje význam a kvality záujmového územia.
Navrhovaná štruktúra sleduje princípy regenerácie urbanistickej stopy a svojou blokovou
organizáciou a výškovou limitáciou nadväzuje na okolitú, jestvujúcu, blokovú zástavbu. Zámer
sa snaží o skvalitnenie celkového obrazu mesta artikuláciou objektov do
blokovéhousporiadania s cieľom regenerácie príznačnej blokovej štruktúry pre ostatnú časť
zóny C - kompaktného mesta a jasnej hierarchizácie verejných priestorov s prevahou pešieho
a cyklistického pohybu vo svojom vnútri. Všetky navrhované plochy verejných priestranstiev
sú verejne prístupné a sú tematicky členené podľa významnosti. Striedajú v sebe rôznorodé
kvality od pohybových až po pobytové priestory. Cieľom návrhu je doplniť mestský interiér a
jeho už jestvujúce verejné priestranstvá o ďalšie hierarchicky usporiadané zóny, ktoré
podporujú mestské aktivity v nadväznosti na aktívny parter. Zámer uvažuje dve námestia,
uličné priestory a intímny vnútorný, verejne prístupný vnútroblok.
Predkladaný investičný zámer nie je v rozpore s reguláciou stabilizovaného územia.
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IV.13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších
okruhov problémov
Predkladaný zámer podáva základnú charakteristiku navrhovaných činností, základné údaje
o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na
životné prostredie. Obsahuje tiež prvotné porovnanie variantov navrhovaných činností a návrh
opatrení na vylúčenie alebo zníženie možných negatívnych vplyvov. Tieto predpoklady budú
v rámci správy o hodnotení overené expertíznymi posudkami – štúdiami a v rámci nich budú
navrhnuté opatrenia, ktoré budú spresnené v ďalších stupňoch prípravy.
Vychádzajúc z doterajších výsledkov hodnotenia vplyvov na životné prostredie za
najzávažnejšie problémové okruhy posudzované v predkladanom Zámere možno považovať:
V etape výstavby
Realizácia zámeru obidvoch navrhovaných variantov zvýši zaťaženie hlukom, prašnosťou a
znečistením ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov. Tento vplyv by bol však
obmedzený na hodnotenú lokalitu a časovo obmedzený na dobou stavebných prác. Priame
vplyvy a zdravotné riziká by znášali len pracovníci zúčastnení na stavebných prácach.
Nepriamo, zvýšenou hlučnosťou, resp. zvýšeným znečistením
ovzdušia spôsobené
stavebnými mechanizmami, by boli ovplyvnení aj obyvatelia najbližšieho okolia.
V etape prevádzky
Predpokladané vplyvy počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov boli v zámere
hodnotené s ohľadom na obyvateľstvo vrátane zdravia a na prírodné prostredie. Vplyvy na
prírodné prostredie boli hodnotené v týchto oblastiach:
- vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
- vplyvy na povrchové a podzemné vody
- vplyvy na pôdu
- vplyvy na genofond a biodiverzitu
- vplyvy na krajinu
- vplyvy na chránené územia prírody
Predpokladané vplyvy počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov budú overené
samostatnými štúdiami: dopravno-inžinierska štúdia, svetlotechnické posúdenie, akustická a
rozptylová štúdia.
Predkladaný zámer výstavby súboru pozemných stavieb identifikoval ako možné problémové
okruhy tie, ktoré sú spojené s nebezpečenstvom znečisťovania ovzdušia, znečisťovania vôd,
záťaže hlukom a nakladaním s odpadmi.
Pri dodržaní podmienok legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
možno predpokladať, že najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú
nižšie ako sú príslušné imisné limity. Nie je preto reálny predpoklad, že by prevádzka objektu
ovplyvnila znečistenie ovzdušia jeho okolia nad prípustnú mieru.
Splaškové vody budú odvádzané do splaškovej kanalizácie, ktorá je zaústená do verejnej
kanalizácie. Splaškové vody a vody z povrchového odtoku budú do kanalizácie vypúšťané len
v súlade s podmienkami zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a podmienkami správcu
kanalizačnej siete. Tým ovplyvnia kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchového toku len
sprostredkovane. Do recipientu sa nedostanú priamo, ale ako časť vôd prečistených v čistiarni
odpadových vôd.
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Ďalšie významné vplyvy v etape výstavby komunikácií, technickej infraštruktúry a objektov
obidvoch navrhovaných variantov sú v súvislosti s dopravou. Osobitnou problematikou je hluk
z dopravy. Z posúdenia vplyvu dopravného hluku na projektovaný objekt vyplynú hygienické
požiadavky a tiež požiadavky na obvodový plášť, vetranie vnútorných priestorov a na zvukovú
izoláciu vnútorných konštrukcií.
Požadované parametre obvodového plášťa, výplňových konštrukčných otvorov, medzibytové
priečky, stropné konštrukcie budú určené v zmysle STN 73 0532. Všetky stacionárne zdroje
hluku umiestnené vo vnútornom prostredí budú navrhnuté tak, aby v najbližších miestnostiach
neboli prekročené najvyššej prípustné maximálne hladiny hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z. Všetky stacionárne zdroje hluku umiestnené vo vonkajšom prostredí stavby
budú tiež navrhnuté tak, aby pred oknami najbližších obytných miestností neboli prekročené
najvyššie prípustné hladiny hluku podľa uvedenej vyhlášky.
V etape výstavby aj v etape prevádzky obidvoch navrhovaných variantov sa budú všetky
zainteresované subjekty riadiť platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. Stavebná
organizácia aj prevádzkovateľ objektu budú v oblasti nakladania s odpadmi rešpektovať
podmienky zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov. V prípade dodržania všetkých
legislatívnych podmienok v oblasti nakladania s odpadmi budú vplyvy v tejto oblasti
v akceptovateľnej úrovni.
ZÁVERY:
V rámci opisu obidvoch navrhovaných variantov a hodnotenia predpokladaných
vplyvov boli uvedené technické a legislatívne podmienky realizácie stavby a následnej
prevádzky. Pri splnení týchto podmienok nie je potrebné stanovovať osobitné
podmienky nad rámec týchto predpisov. V konkrétnej podobe budú určené
v podmienkach v rámci povoľovacích konaní v zmysle osobitných predpisov.
Z celkového posúdenia predpokladaných vplyvov realizácie objektu na životné
prostredie, možno konštatovať, že navrhovaná činnosť je realizovateľná podľa
obidvoch navrhovaných variantov za akceptovateľných vplyvov na životné prostredie.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na
životné prostredie

V

V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber
optimálneho variantu
Zákon č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 10 uvádza tieto kritériá pre zisťovacie konanie:
I.

povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1.
Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách)
2.
Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)
3.
Požiadavky na vstupy
4.
Údaje o výstupoch
5.
Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
6.
Ovplyvňovanie pohody života
7.
Celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia
8.
Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie
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II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1.
Súčasný stav využitia územia
2.
Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
3.
Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov
v dotknutej oblasti
4.
Únosnosť prírodného prostredia
III. Význam očakávaných vplyvov
1.
Pravdepodobnosť vplyvu
2.
Rozsah vplyvu
3.
Pravdepodobnosť vplyvu presahujúca štátne hranice
4.
Veľkosť a komplexnosť vplyvu
5.
Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu
6.
Povaha vplyvu
7.
Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností
8.
Možnosť účinného zmiernenia vplyvu
Komentár k jednotlivým kritériám Prílohy č. 10 k zákonu:
Kritérium Komentár
I.1
Súčasný stav nevyužíva potenciál územia. Predkladaný návrh obidvoch
navrhovaných činností znamená využitie územia v rozsahu stanovenom
územným plánom mesta.
I.2
Navrhované objekty obidvoch navrhovaných variantov sú pokračovaním súboru
stavieb nového mestského centra v blízkosti historického jadra Bratislavy,.
I.3
Nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.
Pre výstavbu objektov obidvoch navrhovaných variantov bude potrebné
zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok, cement,
betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo,
strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble
a iné stavebné hmoty a materiály).
Prevádzka si nevyžaduje prísun špecifických vstupov.
I.4
Počas výstavby obidvoch navrhovaných variantov sa zvýši prašnosť a hluková
hladina spôsobená pohybom stavebných a dopravných mechanizmov.
Prevádzka obidvoch navrhovaných variantov nepredstavuje významné zdroje
znečisťovania, hluku ani iných fyzikálnych polí, ktoré by mohli mať nadmerný
negatívny vplyv na obyvateľstvo.
Zabezpečenie tepla je v jednom z variantov obidvoch navrhovaných variantov
horúcovodnou prípojkou a odovzdávacou stanicou tepla.
Náhradný zdroj elektrickej energie obidvoch navrhovaných variantov, bude
zdrojom znečisťovania ovzdušia.
I.5
Realizácia viacúčelového súboru obidvoch navrhovaných variantov má priamy
vplyv z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov. Riziká pracovného
úrazu znášajú len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe, údržbe alebo
prevádzke zariadení. Tieto riziká môžu byť eliminované len dôsledným
dodržiavaním podmienok bezpečnosti pri práci.
Počas prevádzky obidvoch navrhovaných variantov sú možné riziká eliminované
technickými opatreniami hlavne v oblasti prevádzky zariadení, protipožiarnej
ochrany a civilnej ochrany obyvateľstva.
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I.6

I.7
I.8

II.1
II.2
II.3

II.4

III.1
III.2
III.3
III.4

III.5

III.6
III.7

III.8

Realizácia obidvoch navrhovaných variantov bude mať priamy vplyv na pohodu
obyvateľstva. Navrhovaná činnosť bude súčasťou pomerne významného
komplexu v širšom centre hlavného mesta s ponukou zamestnania, služieb
a kultúrno_spoločenského vyžitia.
Navrhované činnosti predstavujú jednoznačné zhodnotenie mestského
prostredia v intenciách limitov územného plánu.
Riziká nehôd, čo do druhu sú pri obidvoch variantoch v zásade rovnaké.
Vzhľadom na nevýrobný charakter navrhovanej činnosti, možno predpokladať
malý predpoklad rizík pri realizácii stavby aj v prevádzke.
V súčasnej dobe toto územie predstavuje priestor, ktorý plne nevyužíva
potenciál určený územným plánom.
Predkladaný návrh obidvoch navrhovaných variantov je v súlade s platným
územným plánom mesta.
Na realizáciu obidvoch navrhovaných variantov nebude potrebný záber
poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny činnosť nie je zákonom v území zakázanou, a nebudú ani
dotknuté záujmy územnej alebo druhovej ochrany.
Z hľadiska únosnosti prírodného prostredia sú obidva navrhované varianty
prijateľné. Nebude predstavovať významné dodatočné zaťaženie niektorej
zložky prírodného prostredia nad prípustnú mieru.
Obidva navrhované variantov prispejú k odstráneniu významnej časti starej
environmentálnej záťaže.
Obidva navrhované varianty nebudú predstavovať významnú zmenu vplyvov,
ktoré pôsobia v súčasnosti.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu
hodnotiť ako rovnaké ako v súčasnosti.
Navrhované činnosti nebudú mať žiadny vplyv presahujúci štátne hranice.
Trvanie, frekvencia a vratnosť vplyvu stavby realizovanej podľa obidvoch
navrhovaných variantov je v zásade rovnaká ako pôsobia v mestskom prostredí
v súčasnosti. Začiatok stavby sa predpokladá v roku 2022. Ukončenie
využívania objektov z časového hľadiska nie je definované.
Vplyvy opísané ako vplyvy počas prevádzky už pôsobia aj na dotknutej lokalite.
Lokálne sa rozšíria reálnym začiatkom stavby. Začiatkom prevádzky budú
pôsobiť vplyvy opísané ako vplyvy počas prevádzky.
Vplyvy po realizácii navrhovaných činností budú relatívne stále až do ukončenia
činnosti. Druhom a rozsahom sú však akceptovateľné.
Kumulatívny efekt vplyvov sa prejavuje vo väzbe na existujúcu stavebnú aktivitu
v okolí a v etape prevádzky sa budú kumulatívne vplyvy prejavovať
predovšetkým prostredníctvom dopravy (hluk, znečistenie ovzdušia).
Navrhované riešenie, vrátane opatrení účinne zmiernia predpokladané vplyvy do
miery akceptovateľnej podľa príslušných noriem a environmentálnych limitov.

Pre hodnotenie boli využité aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu č. 24/2006
Z.z. (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92EÚ). Vzájomné hodnotenie kritérií je
v tabuľke č. 26.
Pre hodnotenie a výber variantu bola riešiteľským kolektívom stanovená skupina kritérií
vychádzajúce zo štruktúry zámeru – viď. tabuľka č. 24.
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Grafické znázornenie váh kritérií podľa prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z.
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váha

Pre stanovenie váh jednotlivých kritérií bola použitá porovnávacia metóda pri ktorej jednotliví
experti určili priority kritérií. Váhy jednotlivých kritérií boli vypočítané podľa vzorca:
j

Ph
w =
.
 Ph j
j

Kde

Ph

j

 Ph
wj

je priemerný počet priradených priorít od všetkých hodnotiteľov
j

je maximálny celkový počet priorít, ktorý môže hodnotiteľ priradiť
je normovaná váha j-teho kritéria

Na základe poznania v súčasnej etape prípravy riešiteľský kolektív definoval kritériá pre
rozhodnutia o výbere variantu riešenia, ktoré sú hodnotiteľné podľa štruktúry správy o
hodnotení podľa Zákona č. 24/2006 Z.z.:
•
environmentálne (ekologické) - zaťaženie zložiek životného prostredia.
•
zdravotné - ovplyvňovanie zdravia obyvateľstva a pohody života
•
ekonomické a technické aspekty - úroveň a kvalita technického riešenia.
Z porovnania variantov a stanovenia ich váh je zrejmé, že najdôležitejšími kritériami na výber
optimálneho variantu je pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva a vplyv na pohodu
života. Medzi dôležité kritéria patria celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie prostredia,
riziko nehôd a predpokladané vplyvy na obyvateľstvo. Pre stanovenie váh jednotlivých kritérií
bola použitá porovnávacia metóda pri ktorej jednotliví experti určili priority kritérií.
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Grafické znázornenie váh vybraných kritérií podľa štruktúry zámeru (výpočet váh kritérií
je v tabuľke č. 27)
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V.2 Výber optimálneho variantu, alebo stanovenie poradia vhodnosti
pre posudzované varianty
Vzhľadom k tomu, že niektoré kritériá nemožno kvantitatívne ohodnotiť, bola zvolená stupnica
relatívneho hodnotenia variantov od –5 bodov po + 5 bodov.
Ohodnotenie
-5

-4

-3

-2

-1

Popis vplyvu
veľmi výrazný negatívny až katastrofálny vplyv na životné prostredie
ekonomická strata, neakceptovateľné náklady
nerealizovateľné technické riešenia
Výrazný negatívny vplyv, činnosť sa môže realizovať za veľmi vysokých technických
a ekonomických vkladov
ekonomická strata, veľmi vysoké náklady
neprijateľné technické riešenie
akceptovateľný vplyv s prijatím opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov
ekonomická strata s akceptovateľnými vysokými nákladmi
obtiažne technické riešenie
malý negatívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení
malá ekonomická strata s akceptovateľnými nákladmi
podmienečne vyhovujúce technické riešenie
minimálny negatívny vplyv na životné prostredie
minimálna ekonomická strata
vyhovujúce technické riešenie
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0
+1

+2

+3

+4

+5

žiadne vplyvy
minimálny pozitívny vplyv na životné prostredie
minimálny ekonomický prínos
vyhovujúce technické riešenie
malý pozitívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení
malý ekonomický prínos s akceptovateľnými nákladmi
uspokojivé technické riešenie
priemerný pozitívny vplyv
priemerný ekonomický prínos
dobré technické riešenie
výrazný pozitívny vplyv
vysoký ekonomický prínos
výborné technické riešenie
mimoriadne výrazný pozitívny vplyv
veľmi vysoký ekonomický prínos
nadštandardné technické riešenie

Vlastné stanovenie výsledných hodnôt pre jednotlivé hodnotené varianty bolo uskutočnené
podľa vzťahu:
J

Yi =  wj. Xji
j =1

kde

wj

Yi
je výsledné hodnotenie variantu “i”
Xji
je číselná hodnota (ohodnotenie podľa zvolenej stupnice) “j” kritéria vo variante
“i”
je váha kritéria “j”

Podľa vyhodnotenia na základe kritérií zisťovacieho konania v prílohe č. 10 zákona
z hodnotených variantov je z celkového hľadiska výhodnejší navrhovaný variant. Výpočet je
v tabuľke č. 28.
Z hodnotených variantov sú podľa kritérií zisťovacieho konania z celkového hľadiska tiež
výhodnejšie navrhované Varianty č. 1 a 2.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

výsledné hodnotenie

O-variant

V1

V2

Výpočet je v tabuľke č. 28.
Strana 96 z 101

Nový Istropolis
Zámer

Z hodnotených variantov sú podľa kritérií vybraných riešiteľským kolektívom (viď. tabuľka č. 24)
z celkového hľadiska tiež výhodnejšie navrhované Varianty .
0,16
0,14
0,12

0,1
0,08

výsledné hodnotenie

0,06
0,04
0,02
0
O-variant

V1

V2

Výpočet je v tabuľke č. 29.

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Nulový variant
definuje §3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. ako variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť neuskutočnila. Nie je reálne predpokladať, že by sa ďalší vývoj územia
odvíjal od súčasného využitia. Vzhľadom na platný územný plán mesta je predpoklad rozvoja
lokality v smere funkčného využitia stanoveného územným plánom.
Vzhľadom na atraktivitu územia a tiež na určenie územnoplánovacou dokumentáciou je reálny
predpoklad, že aj v prípade, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, bol by predložený
obdobný návrh, ktorý by rešpektoval podmienky územného plánu.
Navrhované varianty
Navrhovanou činnosťou je výstavba viacúčelového súboru pozostávajúceho z kultúrnospoločenského centra, dvoch obytných budov, dvoch administratívnych budov a
kongresového hotela s potrebným množstvom podzemných parkovacích miest pre obsluhu
celej stavby.
Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch odlišujúcich sa urbanistickoarchitektonickým riešením časti viacúčelového súboru. Rozdiel v
urbanistickoarchitektonickom riešení vyžaduje aj zmenu v riešení statickej dopravy. Navrhované varianty
sú porovnávané s nulovým variantom.
Podrobný opis riešenia je v kapitole II.8.2 predkladaného zámeru.
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Návrh optimálneho variantu
Hodnotenie v predkladanom zámere je založené na predpokladaných vplyvoch a prvotnom
poznaní podmienok lokality v tejto etape prípravy. V rámci podkladových materiálov pre správu
o hodnotení budú realizované štúdie, na základe ktorých bude možné predbežné hodnotenie
a porovnanie variantov spresniť.
Pre hodnotenie a výber variantu bola riešiteľským kolektívom stanovená skupina kritérií pre
rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z.z. (transpozícia prílohy č. III. Smernice
2011/92EÚ) a kritérií vychádzajúcich zo štruktúry zámeru pre zisťovacie konanie. Technické
a ekonomické kritériá uprednostňujú realizáciu navrhovanej činnosti oproti nulovému variantu.
Zhodnotí sa územie a vytvorí sa nová ponuka služieb a zamestnania.
Niektoré environmentálne kritériá sú v mínusových hodnotách. Negatívne vplyvy, ktoré prináša
urbanizácia najmä prostredníctvom hluku a emisií z dopravy a vzniku odpadov budú vyššie
ako v súčasnosti.
V nulovom variante, teda v prípade, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostala by
predmetná lokalita krátky čas naďalej využívaná tak ako v súčasnosti, vzhľadom na zlý
technický stav, len v obmedzenom režime. Určenie územnoplánovacou dokumentáciou
s využitím lokality pre budúcnosť počíta. Súčasný stav využitia, v zmysle určenia územným
plánom, nevyužíva potenciál lokality. Tieto vplyvy sú v navrhovaných variantoch porovnateľné.
Niektoré environmentálne kritériá uprednostňujú nulový variant, ale len v tom prípade, kedy by
sa nerealizovala žiadna činnosť v území, teda ani v rozsahu schváleného územného plánu.
Nulový variant definuje §3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. ako variant stavu, ktorý by nastal,
ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Nie je reálne predpokladať, že by sa ďalší vývoj
územia odvíjal od súčasného stavu, kedy sa lokalita nevyužíva v zmysle územného plánu.
Za podmienky prijatia navrhovaných opatrení a realizácie navrhovaných opatrení, možno
realizáciu podľa navrhovaných
variantov
považovať za akceptovateľnú aj
z environmentálnych hľadísk. Podmienky legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia a ochrany zdravia obyvateľov musia byť v plnej miere akceptované.
Navrhované riešenie musí byť v súlade s ÚPN. Podmienky legislatívy v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov musia byť v plnej miere
akceptované.
Za podmienky dodržania príslušných legislatívnych noriem, podmienok uvedených
v stavebnom povolení a navrhovaných opatrení budú očakávané vplyvy akceptovateľné.
V žiadnom prípade nepresiahnu stanovené limity.
Predmetná lokalita je vzhľadom na zlý technický stav využívaná len v obmedzenom režime.
Realizáciou navrhovaných činností sa zhodnotí lokalita v zmysle určenia územno-plánovacou
dokumentáciou.
Varianty možno z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie považovať za
akceptovateľné.
Z hľadiska predpokladu menšieho zaťaženie vyplývajúce z menšieho objemu stavby je

optimálnym variantom Variant „A“
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VI Mapová a iná obrazová dokumentácia
Pre zdokumentovanie uvedeného hodnotenia vplyvov v predkladanom Zámere sú doložené:
• Výrez z mapy s vyznačením lokality M 1:50 000
• Situácia - ortofotomapa
• Situácia - širšie vzťahy
• Variant A - Zákres do katastrálnej mapy
• Variant B - Zákres do katastrálnej mapy
• Variant A - Situácia zastavovacia
• Variant B - Situácia zastavovacia
• Variant A – Rez A-A
• Variant A – Rez B-B
• Variant B – Rez A-A
• Variant B – Rez B-B
• Variant A – Pohľad JZ
• Variant B – Pohľad JZ
• Variant A – Pohľad SV
• Variant B – Pohľad SV
• Typické pôdorysy PP - 1PP, 2-4PP
• Typické pôdorysy NP - 2NP, 7-9 NP, 16-21 NP

VII Doplňujúce informácie k zámeru.
VII.1

Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa
vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov.

Pre vypracovanie zámeru boli použité predovšetkým:
• Rozpracované dokumentácie (pantograph, s.r.o.)
• Aktuálny územný plán hl. m. SR Bratislavy
• Informácie navrhovateľa a projektanta
Literatúra:
• Vyhodnotenie hydrogeologického prieskumného vrtu HRF-1 na lokalite Bratislava - BEZ,
Bratislava, Vodné zdroje, n.p., závod Bratislava, Bratislava, 1986
• Záverečná správa Hydrogeologického prieskumu Bratislava – Ľudové námestie, Bratislava,
AGROSTAV, Bratislava, 1986
• Podrobný inžinierskogeologický prieskum Bratislava – Vajnorská ulica, bytový dom, Bratislava,
DRILL, s.r.o., Bratislava, 2019
• Geologická mapa Slovenska 1: 500 000, V. Bezál et al., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava, 1996
• Hydrogeologické a hydrochemické mapy v mierke 1:50 000, P. Malík, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Bratislava, 2001
• Regionálne geologické členenie Slovenska M 1:500000, D. Vass et al., Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Bratislava, 1988
• Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky M 1:200000, J. Maglay et al., Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2011
• Mapa Inžinierskogeologických rajónov Slovenska, M. Hrašna, A. Klukanová, Atlas krajiny SR,
2002, M 1: 50000 a P. Liška, M 1:50000, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava,
2017
• Mapa Nerastné suroviny Slovenska, J. Zuberec, M. Tréger, J. Lexa a P. Baláž, M 1:500000,
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2004
• Atlas krajiny SR, Mazúr, E., Lukniš, M., 2002
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•
•
•
•
•
•
•

STN 73 0036 - Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií
STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokód 8 „Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť“
Ročenky klimatologických pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2015-2019,
SHMÚ, Bratislava, 2015-2019
Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2018, SHMÚ, Bratislava, 2019
Hodnotenie Kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2019, SHMÚ, Bratislava, 2020
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2019, SHMÚ Bratislava, 2020
Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava,
1984

VII.2 Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej
činnosti pred vypracovaním zámeru
V rámci prípravy navrhovaných činností navrhovateľ, resp. projektové kolektívy konzultovali
podmienky realizácie s príslušnými orgánmi verejnej správy a správcami inžinierskych sietí
o podmienkach realizácie. V tejto etape prípravy však neboli vyžiadané k navrhovanej činnosti
vyjadrenia alebo stanoviská dotknutých orgánov

VII.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy
zámeru a posudzovaní jeho predpokladaných vplyvov
Navrhovateľ zabezpečil vypracovanie dokumentácií pre územné rozhodnutie samostatne pre
navrhované činnosti, ktoré budú podkladom pre hodnotenie v rámci povinného hodntenia
v správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Opisné časti navrhovanej činnosti a grafické prílohy sú prevzaté z rozpracovaných
dokumentácií pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby.
Dokumentácie budú na základe odporúčaní z procesu povinného hodnotenia dopracované
a predložené na následné povoľovanie podľa stavebného zákona.

VIII Miesto a dátum vypracovania zámeru
Zámer bol vypracovaný na pracovisku
november 2020.

spoločnosti IVASO, s.r.o. Pezinok, september –

IX Potvrdenie správnosti údajov
IX.1 Spracovatelia zámeru
Koordinátorom zámeru je:
IVASO, s.r.o. Pezinok
Ing. Jozef Marko, CSc.
Riešiteľský kolektív:
RNDr. Peter Barančok, CSc.
RNDr. Mária Barančoková, PhD.
Ing. Jaroslav Hruškovič
Mgr. Milan Candrák
Mgr. Veronika Kovácsová
Ing. Jozef Marko, CSc.
Ing. Soňa Marková
Mgr. Ľudovít Molnár
Mgr. Anna Molnárová
Kolektiv spracovateľov dokumentácie
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IX.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a
oprávneného zástupcu navrhovateľa

Dňa: 24. november 2020

Spracovateľ zámeru

Oprávnený zástupca navrhovateľa

Ing. Jozef Marko, CSc.

Ing. Martin Šramko
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