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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ A NAVRHOVANÉ KAPACITNÉ ÚDAJE 
 
 
 
 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava II 

Región: Bratislava a okolie 

Mesto: Bratislava 

Mestská časť: Bratislava – Ružinov 

Kód obce: 529 320 

Max. nadmorská výška: 135 m n.m. 

Výmera riešeného územia: 157,051 ha 

Počet existujúcich obyvateľov k 12.2007: 

Prírastok obyvateľov: 

Počet obyvateľov stav a návrh spolu:   

11.903 

1.580 

13.483 

Počet existujúcich bytov 2008: 

Prírastok bytov: 

Počet bytov spolu: 

5.490 

593 

6.007 

Obložnosť bytov:  - stav: 

- návrh pri nových bytoch 

– v celom riešenom území:        

2,16  obyv./byt 

2,7    obyv./byt 

2,21   obyv./by 

Hustota bytov:      

 

– stav:                          

– návrh: 

35      bytov/ha 

40      bytov/ha 

Pracovné príležitosti: - stav:                                      

– návrh pracovných miest: 

– spolu stav + návrh: 

5.810 miest 

3.200 miest 

9.010 miest 

Hustota zamestnanosti: 

 

Intenzita zamestnanosti:    

      

- stav: 

- návrh: 

- stav: 

- návrh: 

37      pracovníkov/ha 

60      pracovníkov/ha 

49      pracovných miest/100 obyvateľov 

68      pracovných miest/100 obyvateľov    

Hustota obyvateľstva:      - stav: 76      obyv./ha 

                                      - návrh: 90      obyv./ha 
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2. DÔVODY RIEŠENIA 
 
  Mestská časť Bratislava Ružinov podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vypísala 2.5.2007 výzvu na predloženie ponúk na poskytnutie 

architektonických služieb na spracovanie Urbanistickej štúdie zóny Ružinovská ulica - východ. 

  Na základe rozhodnutia výberovej komisie bola podpísaná obchodná zmluva o dielo č. 1/2008. 

Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. na vyhotovenie územnoplánovacej dokumentácie 

„Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica - východ“ ako územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej 

úrovni v rozsahu Prieskumy a rozbory a Návrh urbanistickej štúdie. 

  Prieskumy a rozbory boli spracované a expedované 9.4.2008. 

  Návrh urbanistickej štúdie zóny Ružinovská ulica - východ bol spracovaný v súlade so znením zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP 

č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ako i ustanovení 

ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Ukončený návrh bol expedovaný 4. júla 2008. 

  Čistopis urbanistickej štúdie zóny Ružinovská východ, kde sa dopracoval II. variant, bol expedovaný 

vo februári 2009. 

 

3. HLAVNÝ CIEĽ RIEŠENIA 
 

 

   Cieľom prieskumových a rozborových prác bolo zhodnotiť územnotechnickú problematiku riešeného 

územia, pripraviť tak jeden z východiskových podkladov pre riešenie urbanistickej štúdie zóny v duchu 

nových prístupov a zmien v spoločensko-hospodárskom systéme riadenia územného rozvoja. 

  Cieľom spracovania prieskumov a rozborov bolo vyhodnotenie súčasného stavu, disproporcií a 

rozvojových tendencií územia, čiže získanie východiskových podkladov a údajov o územno-technickom 

stave územia, jeho dlhodobých výhľadov a následné vypracovanie návrhu urbanistickej štúdie v dvoch 

variantoch pre ďalšie spracovanie územného plánu zóny. 

Hlavným cieľom návrhu riešenia urbanistickej štúdie zóny bolo optimálne využitie územia, funkčné 

vymedzenie a usporiadanie plôch bývania, základnej a vyššej občianskej vybavenosti, stanovenie 

základných zásad organizácie územia, spôsobu zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry, 

zohľadnenie záujmov ochrany a tvorby životného prostredia tak, aby spĺňalo požiadavky vyplývajúce z 

významu riešenej zóny. 

Prvý variant urbanistickej štúdie vychádzajúci z ÚPD vyššieho stupňa bol spracovaný v súlade 

s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy 2007.  

V druhom variante boli premietnuté požiadavky MČ Ružinov, záujmových skupín a občanov. 

Prvý aj druhý variant vychádza z Návrhu zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie zóny 

Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava Ružinov, spracovaný v júni 2008. 

Po vyhodnotení pripomienok a súborného stanoviska obstarávateľom, ako aj podľa pokynov 

stavebnej komisie a poslancov bol dopracovaný II. variant  ako čistopis urbanistickej štúdie Ružinovská 

východ. 
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4. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

 

  Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Ružinov, mesto Bratislava, okres Bratislava 

II, Bratislavský kraj. 

  Riešené územie je vymedzené takto: 

� zo severnej strany: severným okrajom parku na Sputníkovej ulici, ulicami Radarová a Drieňová, 

časťou Poludníkovej ulice, Vrakunskou cestou, územie pokračuje aj za diaľnicu  

� zo západnej strany územie vymedzujú: Ondrejský cintorín – ulice Maximiliána Hella,  Trebišovská, 

Park A. Hlinku, ďalej ulice Papraďová a Tomášikova 

� z južnej strany:  ulice Petzvalova, Babuškova, Bancíkovej, Borodáčova 

� z východnej strany: Mlynské Luhy, diaľnica. 

  Výmera riešeného územia je 157,051 ha. 

 
Ružinovská ul. – východ – zoznam ulíc 

Andreja Mráza, Astronomická, Babuškova, Bachova, Borodáčova (nepárne), Čmelíkova, Drieňová, 

Družicová, Exnárova, Galaktická, Chlumeckého, Ivana Horvátha, Jadrová, Jašíkova, Mlynské luhy (od 

č.9 a iba nepárne), Obežná , Obilná, Ondrejovova, Orgovánová, Ostredková, Papraďová (nepárne), 

Petzvalova, Polárna, Radarová (párne), Raketová, Rovníková, Ružinovská, Seberíniho, Súhvezdná, 

Súmračná, Šándorova, Štedrá, Štefunkova, Tomášikova (do č.20), Trebišovská (párne), Uránová, 

Vavrínová, Vrakunská cesta, Západná 

 
 

5. VZŤAH RIEŠENÉHO ÚZEMIA K PLATNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII  A ÚZEMNOPLÁNO-
     VACÍM PODKLADOM ICH ZHODNOTENIE, VYDANÉ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIA A STAVEBNÉ POVOLENIA 
 

5.1.5.1.5.1.5.1.    KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001    
 

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. augusta 2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001: 

  Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona 229/1997 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z. a 

zákona č. 416/2001 Z. z. nariaďuje: 

 § 1 

  (1) Vyhlasuje sa záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, ktorá je uvedená v 

prílohe. 

 § 2 

  Dokumentácia schválenej Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 je uložená a možno do 

nej nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v 

Bratislave, na Krajskom úrade v Trnave, na Krajskom úrade v Trenčíne, na Krajskom úrade v Nitre, na 

Krajskom úrade v Žiline, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade v Košiciach a na 

Krajskom úrade v Prešove. 

 § 3 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2002. 
    
    



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   8 

ZÁVÄZNÁ ČASŤZÁVÄZNÁ ČASŤZÁVÄZNÁ ČASŤZÁVÄZNÁ ČASŤ    
  Pri riadení využitia a usporiadania územia Slovenskej republiky treba dodržať tieto záväzné zásady 
a regulatívy, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001: 
 

1. V oblasti medzinárodných súvislostí usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
 1.1. Upevňovať priame väzby na jednu z hlavných európskych urbanizačných osí v smere 
             Stuttgart – Ulm – Mníchov – Salzburg/Linz – Viedeň/Bratislava – Budapešť – Belehrad, a to 
             najmä prepojeniami v oblasti Bratislavy a pozdĺž toku Dunaja. 
 1.2. Rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla pozdĺž spojníc 
 1.4. Rozvíjať bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia ako súčasť vyššej celoeurópskej aglomerácie 
            Viedeň – Bratislava – Györ s dominantným centrom tvoreným hlavným mestom Bratislava 
            ako jedným z jadier tejto európskej rozvojovej aglomerácie. 
     1.7. Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch 
            križovania týchto koridorov v smere sever – juh a západ – východ. 
 

2. V oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, osídlenia a rozvoja 
     sídelnej štruktúry 

 2.1. Formovať základnú makrokoncepciu sídelných štruktúr Slovenskej republiky v smere 
            vytvárania polycentrickej siete ťažísk osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú 
            podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať 
            naviazanie sa na celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru 
            prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov. 
 2.4. Podporovať predpoklady vytvorenia homogénneho bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho 
            ťažiska osídlenia medzinárodného významu s prepojením na najvyššiu európsku 
            polycentrickú sústavu aglomerácií a miest. 
 2.5. Zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a 
            celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj 
            konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky. 
 2.6. Formovať sídelnú štruktúru na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie 
            priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní 
            ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov. 
    2.8. Podporovať rozvoj špecifických centier: 
           2.8.1. mesto Bratislava ako špecifické centrum plniace funkcie hlavného mesta štátu a centra 
                     európskeho významu. 
 

4. V oblasti zachovania, zhodnotenia a využívania kultúrneho dedičstva 
 4.1. Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v 
            nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji. 
 4.2. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji: 
    4.2.7. novodobé architektonické a urbanistické diela, 
    4.2.8. areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, 
 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody, prírodných 
     zdrojov a tvorby  krajinnej štruktúry 
    5.1. Zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia pri 
           rešpektovaní a skvalitňovaní územného systému ekologickej stability, biotickej integrity 
           krajiny a biodiverzity na úrovni národnej,  regionálnej aj lokálnej. 
    5.2. Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných 
           daností. V osobitne chránených územiach, v prvkoch územného systému ekologickej 
           stability, v NECONET a v biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty 
           zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny. 
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    5.3. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladané vplyvy na životné 
           prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo 
           zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov. 
    5.4. Zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability, prípadne obnovu biotickej integrity a 
           biologickej rozmanitosti v územiach a krajinných segmentoch s narušeným prírodným, resp. 
           životným prostredím. 
    5.5. Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich 
           brehové územia s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné 
           podmienky pre akvatickú a semiakvatickú biotu vodných ekosystémov. 
    5.6. Identifikovať stresové faktory v území a zabezpečovať ich elimináciu. 
    5.7. Zabezpečovať vhodnú delimitáciu pôdneho fondu v súlade s potenciálom územia. 

5.8. Uplatňovať účinné krajinnoekologické a technické opatrenia na elimináciu negatívnych 
           vplyvov pri využívaní prírodných zdrojov a kultúrno-historických štruktúr. 
 

6. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
    6.1. Rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej 
           sústavy mestského osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú socio-ekonomickú úroveň regiónov. 
    6.2. Zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok na podnikanie 
           dobudovaním územia regiónov výkonnou komunikačnou a technickou infraštruktúrou. 
    6.3. Diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu miest a regiónov a podporovať v záujme 
           trvalej udržateľnosti malé a  stredné podnikanie. 
    6.5. Sústrediť pozornosť na rozvoj „Globálnej informačnej spoločnosti“ v Slovenskej republike 
           predovšetkým skvalitňovaním infraštruktúry komunikačných systémov. 

6.6. Koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho 
           rozvoja Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom 
           vytvoriť podmienky na trvalo udržateľný rozvoj regiónov  Slovenskej republiky. 

 

9. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu 
    9.2. Nadviazať na medzinárodný turizmus, a to najmä sledovaním turistických tokov a 
           dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich v Slovenskej republike. Venovať väčšiu 
           pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému 
           prihraničnému turizmu. 
    9.3. Previazať dôslednejšie ciele rekreačného a poznávacieho turizmu. 
    9.4. Dotvoriť funkčno-priestorový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej úrovni 
           vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných záujmových území 
           väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia. 
    9.6. Podporovať podmienky na prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich záujmovom území. 

9.9. Na podporu rozvojových smerov turizmu využívať najmä cestnú dopravu a rozvoj cestnej 
           siete, ako aj budovanie  príslušnej technickej infraštruktúry. 

 

10. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry 
      10.1. Školstvo 
               10.1.1. Podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích 
                           zariadení na území štátu. 
               10.1.2. Znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v 
                           prirodzených sídelných  centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a 
                           podporovaným ekonomickým aktivitám. 
   10.1.3. Diverzifikovať vysokoškolské štúdium predovšetkým do území, ktoré sú 
                            ekonomicky problémové a ktoré potrebujú nové rozvojové impulzy. V týchto 
                            územiach vytvárať, v súčinnosti s podporou adekvátnych ekonomických aktivít, 
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                            vysoké školy podstatne viac zamerané na prax, t. j. zabezpečujúce štúdium na 
                            bakalárskej úrovni a sledujúce podporované ekonomické aktivity. 
   10.1.4. Podporovať vytváranie stredných odborných škôl, ktoré poskytujú pomaturitné 
                           vzdelávanie v rámci  jednotlivých regiónov. 
      10.2. Zdravotníctvo 
               10.2.1. Rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme ich optimálneho využitia v 
                           rovnocennej prístupnosti  obyvateľov. 
               10.2.2. Podporovať zdravotnícke služby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to 
                           najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier. 
      10.3. Sociálna starostlivosť 
               10.3.1. Riešiť nedostačujúce kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a zaostalosť 
                           priestorovej vybavenosti v  regiónoch. 
      10.4. Kultúra a umenie 
               10.4.1. Podporovať rovnomerne prevádzku a činnosť existujúcej siete kultúrnych 
                           zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a 
                           kultúrnych služieb obyvateľstvu. 
 

11. V oblasti rozvoja nadradeného dopravného vybavenia 
      11.1. Stabilizovať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch 
               11.1.1. Bratislava, 
  11.2. Rešpektovať prioritné postavenie intermodálnej infraštruktúry a sietí TINA. 
  11.3. Rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov 
                (hlavná sieť TINA) 
       11.3.6. letiská pre medzinárodnú dopravu v Bratislave, Košiciach a Poprade, 
  11.4. Rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov 
               železničných tratí TINA 
  11.5. Rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov 
               cestných komunikácií TINA 
  11.6. Rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované vo výhľadových trasách doplnkových 
               koridorov cestných komunikácií TINA 
  11.7. Rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR) – cestné komunikácie 
        11.7.2. Bratislava – Senec – Sládkovičovo – Sereď – Nitra – Žiar nad Hronom, 
  11.10. Rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) – 
                 terminály kombinovanej dopravy 
  11.13. Rešpektovať hlavné dopravné siete pre medzinárodnú turistickú dopravu – železničné  trate 
  11.14. Rešpektovať hlavné dopravné siete pre medzinárodnú turistickú dopravu – cestné komunikácie 
  11.15. Rešpektovať dopravné siete celoštátnej úrovne – cestné komunikácie 
  11.16. Rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate 
    11.16.1. Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, 
  11.17. Rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie 
  11.19. Podporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry vedľajšieho medzinárodného, 
                 celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá spolu s intermodálnou infraštruktúrou a 
                 sieťami TINA vytvára nadradenú dopravnú sústavu. 
 

12. V oblasti rozvoja nadradeného technického vybavenia 
      12.1. Vodné hospodárstvo 
               12.1.1. Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať 
                           potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu intravilánov miest a 
                           obcí. Nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery v  povodiach s dôrazom na 
                           odvedenie vnútorných vôd v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a 
                           ochrany prírody. 
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               12.1.2. Zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 
                           s cieľom približovať sa  postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ. 
               12.1.4. Zvyšovať spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou rozširovaním diverzifikácie 
                           zdrojov, využívaním vzájomného prepojenia zdrojov podzemnej a povrchovej 
                           vody a budovaním vodárenských dispečingov. 
               12.1.5. Zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody, orientovať investície na 
                           rekonštrukciu diaľkovodných potrubí a  vodovodných sietí. 
               12.1.7. Zabezpečovať podľa návrhu plánu územného rozvoja a z neho vyplývajúcich 
                           potrieb prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi rozvojom vodného 
                           hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia. 
               12.1.8. Zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne znižovať 
                           rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných 
                           obyvateľov pitnou vodou. 
               12.1.9. Zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zosúladiť 
                           vypúšťanie odpadových vôd z jestvujúcich kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 
                            s legislatívou požadovaným stavom. 
      12.2. Energetika 
               12.2.1. Zabezpečiť územnú prípravu na dobudovanie vnútroštátnych elektrických vedení 
                           a výstavbu ďalších medzinárodných prepojení v súvislosti s liberalizáciou 
                           energetiky a s otvorením trhov s elektrickou energiou. 
               12.2.5. Presadzovať uplatnením energetickej politiky Slovenskej republiky, regionálnej 
                           energetickej politiky a využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy 
                           budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to 
                           ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované 
                           systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom. 
               12.2.6. Vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
                           druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
                           energetike. 
      12.3. Odpadové hospodárstvo 
               12.3.1. Usmerniť cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami 
                           odpadov v určenom čase, budovania nových zariadení na zhodnocovanie a 
                           zneškodňovanie odpadov, ako aj budovania zariadení na iné nakladanie s 
                           odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva. 
               12.3.2. Vytvárať územné predpoklady na zabezpečenie zneškodňovania nebezpečných 
                           odpadov ako podmienku ďalšieho rozvoja niektorých priemyselných odvetví. 
               12.3.4. Vytvárať územné podmienky na výstavbu regionálnych podnikov a prevádzok na 
                            separáciu a recykláciu odpadov a spaľovní odpadov pre jednotlivé oblasti s ich 
                            lokalizáciou v optimálnom dosahu najväčších producentov odpadov. 
 
Použité skratky: 
AGC - Accord européen sur les grandes lignes internationales de Chemin de fer (Európska dohoda o hlavných železničných medzinárodných tratiach) 
AGR - Accord européen sur les grandes routes de trafic international (Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou prevádzkou) 
AGTC - Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (Európska dohoda o hlavných tratiach 
            medzinárodnej kombinovanej dopravy a ich zariadeniach) 
EÚ - Európska únia 
NECONET - National Ecological Network (Národná ekologická sieť) 
TINA - Transeuropean Infrastructure Needs Assessment (Zhodnotenie potrieb dopravných infraštruktúr). 

    
5.2. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽ5.2. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽ5.2. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽ5.2. ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU BRATISLAVSKÝ KRAJBRATISLAVSKÝ KRAJBRATISLAVSKÝ KRAJBRATISLAVSKÝ KRAJ    
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 336/2001 Z. z. 
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  Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. nariaďuje: 
Čl. I 
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 336/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie: 
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 64/1998 Z. z. 
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU BRATISLAVSKÉHO KRAJA 
I. Záväzné regulatívy územného rozvoja 
Pri riadení využívania a usporiadania územia kraja treba dodržať tieto záväzné regulatívy: 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.1 vychádzať pri územnom rozvoji Bratislavského kraja z rovnocenného zhodnotenia  
          vnútroregionálnych vzťahov, najmä medzi Bratislavou a ostatným územím kraja, a 
          nadregionálnych vzťahov, najmä na susedné kraje – regióny, Slovensko a zahraničie, a 
          pritom zdôrazniť špecifickosti kraja vyplývajúce z polohy kraja a lokalizácie hlavného mesta 
          Slovenskej  republiky na jeho území, 
  1.1.2 rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla pozdĺž spojníc viedenskej a budapeštianskej aglomerácie 
  1.1.4 rozvíjať bratislavsko – trnavské ťažisko osídlenia aj ako súčasť vyššej celoeurópskej 
                   aglomerácie Viedeň – Bratislava – Gyır s dominantným centrom tvoreným hlavným 
                   mestom Bratislava ako jedným z centier tejto európskej rozvojovej aglomerácie, 
  1.1.6 podporovať vytvorenie homogénneho bratislavsko – trnavsko – nitrianskeho ťažiska 
                   osídlenia medzinárodného významu s prepojením na najvyššiu európsku 
                   polycentrickú sústavu aglomerácií a miest, 
  1.1.7 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného 
                   a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, 
          1.1.8 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie 
                    priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní 
                   ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 
    1.2 riešiť kraj v principiálnom členení na funkčné územné celky, ktoré sú v zásade totožné 
           s administratívnymi územiami okresov, a to na 
         1.2.1 hlavné mesto Bratislava (okresy I. – V. Bratislava), 
    1.9 podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame, ako sú 
           časti jedného z centier – aglomerácií najvyššieho európskeho významu (Viedeň – Bratislava) 
           najmä v oblasti vedy, výskumu, obchodu, turistiky a dopravy, 
2. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu 
     2.1 usmerňovať funkčno–priestorový subsystém cestovného ruchu a rekreácie v zhode s 
           prírodnými (Dunaj, Malé Karpaty) a  civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní 
           nárokov obyvateľov kraja najmä Bratislavy na každotýždennú a  koncotýždennú rekreáciu, 
           ako aj účastníkov širšej aj cezhraničnej turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku, 
    2.2 podporovať v komplexnosti podunajský pás až po Gabčíkovo s cieľom prepojenia Bratislavy 
          s rekreačnými cieľmi pri Dunaji vrátane rekreačného územia v lokalite Jarovského ramena, 
          zdrže Hrušov a medzi derivačným kanálom a korytom Dunaja; zohľadniť tak dunajskú 
          vodnú turistickú trasu stredoeurópskeho významu, ktorá je daná vodnou magistrálou Rýn 
          – Mohan – Dunaj a od Devína aj s prepojením na rieku Moravu, 

 2.3 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno–priestorového systému prímestskej rekreácie, 
 2.4 podporovať prepojenie rekreačného prostredia pri Dunaji s Malými Karpatami priečnym 

          pásom cez Podunajskú nížinu v trase Hamuliakovo – Ivanka pri Dunaji – Svätý Jur – 
          Limbach v strede s rekreačnou zónou Ivanka pri Dunaji, Most na Ostrove a Zálesie, na ktorej 
          území sa tento pás križuje s rekreačným pásom pozdĺž Malého Dunaja; v rámci priečneho 
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          pásu sa zabezpečí značná časť nárokov obyvateľov východných štvrtí Bratislavy a súčasne sa 
          vytvorí žiaduci ekologicky významný zelený pás, 

 2.5 podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami 
          smerom na Záhorie, Malé Karpaty a na Považie, 
    2.7 nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho cestovného ruchu a tiež 
          sledovaním turistických tokov a dopravných trás (cestných, vodných) prechádzajúcich, 
          prípadne končiacich v kraji a v Bratislave; venovať väčšiu pozornosť aktívnemu 
          zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému a tranzitnému 
          cestovnému ruchu, 
    2.8 prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu, 
    2.9 podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno–priestorového systému prímestskej 
          rekreácie, 
  2.10 využiť v aktívnom turizme bohatú, etnicky rôznorodú štruktúru kraja (slovenská, maďarská, 
          chorvátska, nemecká). 
3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu 
          3.5.2 pri prvkoch regionálneho územného systému ekologickej stability charakteru lúčnych        
                   porastov prejsť na extenzívne využívanie (pravidelné kosenie, nepoužívanie 
                   agrochemikálií, či už umelých hnojív alebo ochranných prostriedkov), 
  3.18 zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej zelene; na výsadbu 

           verejnej zelene v plnej miere využiť nepoužívané plochy pozdĺž antropogénnych líniových 
           prvkov – cesty, hranice honov, kanály a pod., 
5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
    5.1 rešpektovať, prípadne rezervovať koridory železnice medzinárodného významu ako súčasť 
          multimodálnych koridorov a dopravných sietí zaradených podľa európskych dohôd (AGC, 
          AGTC): 
    5.8 rezervovať a rešpektovať koridory cestnej siete medzinárodného významu (siete TINA a 
         AGR), 
      5.8.1 rešpektovať cestné trasy multimodálnych európskych koridorov IV., V.a. (diaľnice D1, D2), 
          5.8.2 zachovať trasy európskej siete AGR s ich prednostným vedením v trasách diaľnic, 
    5.9 rezervovať koridory pre cesty, obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach 
  5.9.1 Bratislava – mestská časť Ružinov a mestská časť Podunajské Biskupice, 
6. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 
    6.7 zabezpečiť ochranu Bratislavy pred tisícročnou vodou, 
    6.9 podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor pre 
          prívod vody zo Žitného ostrova na Záhorie, 
7. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva 
 7.3 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného 
           systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie 
           a podzemné vody, 
 

II. Verejnoprospešné stavby 
  6. Cesty, obchvaty a prieťahy ciest pri sídlach 
      6.1 Bratislava 
            – mestská časť Ružinov a mestská časť Podunajské Biskupice, 
            – trasa pre nadrozmerné náklady v predĺžení Bajkalskej ulice, 
  7. trasy a zariadenia integrovaného systému prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, 
13. protipovodňové stavby na zabezpečenie ochrany Bratislavy pred tisícročnou vodou, 
 
Vysvetlivky: 
– AGC – Accord européen sur le grandes lignes internationale de Chemin de fer, 
– AGTC – Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes. 
– TINA – Transeuropean Infrastructure Needs Assessment, 
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– AGR – Accord européen sur le grandes routes de transport internationale.“. 
    
    

5.35.35.35.3. PLATNÝ ÚZEMNÝ PLÁN. PLATNÝ ÚZEMNÝ PLÁN. PLATNÝ ÚZEMNÝ PLÁN. PLATNÝ ÚZEMNÝ PLÁN    HL. MESTA SR BRATISLHL. MESTA SR BRATISLHL. MESTA SR BRATISLHL. MESTA SR BRATISLAVYAVYAVYAVY    
 

  Dňa 31. mája 2007 bol Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č, 4/2007 

schválený Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy s jeho záväznými časťami Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy. Podľa § 11 odst. 5 písm. a) a e) Zákona Slovenskej národnej rady č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiku Bratislave a § 27 odst. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stanovuje: 

§ 1 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2) Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy tvorí územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je vymedzené hranicami 

katastrálnych území Staré mesto, Ružinov, Nivy, Trnávka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vinohrady, 

Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská 

Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo. 

§ 2   

Záväznú časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tvorí: 

a) Textová časť C. Záväzná časť, ktorá obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami 

priestorového a funkčného využívania územia a návrh verejnoprospešných stavieb. 

b) Grafická časť Záväzná časť, ktorá obsahuje: 

1. výkres č. 2.1. Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – komplexné riešenie, 

2. výkres č. 2.2. Regulačný výkres, 

3. výkres č. 3. Verejné dopravné vybavenie, 

4. výkres č. 4.1. Zásobovanie vodou, 

5. výkres č. 4.2. Odkanalizovanie, vodné plochy a vodné toky, 

6. výkres č. 4.3. Zásobovanie elektrickou energiou, 

7. výkres č. 4.4. Zásobovanie plynom, 

8. výkres č. 4.5. Zásobovanie teplom, produktovody, ropovody a kolektory, 

9. výkres č. 4.6. Telekomunikácie, 

10. výkres č. 5. Ochrana prírody, tvorby krajiny a územný systém ekologickej stability, 

11. Verejnoprospešné stavby a stavby vo verejnom záujme – schéma zariadení dopravy, technickej 

vybavenosti a odpadového hospodárstva. 

§ 3 

Dokumentácia schváleného územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je uložená 

a možno do nej nahliadnuť na hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, na mestských častiach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave. 

 
 
 
§ 4 
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Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1994 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa  
vyhlasuje záväzná časť Aktualizácie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 
1993 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1994, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1994, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1995, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/1995, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/1996, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 16/1996, všeobecne záväzného nariadenia č. 311997, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1997, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1997, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1998, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/1998, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1998, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 11/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/1998, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/1998, všeobecne záväzného nariadenia č. 611999, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2000, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2000, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 9/2000, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2001, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2001, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2001, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2001, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 11/2001 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2001, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 512002, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2002, všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2002, 
všeobecne záväzného nariadenia č.12/2002, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2003, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2003, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 a 
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2005. 
 

§ 5 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007. 
    

5.3.1. Charakteristika funkčných plôch 5.3.1. Charakteristika funkčných plôch 5.3.1. Charakteristika funkčných plôch 5.3.1. Charakteristika funkčných plôch ––––    návrh využitia územianávrh využitia územianávrh využitia územianávrh využitia územia    vvvv    ÚPN hl. mesta SR BratislavyÚPN hl. mesta SR BratislavyÚPN hl. mesta SR BratislavyÚPN hl. mesta SR Bratislavy    
 

  V riešenom území sa nachádzajú tieto funkčné plochy: 

- Viacpodlažná zástavba obytného územia– funkčná plocha 101 – slúžiaca pre bývanie vo 

viacpodlažných bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení 

pre handicapovaných občanov, kde je minimálny podiel prevládajúcej funkcie 70 % (podiel 

celkových nadzemných podlažných plôch). 

- Málopodlažná zástavba obytného územia – kód funkčnej plochy 102 – územia slúžiace pre 

bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží. V stabilizovaných 

územiach charakteru izolovanej rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. 

Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, 

málopodlažné bytové domy umiestňovať prednostne ako prechodové formy medzi VBZ a rodinnou 

zástavbou alebo ako kompozičnú kostru málopodlažnej zástavby. 

- Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – funkčná plocha 201. Plochy 

občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení 

administratívy, verejnej správy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany a bezpečnosti, ubytovania 

a cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb celomestského a nadmestského 

významu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu, školstva a požiarnej ochrany. 

- Občianska vybavenosť lokálneho významu – funkčná plocha 202. – Plochy občianskej 

vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej 

správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkvi, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, 
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obchodu a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na 

samostatných pozemkoch.  

- Priemyselná výroba – kód funkčnej plochy 301. 

- Distribučné centrá, sklady, stavebníctvo – kód funkčnej plochy 302. 

- Šport, telovýchova a voľný čas – kód funkčnej plochy 401. 

- Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti – funkčná plocha 501 – plochy slúžiace 

predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach 

celomestského a nadmestského významu na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského 

prostredia. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, najmä 

v územiach pripojených obcí je to málopodlažná zástavba od 2 nadzemných podlaží. Predpokladaný 

podiel bývania v rozmedzí 50-70 % celkových nadzemných podlažných plôch podľa polohy v meste. 

- Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných – kód funkčnej plochy 502 – 

plochy určené komerčné účely s prevládajúcimi obslužnými funkciami obchodu, drobných prevádzok 

výroby a služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami, ktoré svojím charakterom nemôžu byť 

lokalizované v obytnom prostredí, pretože nespĺňajú požiadavky na hygienickú kvalitu obytného 

prostredia, ale nerušia ostatné funkcie umiestňované v okolí. 

- Územia technickej vybavenosti energetiky a telekomunikácií – kód funkčnej plochy 602 – 

plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku energetických 

a telekomunikačných systémov ako zdroje na výrobu elektrickej energie, tepla, rozvodné 

zariadenia, elektrické stanice, regulačné stanice plynu, odovzdávacie stanice tepla, 

telekomunikačné budovy a zariadenia. 

- Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy – kód funkčnej plochy 1110 – Plochy parkovej a sadovnícky 

upravenej zelene, plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru dostupné širokej verejnosti. 

- Ostatná ochranná a izolačná zeleň – kód funkčnej plochy 1130. 

- Územia mestskej zelene – vyhradená zeleň – kód funkčnej plochy 1120. 

- Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy – kód funkčnej plochy 1203 – záhradkársky využívané 

územie s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a s rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na 

individuálnu a rodinnú rekreáciu, prípadne s pestovateľskými plochami slúžiacimi pre samozásobovanie. 

- Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy – orná pôda – kód funkčnej plochy 1205 – 

poľnohospodárska pôda využívaná na pestovanie rôznych plodín, pravidelne oraná, v rámci 

katastrálneho územia je stanovená najvyššia bonitná trieda, ktorá je osobitne chránená v zmysle 

platnej legislatívy. 

 
5.4. ÚZEMNOPLÁNOVACI5.4. ÚZEMNOPLÁNOVACI5.4. ÚZEMNOPLÁNOVACI5.4. ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIAA DOKUMENTÁCIAA DOKUMENTÁCIAA DOKUMENTÁCIA    

- ÚPN MČ Bratislava Ružinov, koncept riešenia Aurex spol. s r.o. Bratislava 1997, Zmeny a doplnku 

Akt. 93, schválené uzn. MaZ č. 216/2000, VZN č. 1/2000 

- Doplnok k ÚPN Zmena funkčného využitia – Letisko Západ, BKPŠ, 2002 

 
5.5. 5.5. 5.5. 5.5. ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODÚZEMNOPLÁNOVACIE PODÚZEMNOPLÁNOVACIE PODÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADYKLADYKLADYKLADY    
 

  Na časti riešeného územia Ružinova, ako aj v nadväznosti na riešenie Ružinovskej ulice boli spracované: 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   17 

- PaR Ružinov, Architektonický ateliér D.A.G., Huba 90, NH štúdio 

- Vyhľadávacia štúdia pre lokalizáciu bytovej výstavby, 1993 

- UŠ Tomášikova, 1994 

- UAŠ Ružinovská – východ. 1993 

- UŠ Štedrá – Gagarinova – Ružinovská, 1994 

- ÚHZ Ružinov, Štefan Hric + združenie Archicon, 1998 

- UŠ Východný okraj Bratislavy, FORM-A, 1995 

- Aktualizácia UŠ Ivanská – Galvaniho – Vrakunská cesta, FORM-PROJEKT, FORM-A, 2003 

- UŠ zóny letisko – západ, Arch. ateliér 4A. 2004 

- UŠ zóny Ivanská cesta – diaľnica D1, čistopis, FORM-projekt Bratislava, FORM-A? Architecture office 

Bratislava, 11.2004 

    
5.6. ŠTÚDIE A5.6. ŠTÚDIE A5.6. ŠTÚDIE A5.6. ŠTÚDIE A    INVESTIČNÉ ZÁMERYINVESTIČNÉ ZÁMERYINVESTIČNÉ ZÁMERYINVESTIČNÉ ZÁMERY    
 
• Spracovaný projekt pre územné konanie v novembri 2006, bytový dom s podzemnými garážami, 

Horváthova ul. Bratislava – Ružinov, na ploche pozemku 4.897 m2. Bytový dom so 72 bytmi a 166 

obyvateľmi, občianska vybavenosť 653 m2, podzemná hromadná garáž 133 miest. Pozemok č. 

1240/18, 1250/61, 1250/60 – nesúhlasné stanovisko 

• Polyfunkčný objekt, Investor Shark Invest s.r.o. v lokalite medzi Ružinovskou ulicou a Vrakunskou 

cestou, objekt s 11 nadzemnými a jedným podzemným podlažím pre parkovanie. Prízemie obchody, 

2. n.p. Reštaurácia a kancelárie, 3 – 11 p. veľkoplošné kancelárie, na 11. p. sú 4 služobné byty. 

Hlavné mesto SR Bratislava nesúhlasí z hľadiska funkčných plôch – určená funkcia zmiešaného 

územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb. Administratívne budovy a priestory súvisiace 

s prevádzkami, čo navrhovaná stavba nespĺňa. Nesúhlasí ani z hľadiska dopravy – nezohľadnený 

výhľadový dopravný zámer schválený v ÚPN hl. m. SR Bratislavy. 

• Štyri bytové domy Exnárova – neschválené, nesúhlasné stanovisko. 

• Štúdia nadstavby predajne potravín Rema Ružinovská ulica. Predmetom novej výstavby je navrhovaná 

výstavba a nadstavba nad jestvujúcou predajňou Rema. Majiteľ objektu mieni vybudovať v 3-

poschodovej nadstavbe administratívnu prevádzku nad časťou jestvujúcej predajne. Celková plocha 

čistých administratívnych priestorov bude cca 300 m2. Pre navrhovanú prevádzku je však potrebné 

zabezpečiť parkovisko pre cca 36 parkovacích miest. Majiteľ predajne vlastní len pozemok p. č. 

1236/2 a navrhuje výstavbu parkoviska v kontakte na Ružinovskú (p. č. 1327/2 a 1235/7). 

• City Center Ružinov, investor Swinston s.r.o., Čajakova 26, 831 01  Bratislava, autor projektu Ing. 

arch. Ivan Voronkov. 

    
5.7. ÚZEMNÉ ROZHODNU5.7. ÚZEMNÉ ROZHODNU5.7. ÚZEMNÉ ROZHODNU5.7. ÚZEMNÉ ROZHODNUTIATIATIATIA    
    

• Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1188 – výrobno-prevádzkový areál Sylex vydané 

Okresným stavebným úradom Bratislava II odbor ŽP pod č. j. 02/9082001/Mat-5 zo dňa 15.2.2001. 

Stavba je umiestnená na ulici Mlynské Luhy 31 na parc. č. 1497/1 s výmerou 3.072 m2 a 1497/124 

na celkovej výmere 4.232 m2 v k.ú. Ružinov. 
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• Dokumentácia k územnému rozhodnutiu Podzemné garáže Papánkovo námestie. – Navrhované 

garáže v troch podlažiach pod Papánkovým námestím majú kapacitu 414 parkovacích miest a sú 

prepojené so 4-podlažnou garážou stavby 3CR Shopping Centre Ružinov d kapacitou 930 parkovacích 

miest, ku ktorej MČ Bratislava – Ružinov vydala súhlasné stanovisko v r. 2004 a stavebné povolenie 

v septembri 2005. Výpočtom podľa normy STN 736110 vychádza potreba 881 parkovacích miest pre 

celý komplex. Z predloženej dokumentácie nie je jasný dôvod výstavby ďalších parkovacích miest, 

ktoré budú nad rámec vypočítanej potreby. Obe garáže majú fungovať ako jeden systém – vjazdy 

z Obilnej a Tomášikovej ul., výjazd len do Tomášikovej. To si vyžiada nový bod napojenia na 

Tomášikovej ulici a úpravu križovatiek Tomášikova  – Obilná a Tomášikova – Ružinovská. Všetky tri 

budú riešené svetelne. Predpokladá sa zvýšenie intenzity dopravy o cca 150 vozidiel s šp. hod. na 

križovatkách Tomášikova _ Ružinovská a Tomášikova – Prievozská. Pešia doprava je riešená 

vyhovujúco – námestie je napojené z Tomášikovej ulice, z verejného parkoviska na Jašíkovej ul. aj 

s plochou pred Domom kultúry. – Výstavba podzemných garáží je navrhovaná na pozemkoch k.ú. 

Ružinov s týmto majetkoprávnym stavom: 

    - parcela č. 1099/34 – vlastník YOSARIA PLAZA, a.s. 

    - parcela č. 1090/1 – vlastník hl. m. SR Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava -

      Ružinov protokolom 73/91. Z tejto parcely boli geometrickým plánom odčlenené pozemky č. 

      1090/18, 1090/19, 1090/20, 1090/22 a 1090/23, ktoré ležia na pozemkovoknižných parcelách,   na 

      ktoré bol uplatnený návrh na vydanie podľa zák. č. 229/1991 Zb. 

  Predmetný projekt pre územné konanie bol predložený Komisii výstavby a životného prostredia 

    Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava – Ružinov dňa 7.3.2007. Komisia výstavby a životného 

    prostredia požaduje dokladovanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemku 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby Logistický areál Vrakunská cesta – Hradská – Na 

piesku na parc. č. 1500/12, 17, 18, 19, 20, 21 v katastrálnom území Ružinov a prislúchajúca 

technická a dopravná vybavenosť na parc. č. 1500/9, 1500/15, 3195/2 v katastrálnom území 

Ružinov a na parc. č. 3144/1, 4, 29, 3139/1, 2, 3140/1, 2, 3141, 2526, v katastrálnom území 

Vrakuňa. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 96 č. RSP/2004/14120-8/Mat. 

• Administratívna  budova  –  nadstavba  –  Súmračná  ul. 25  –  investor  Agentúra  smer   s.r.o.  – 

zmena dokončenej stavby prízemného nebytového objektu, ktorá spočíva v stavebných úpravách 

časti existujúceho objektu a nadstavba 2. n.p. a ustúpeného 3. n.p., za účelom vytvorenia 

administratívnych priestorov so zázemím na pozemku s parc. číslom 1223/6 kat. úz. Ružinov 

a vonkajšie spevnené parkovacie plochy na parc. č. 1223/7 k. ú, Ružinov. – rozhodnutie 

o umiestnení stavby č. 329 zo dňa 29.5.2007 č.j. SÚ/2007/8478-6/HAN vydala Mestská časť 

Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava 

• Športovo oddychový areál Ružinovská 1/A, členený na 1. multifikačné ihrisko – umelá tráva, 2. 

objekt zázemia – oddych. centrum, 3. detské ihrisko, 4. letná terasa, 5. tenisový dvojkurt – 

nafukovacia hala, 6. tenisový dvojkurt – nafukovacia hala, 7 parking klientov – 40 státí, 8. 

zásobovanie – parking zamestnancov, 9. agregát vzduchotechniky. Miesto stavby: Ružinovská ul. 1/A 

v Bratislave, parc. č. 1240/2 a prislúchajúca technická vybavenosť na parc. č. 1240/2, 22218/9, 
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1220/10 v k.ú. Ružinov. Investor C.A.T.H. s.r.o. Račianska 17, Bratislava. Rozhodnutie o umiestnení 

stavby č. 330 zo dňa 31.5.2007, č. SÚ/2007/7944-4/PIX, vydala Mestská časť Bratislava – Ružinov, 

Mierová 21, Bratislava 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie Axton Residence II, ul. Ivana Horvátha, ubytovacie 

zariadenie apartmánového typu – 96 ubytovacích jednotiek a 32 malometrážnych bytových 

jednotiek. Jedno podzemné podlažie – garáže, 8 nadzemných podlaží. Investor Axton Residence II 

s.r.o., Bajkalská 29/D je majiteľom pozemku p. č. 1235/102 a 1235/113 medzi ulicami Ivana 

Horvátha, Exnárova, Chlumeckého a Šándorova. Projektant – VPÚ Deco Bratislava a.s., Za kasárňou 

1, P. O. Box 177, 830 00 Bratislava 3, Compass s.r.o. Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava. – 

K dokumentácii pre územné rozhodnutie bolo vydané záporné stanovisko. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 378, Prevádzkový areál Ekotrans – 

Areál d administratívnymi a prevádzkovými objektmi, ktoré naväzujú na novovzniknutý logistický 

areál s predĺžením obslužnej komunikácie. Jednacie číslo SU-17360-6/2007/Šin z 1.2.2008. Objekty 

sú umiestnené na parc. č. 1500/1, 4073/45, 1500/11, 1500/24, 1500,27. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie pre logistický areál firmy Madal Bal Vrakunská cesta – 

Hradská – Na piesku. Jednacie číslo SÚ/2007/6075-12/Aza. Právoplatnosť územného rozhodnutia od 

13.7.2007. Investor Ekotrans – Jozef Gregor Bratislava. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie polyfunkčný dom Ružinovská ulica  – s 11 nadzemnými a 3 

podzemnými podlažiami, 54 bytov na 5. – 11. NP, 2720 m2 pre administratívu na 2. – 4. NP, 378 m2 

pre občiansku vybavenosť – obchody a služby na 1. NP, 87 parkovacích miest v parkovacej garáži 

v troch podzemných podlažiach, 73 parkovacích miest na teréne. Miesto stavby je územne 

vymedzené ulicami Ružinovská, Čmelíkova, Exnárova na parc. číslo 1240/164, 1240/9 hlavný objekt 

a parkovisko, parc. č. 22218/11, 3184/17, 1240/128, 3184/5, 3184/3 – inžinierske siete katastrálne 

územie k.ú. Ružinov. Generálny projektant DD architekti s.r.o. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Ing. 

arch, Duchoňová, Ing. arch. Duchoň.  Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 415 zo dňa 9.5.2008 č. 

SÚ/2007/20124/2008/5684/Zav vydala Mestská časť Bratislava Ružinov Mierová 21 Bratislava. Toto 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10.7.2008 v Bratislave 14.7.2008. 

 
5.85.85.85.8. STAVEBNÉ POVOLENIA. STAVEBNÉ POVOLENIA. STAVEBNÉ POVOLENIA. STAVEBNÉ POVOLENIA    
 
• Stavebné povolenie na výrobno-prevádzkový areál Sylex II. etapa na parcelách č. 1497/1, 1497/124, 

1497/130 k.ú. Ružinov č. j. SP-1715/2001/101/Ham-19 zo dňa 09.7.2001. Rozhodnutie nadobudlo 

platnosť 27.7.2001, Bratislava, Okresný úrad Bratislava II odbor životného prostredia. 

• Bytový dom na Bancíkovej ulici, Bratislava - objekt s 20 bytovými jednotkami na 2 – 5 nadzemnom 

podlaží. Prízemie občianska vybavenosť – kancelárie a služby – prenajímateľné priestory. Suterén 22 

garážových státí. Miesto stavby Bancíkovej ulica Bratislava, pozemok parc. č. 1297/7, k.ú. Ružinov  

a prípojky technickej infraštruktúry na parc. č. 1355/2,6,10, 3183/7, k.ú. Ružinov. Investor – CEVA Invest, 

s.r.o., Rožňavská 1406/21 Bratislava. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ/2007/18340-4/Mat. 

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2007 v Bratislave dňa 7.1.2008. 

• Komunikácia pre logistický areál Madal Bal, č. SÚ2008/7693-4/Zhú-14. 
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6. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
 

   Pri spracovaní riešenej urbanistickej štúdie zóny boli použité nasledujúce materiály 

a územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady: 

• Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001 

• Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj, 2003 

• RÚSES mesta Bratislavy, SAŽP Bratislava, 1994  

• Ortofotomapa z leteckého snímkovania 12. apríla 2007 Eurosense v rozlíšení 20 cm/pixel 

• Dáta v digitálnom tvare riešeného územia získané geodetickým zameraním, meraním a vektorizáciou 

z prevádzkovej dokumentácie správcov inžinierskych sietí, K.I.S. spol. s.r.o. (Spoločnosť pre 

zriaďovanie a organizáciu komunálneho informačného systému), dáta 1992 – 2006, Ing. Eduard Polák 

• Aktuálna katastrálna mapa v digitálnej forme 

• Územný plán hl. m. SR Bratislavy, Hl. m. SR Bratislavy Magistrát, 2007 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov 

• Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T 17 

a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave 

• Generel letiska M.R. Štefánika a letiska Vajnory pre rok 2000  

• Vyhodnotenie ekologických predpokladov, stanovenie limitov a podmienok pre doriešenie priestorov 

Štrkoveckého jazera s voľnočasovými aktivitami, spracovateľ: PC Arch Fa STU Bratislava, Ing. arch. 

Eva Putrová, Ing. Katarína Gécová, RNDr. Ingrid Belčáková, august 1998 

• UŠ zóny Ivanská cesta – diaľnica D1, čistopis, FORM-projekt Bratislava, FORM-A, Architecture office 

Bratislava, 11.2004 

• Územný plán mestskej časti Bratislava Ružinov – koncept riešenia, Aurex s.r.o., Dúbravská cesta 9, 

841 04 Bratislava, Ing. arch. Ľubomír Klaučo, Ing. arch. Eva Kupčová, 1997 

• Koordinačná situácia administratívna budova AB Shark, Architecturatelier Norbert Skultety, 10.2007 

• Koordinačná situácia – predajný servis O.K.Auto, zmena stavby pred dokončením, Ing. arch. Marián 

Šulík, 06.2008 

• Tendrová dokumentácia rozšírenie komunikácie Tomášikova ulica – investor Yosaria Plaza a.s. Ivan 

Liška, spracovatelia Petr Franta architekti & asoc. s.r.o. Bratislava, DS-Projekt s.r.o. Bratislava Ing. 

Ridillová, 06.12.2007 

• Situácia pre projekt stavby polyfunkčného domu Ružinovská ulica, Čmelíkova, Exnárova, generálny 

projektant DD architekti s.r.o., Bajkalská 22, Bratislava, Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD, Ing. 

arch. Miroslav Duchoň. 
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7. PRÍRODNÉ PODMIENKY A KRAJINNOEKOLOGICKÉ FAKTORY 
 

7777.1. LOKALITNÉ PRÍROD.1. LOKALITNÉ PRÍROD.1. LOKALITNÉ PRÍROD.1. LOKALITNÉ PRÍRODNÉ POMERYNÉ POMERYNÉ POMERYNÉ POMERY    
 

Geograficky spadá riešené územie do Podunajskej roviny. Územie tvorí súčasť Bratislavy. Podľa 

geoekologických typov je územie zaradené medzi intramontánnu nížinnú krajinu, ktorú charakterizuje  

antropogénne podmienený prírodný komplex s typickým agrárnym regiónom i s malým rozšírením trvalých 

kultúr, ako i  prímestský región s plošne prevládajúcou hospodárskou sídelnou štruktúrou. 

MČ Ružinov zaberá východnú časť územia Bratislavy, leží na štrkových nánosoch Dunaja 

v priemernej nadmorskej výške 133 m. Je bohatá na vodné plochy: Štrkovecké jazero, jazero Rohlík, 

Zlaté piesky. 

Prírodný a krajinný potenciál tvorí súbor prvkov biotického a abiotického komplexu, z ktorých 

najväčší význam majú základné zložky životného prostredia  - vzduch, voda, pôda,  zeleň, fauna a 

flóra v prírodnom i urbanizovanom prostredí.  

    

7.1.1. Geologické pomery7.1.1. Geologické pomery7.1.1. Geologické pomery7.1.1. Geologické pomery    

Z hľadiska charakteristiky geologickej stavby územia je lokalita súčasťou Podunajskej neogénnej 

panvy. Jej štruktúrny vývoj nebol jednotný, orientácia a rozsah sedimentačných priestorov sa menili.  

Podložie panvy je v širšom okolí predmetnej lokality podľa doterajších poznatkov budované 

prevažne paleozoickými kryštalickými súbormi tatrika bratislavského príkrovu. Nad paleozoickými 

súbormi sa uložili neogénne sedimenty. Neogénne sedimenty sú zastúpené od bádenských morských 

sedimentov, cez sarmatské euxibrakické až po panónsko-pontské kaspibrakické a pliocénne limnické 

sedimenty. Ako posledné sa v Podunajskej panve uložili kvartérne sedimenty.  

V bádene sa usadili štrky, piesky a íly špačinského a madunického súvrstvia. Súvrstvia bádenu a 

sarmatu tvoria bázu pre pliocénne sedimenty. Ich spodná časť má brakický vývoj, ktorý vyššie prechádza 

do pliocénneho sladkovodného vývoja. Litologicky ide o polohy ílov, miestami s polohou pieskov a 

drobnozrnných štrčíkov. Výsledkom poklesového trendu na zlomoch je značný nárast mocnosti 

neogénnych sedimentov smerom do centra Podunajskej panvy. Len na území Bratislavy je zistené 

pribúdanie mocností panónskych sedimentov od západu na východ až cca 1000 m.  

Nad pliocénnymi limnickými usadeninami sú uložené kvartérne sedimenty, ktorých hrúbka kolíše 

od niekoľkých metrov do viac ako 300 m v rôznych častiach Podunajskej nížiny.  

Geologickú stavbu záujmového územia tvoria proluviálno-deluviálne, fluviálne a sedimenty 

kvartéru, ktoré sa po ústupe neogénneho mora začali vytvárať erózno-akumulačnou činnosťou riečnej 

a dažďovej vody na paleozoických a neogénnych komplexoch.  

  Činnosťou rieky Dunaj vznikli fluviálne (riečne) sedimenty. Dunaj začal najprv ukladať svoje 

štrkovo-piesčité sedimenty na neogénne  sedimenty na okraji Malých Karpát. Pri ďalšom tektonickom  

poklese územia Dunaj presúval svoje koryto ďalej od Malých Karpát. Zároveň sa koryto dostalo na 

hlbšiu úroveň a nad ním zanechal svoje sedimenty vo forme terasového stupňa. Pokiaľ sa Dunaj dostal 

na svoju dnešnú úroveň (súčasná údolná niva) vznikli tri výrazné terasové stupne risského veku. 

Najvyššie položená 1. risská terasa je najstaršia. Súčasná údolná štrková akumulácia je najmladšia - 

würmského veku. 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   22 

  Na báze údolnej terasy sa nachádza nepravidelná vrstva obsahujúca žulové balvany o veľkosti aj cez 

1 m. Okrem balvanov tu možno očakávať ojedinelý výskyt dreva z kmeňov stromov. 

  V starších risských terasách sú valúny tvorené prevažne granitoidmi. Valúny sú tu však už 

navetrané a znečistené hlinitou frakciou. Štrky sú stredne uľahlé až uľahlé, lokálne môžu byť až 

stmelené limonitickým tmelom (hrdzavá farba). Na rozdiel od údolnej terasy je tu výskyt balvanov na 

ich báze iba ojedinelý. Zvodnenie je možné pozorovať prevažne iba na ich báze. 

  Terasové sedimenty sú v záujmovom území prekryté reliktmi pôvodných povodňových 

sedimentov (priemerná mocnosť 3 m). Tvoria ich hliny a piesky. Hliny majú charakter stredne až 

vysokoplastických zemín, mäkkej až pevnej konzistencie.  

  Stavebnou činnosťou človeka boli na povrchu územia vytvorené navážky – antropogénne 

sedimenty. Ich prevažná mocnosť je do 5 m, v priestore hlavnej stanice až 12 m. Ide o veľmi 

heterogénny materiál, ktorým boli zasypávané depresie, prípadne vytvárané konštrukčné násypy. 

  Súvrstvie pontu je transgresívne uložené na horninách kryštalinika. Sedimenty panónu na 

skúmanom území sa vyznačujú pestrým litologickým zložením, sú laterálne a vertikálne premenlivé.  

Na báze tohoto súvrstvia sú často íly,  piesčité íly, ktoré sa vyššie striedajú s polohami  

pieskov rôznych zrnitostných variet, prípadne drobných štrkov. 

  Pontské sedimenty sa v záujmovom území vyznačujú meniacim sa litologickým zložením. 

Pozorujeme v nich dosť často striedanie sivých, sivozelených, hnedých, vápnitých pieskov, piesčitých 

ílov, ílov, hrdzavohnedých ílov, miestami pieskov. Sú v nich vložky a preplástky sivých až čiernych 

uhoľných ílov a lignitov. Čo sa týka začlenenia prevažne piesčitých sedimentov s tenšími vrstvami ílov, 

pieskov, uhoľných ílov, prípadne lignitov, palinologické kritériá nasvedčujú na ich sladkovodný vývoj a 

ich zaradenie skôr do pliocénu. 

  Podložné kryštalické horniny neogénnych sedimentov boli zachytené iba v priblížení k masívu 

Malých Karpát. Nerovnaká mocnosť neogénnych sedimentov je daná rôznymi vertikálnymi poklesmi v 

sedimentačnom priestore. 

 

7.1.2.Tektonika územia7.1.2.Tektonika územia7.1.2.Tektonika územia7.1.2.Tektonika územia    

  Tektonický vývoj územia je poznamenaný varískym orogénom, výsledkom čoho je uplatnenie sa 

systému puklín v smere JZ a SV v kryštaliniku. Mladší orogén alpsko-karpatský vytvoril poklesovo-

hrástovú stavbu s hlavnými líniami zhodnými s orogénom varískym (JZ-SV), ako aj v kolmom smere (JV-

SZ). Zlomy SV-JZ vymedzujú Malé Karpaty od Podunajskej nížiny. Toto vymedzenie sa neviaže iba na 

jednu zlomovú líniu, ale v skutočnosti ide o paralelný systém línií, ktoré ohraničujú jednotlivé kryhy. 

Zlomové systémy majú veľké regionálne rozšírenie najmä na úpätí Malých Karpát. 

  Druhý zlomový systém je SZ-JV smeru (často označovaný ako dunajský). Tento systém sa 

výraznejšie uplatňuje v stavbe Malých Karpát a niektoré z nich presahujú aj na skúmané územie, alebo 

pokračujú do panvy. 

  Zvláštnu pozornosť z tejto kategórie si zasluhuje tzv. sihotský zlom. Tento zlom obmedzuje z 

juhozápadu až z juhu Malé Karpaty. Zlom pri obmedzovaní pohoria má najprv zreteľnejší priebeh SZ-JV 

smeru, avšak pri ohraničení kryštalinika Hradného kopca sa odchyľuje a je takmer v Z-V smere a v tomto 

smere pravdepodobne pokračuje v smere toku Dunaja. Na jeho prítomnosť v tomto priestore poukazujú 
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napr. deformácie ílov v štôlni razenej pod korytom Dunaja a taktiež výrazné litologicko-stratigrafické 

rozhranie neogénnych sedimentov. Okrem týchto skutočností na jeho prítomnosť poukázali i rôzne 

nepriame metódy - gravimetria, seizmické merania, atmogeochémia a pod. Všetky tieto čiastkové 

výsledky geologických poznatkov a doplnkových meraní poukazujú na značnú zložitosť geologicko-

tektonických pomerov. 

 

7.1.3. H7.1.3. H7.1.3. H7.1.3. Hydrogeologická charakteristikaydrogeologická charakteristikaydrogeologická charakteristikaydrogeologická charakteristika    

  Hlavnými kolektormi podzemnej vody sú fluviálne štrkové vrstvy a neogénne piesky. Hladina 

podzemnej vody je v týchto vrstvách v priamej hydraulickej závislosti od hladiny Dunaja, s príslušnou 

retardáciou, úmernou vzdialenosti od recipientu. Neogénne íly sú nepriepustné, polohy neogénnych 

pieskov sú však často vodonosné, prevažne s napätým horizontom, ktoré sú ustálené približne v úrovni 

voľnej hladiny v kvartérnych štrkoch. Horizontálne koeficienty filtrácie v štrkoch sú rádovo k = 1.10-2 

ms-1 až 3.10-3 ms-1, v neogénnych pieskoch k = 3.10-4 až 1.10-6 ms-1. Vo vyšších častiach (terasy svahové 

sedimenty) horizont podzemných vôd tvoria svahové vody z priľahlých svahov Malých Karpát, stekajúce 

po relatívne málo priepustnom podloží kryštalinika, v nižších polohách neogénu a v aluviálnej nive 

splývajú s podzemnými vodami nižších úrovní. 

    

7.1.4. Hydrologické pomery7.1.4. Hydrologické pomery7.1.4. Hydrologické pomery7.1.4. Hydrologické pomery    

Z hydrologického hľadiska sa v území nachádzajú zásoby kvalitných podzemných vôd 

v priemernej hĺbke 3,5 - 8 m.  

MČ Ružinov je bohatá na vodné plochy: Štrkovecké jazero, jazero Rohlík, Zlaté piesky. 

    

7777.1.5.1.5.1.5.1.5. . . . GGGGeodynamické javyeodynamické javyeodynamické javyeodynamické javy    

Seizmicita územiaSeizmicita územiaSeizmicita územiaSeizmicita územia    

  Podľa historických pozorovaní sa v centrálnej časti Bratislavy nevyskytlo epicentrum zemetrasenia. 

Epicentrá zemetrasení sa nachádzajú v blízkom okolí na tektonických líniách, tiahnúcich sa úpätiami  

Malých Karpát. V okolí Bratislavy boli zaznamenané zemetrasenia: 
Dátum Epicentrum Intenzita v epicentre (°MCS) Intenzita z Bratislave (°MCS) 
25.11.1890 Úpätie Malých Karpát 

Línia Devín – Marianka – Rača 
6 4 

29.11.1890 Línia Stupava – Vajnory – Pezinok 7 6 
18. 4.1914 Línia Jur – Pezinok – Modra 7 5 
 

  V zmysle klasifikácie MSK podľa J. Broučka (1989) bola za obdobie rokov 1963 – 1973  prevaha 

zemetrasných aktivít v Bratislave viazaných na uvedené zlomové línie v medziach 4° – 4,5° podľa 

stupnice MSK-64. 

  Viskup, Janotka (1993) predpokladajú, že maximálna intenzita zemetrasenia v Bratislave môže 

dosiahnuť 7,5° MSK-64 v najnepriaznivejších geologických podmienkach. V najpriaznivejších to môže byt 

len 4,5° MSK-64. 

  Najvyššia intenzita sa očakáva v zvodnených štrkových náplavoch. Na pravom brehu Dunaja to môže byť 

okolo 6,5° MSK-64. Na ľavom brehu až po Mierové námestie sa očakáva intenzita 7,0° MSK-64. 
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Neotektonické pohybyNeotektonické pohybyNeotektonické pohybyNeotektonické pohyby    

  Pozdĺž tektonických línií dochádzalo a naďalej dochádza k vertikálnym poklesom územia. Výšky 

skokov na zlomových líniách sú dôležitým poznaním pri určovaní rýchlosti diferenciálnych pohybov v 

závislosti na určitom časovom intervale. 

  Od počiatku pontu, t.j. za obdobie 6 – 7 miliónov rokov sú zistené výšky skokov stratigraficky 

doložených povrchov predneogénneho podložia v oblasti Bratislavy 100 – 135 m (Vaškovský 1989). 

  Výškový skok od plochého chrbta hradného kopca po podložie panónu v priestore 

Martanovičovej ulice predstavuje cca 300 m. Potom rýchlosť diferenciálnych pohybov sa pohybuje v 

medziach 1,4 – 5,0 mm za 100 rokov. Z hodnôt vyplýva, že eliminovanie týchto pohybov bude 

technicky zvládnuteľné bez väčších problémov. 

    
Erózia a zvetrávanieErózia a zvetrávanieErózia a zvetrávanieErózia a zvetrávanie    

  Deluviálne sedimenty pokrývajúce svahy Malých Karpát môžu byt postihnuté plošnou alebo 

výmoľovou eróziou dažďovej vody. Tieto procesy sa vyskytujú iba v malom rozsahu a postihujú 

predovšetkým nezalesnené časti svahov (vinohrady). Zvetrávanie pôsobí na povrchové časti skalného 

masívu predovšetkým v miestach tektonického porušenia. Nezanedbateľným vplyvom je aj erózia dna 

Dunaja. Dunaj po postavení priehrad (usadzovanie unášaného materiálu) transportuje iba malú časť 

materiálu, a preto sa zvyšuje jeho bočná a hĺbková erózna činnosť v koryte. 

 
7777.1.7.1.7.1.7.1.7. . . . LLLLožiská nerastných surovínožiská nerastných surovínožiská nerastných surovínožiská nerastných surovín    

  V riešenom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín. 

 

7777.1.8.1.8.1.8.1.8. . . . GGGGeomorfologické pomery územiaeomorfologické pomery územiaeomorfologické pomery územiaeomorfologické pomery územia    

  Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, 1980) prevažná časť záujmového územia 

patrí do geomorfologického celku Podunajskej roviny. 

  V oblasti údolnej nivy môžeme povrch územia charakterizovať ako rovinný. Výškové rozdiely tu 

neprekračujú 2 m, čiže sklonitosť prirodzeného reliéfu je minimálna. Dominantným prírodným činiteľom je 

tu rieka Dunaj, ktorá sa podieľa na tvorbe prirodzených foriem reliéfu. Počas povodní dochádza k 

zaplavovaniu inundačného územia v priestore medzi tokom a ochrannými hrádzami. 

  Mierne oblúkovité depresie najmä na začiatku trasy metra sú pozostatkom starých meandrov 

Dunaja (mŕtve ramená). V dôsledku jeho akumulačno – transportačnej činnosti dochádza k zmenám reliéfu 

v tomto území. Od 18. storočia tu pôsobí ako najvýraznejší činiteľ človek, ktorý sa spočiatku obmedzil na 

protipovodňové opatrenia a s tým súvisiace terénne úpravy. Od 60. rokov (20. stor.) sa začala príprava a 

budovanie sídelných aglomerácií v tomto území. 

 

7.2. KLIMATICKÉ POMERY 

  Mestská časť Ružinov, resp. II. bratislavský obvod, patria medzi najteplejšie oblasti Bratislavy.   

Priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozmedzí od 9 - 10,5 °C. Najchladnejší mesiac je január, 

najteplejší júl. Inverzné situácie sú zaznamenané najmä v zimnom a predjarnom období. Inverzie sa 

vyskytujú v riešenom území cca počas 80 - 100 dní v roku.   
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  Vegetačné obdobie trvá od 6 - 8 mesiacov s teplotami v priemere nad 10 o °C. Priemerný ročný 

úhrn zrážok je 600 – 650 mm, zrážkovo najvýdatnejšie sú máj a júl, najmenej výdatné sú v dlhodobom 

priemere mesiace január a február. Územie patrí medzi suché oblasti v porovnaní s Bratislavou, keďže 

iba 50% zrážkového úhrnu spadá vo vegetačnom období.   

  Pre stanovenie ekologickej kvality predmetného územia je potrebné definovať priestorové a 

časové faktory klimatických charakteristík. Kritériami u nás zaužívanej klimatickej klasifikácie 

Končeka (Kolektív autorov, 1966), sú teplotné zabezpečenia, definované najmä počtom letných dní v 

roku, priemernou teplotou v júli a pod. Kritériom, určujúcim jednotlivé podoblasti je vlahová bilancia, 

definovaná indexom zavlaženia podľa Končeka Iz. Ďalšie klimatické, alebo terénne znaky, napr. 

priemerná januárová teplota, nadmorská výška, delia podoblasti na okrsky. Z hľadiska týchto 

charakteristík je možné predmetné územie zaradiť do oblasti s kontinentálnym vplyvom klímy. 

  Z hľadiska klimatickej rajonizácie na území Bratislavy vyčleňujeme dva typy: 

- okrsok B3 mierne teplú oblasť s mierne vlhkou a miernou zimou - najvyššie polohy Karpát 

- okrsok A5 teplú oblasť (s počtom letných dní s teplotou vzduchu 25° C a vyššou – 50 v roku) s mierne 

vlhkou a miernou zimou - ostatné časti mesta. 

    

7.2.1. Zrážky7.2.1. Zrážky7.2.1. Zrážky7.2.1. Zrážky    

  Stav prírodného prostredia výrazne ovplyvňujú zrážky. Zrážkové pomery konkrétnej lokality 

určujú lokálne orografické podmienky a prevládajúce atmosferické procesy. 

  Bratislava sa rozprestiera na ploche 370 km2 na obidvoch stranách Dunaja, na rozhraní 

Podunajskej roviny,  Malých  Karpát  a Borskej  nížiny  v nadmorskej výške  130 až  514 m n.m.  Dunaj 

pretekajúci južnou častou mesta vytvoril na juhozápadnej strane mesta zníženinu v pohorí Karpát, 

tzv. Devínsku bránu.  

  Na zrážkových pomeroch Bratislavy sa prejavujú vplyvy pevninskej klímy charakteristické výdatnými 

letnými zrážkami konvektívneho pôvodu, kým zima je na zrážky chudobná. Prevažná väčšina zrážok v 

oblasti Bratislavy súvisí s prechodom poveternostných frontov, malú časť zvýšenia úhrnov v letnom polroku 

možno pripísať zrážkam, ktoré majú pôvod v termickej konvekcii. 

  Striedanie vzduchových hmôt rozličného pôvodu je v strednej Európe najdôležitejším činiteľom 

určujúcim režim zrážok. Kým lokálne orografické podmienky vplývajú na charakter plošného 

rozdelenia zrážok, zatiaľ striedanie poveternostných vplyvov modifikuje ich časový priebeh. Striedanie 

poveternostných vplyvov a ich modifikácia orografickými pomermi zapríčiňujú veľkú časovú 

i priestorovú premenlivosť zrážkového režimu v oblasti Bratislavy. 

  Voda - atmosférické zrážky môžu byť v kvapalnom alebo tuhom stave, padajúce v podobe dažďa, 

snehu, krúp, niekedy sa tiež za zrážky považujú produkty kondenzácie vodných pár, ktoré sa vytvárajú 

bezprostredne na povrchu zeme ako napr. rosa, námraza, inovať, ľadové ihličky či poľadovica. 

  Dôležitou charakteristikou atmosferických zrážok, tak z hradiska klimatického ako i praktického 

je časové rozdelenie zrážok v roku. Ročný chod vyjadruje podmienky zavlaženia v 

rôznych obdobiach roka. V 100-ročnom priemere najmenej zrážok spadlo v januári a februári, 

najbohatšie na zrážky sú mesiace máj, jún a júl, na ktoré pripadá 31 % zrážok z celoročného úhrnu. V 

júni sa prejavuje malý pokles množstva zrážok, ktorý poukazuje na to, že v oblasti Bratislavy sa v 
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niektorých rokoch prejavuje vplyv klímy Stredozemného mora so suchým letom. September býva 

spravidla suchší ako predchádzajúce a nasledujúce mesiace, čím v ročnom chode vzniká dvojitá vlna. 

Nižšie úhrny v septembri zapríčiňuje výbežok Azorskej anticyklóny nad strechou Európy (babie leto), 

kým vedľajšie maximum v októbri resp. aj v novembri je podmienené cyklónami postupujúcimi od 

Jadranského mora. Pomer zrážok priemerne najsuchšieho a najdaždivejšieho mesiaca je 1:1,75. 

 
Štatistické charakteristiky zrážok v rokoch 1871 – 1970 v mm (zdroj SHMÚ): 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
100-ročný priemer 42 40 46 52 70 67 70 63 48 58 56 54 666 
Najvyšší úhrn 136 158 146 152 274 178 161 200 174 195 209 139 980 
Rok výskytu 1893 1876 1937 1879 1880 1886 1893 1968 1922 1930 1949 1874 1944 
Najnižší úhrn 2 2 1 1 6 8 10 7 1 2 2 6 447 
Rok výskytu 1964 1872 1921 1946 1888 1930 1934 1892 1959 1894 1920 1924 1908 

 
  Rozdelenie zrážok v priebehu roka dokumentuje nasledujúca tabuľka, zobrazujúca priemerné 

mesačné i ročné úhrny zrážok a úhrn letného polroku (LP) v mm za obdobie pozorovania 1951 – 1980 z 

meteorologických staníc Bratislava – Koliba, Bratislava – letisko a Bratislava – Trnavská cesta. 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok LP 
BA – Koliba 43 40 43 55 62 82 74 69 41 49 59 51 668 383 
BA – letisko 38 37 38 39 53 75 67 61 36 42 53 49 587 330 
BA – Trnavská cesta 42 39 42 48 53 73 64 60 36 46 54 49 606 335 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 
  Priemerný počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac v jednotlivých mesiacoch v roku, celý rok za 

obdobie pozorovania 1951 - 1980 zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
BA – Koliba 7,9 7,3 7,5 8,1 8,4 9,1 8,3 7,9 6,2 6,1 8,9 8,5 94,2 
BA – letisko 7,5 6,3 6,4 6,8 7,9 8,8 8,2 7,5 5,8 5,5 8,6 8,2 87,7 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 
  Priemerný počet dní so zrážkami 5,0 mm a viac v jednotlivých mesiacoch v roku, celý rok  

za obdobie pozorovania 1951 - 1980 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
BA – Koliba 2,7 3,0 2,9 3,5 3,8 4,8 4,3 4,2 2,7 3,0 3,4 3,5 41,8 
BA – letisko 2,5 2,5 2,4 2,6 3,2 4,5 3,8 3,8 2,3 2,7 3,4 3,1 36,8 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

  Priemerný počet dní so zrážkami 10,0 mm a viac v jednotlivých mesiacoch v 

roku, celý rok za obdobie pozorovania 1951 - 1980 zobrazuje nasledujúca tabu;ka: 

StanicaStanicaStanicaStanica    I.I.I.I.    II.II.II.II.    III.III.III.III.    IV.IV.IV.IV.    V.V.V.V.    VI.VI.VI.VI.    VII.VII.VII.VII.    VIII.VIII.VIII.VIII.    IX.IX.IX.IX.    X.X.X.X.    XI.XI.XI.XI.    XII.XII.XII.XII.    RokRokRokRok    
BA – Koliba 1,0 0,9 1,2 1,6 1,7 2,6 2,2 2,1 1,2 1,6 1,8 1,2 19,1 
BA – letisko 0,9 0,7 1,1 1,1 1,6 2,6 2,2 1,9 1,0 1,3 1,4 1,3 17,1 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

  Úhrny zrážok (mm) v jednotlivých mesiacoch za rok 2003 podľa pozorovaní meteorologickej 

stanice Bratislava – Mlynská dolina dokumentuje nasledujúca tabuľka: 

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok LP 
zrážky (mm) 70,8 1,9 5,1 22,8 47,7 38,4 78,8 31,6 21,4 48,6 30,7 30,0 427,8 240,7 
zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní v roku 2003 (SHMÚ) 
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  Ďalším základným prvkom hydrologickej bilancie je odtok. Povrchový odtok z územia Bratislavy 

je ťažko vyjadriť, pretože najvšeobecnejšia. charakteristika - dlhodobý priemerný prietok vyjadrujúci 

prirodzený potenciál povrchových vôd v celom povodí je k dispozícii z merného profilu na Dunaji v 

Bratislave. Hodnota dlhodobého prietoku vydelená plochou povodia vyjadruje odtok z jednotkovej 

plochy - tzv. špecifický odtok. Smerom po toku až po Bratislavu s narastajúcou plochou povodia 

priemerný prietok v absolútnej hodnote narastá, naproti tomu špecifický odtok klesá - čo je obvyklý 

jav. Nezvyčajný bilančný fenomén možno pozorovať na Dunaji pod Bratislavou, kde smerom po toku 

prietok ubúda. Vody Dunaja vsakujú do mohutných štrkových vrstiev Žitného ostrova a čiastočne i 

náplavov pravobrežnej časti Dunaja. 

  Cirkulačné faktory klímy, najmä frontálna činnosť podmieňuje tvorbu a výskyt oblačnosti, ktorá 

tvorí prvotnú prekážku slnečnému žiareniu pri jeho prenikaní k zemskému povrchu. Takto sa oblačnosť 

nepriamo podieľa na režime teploty a vlhkosti vzduchu, výparu, veterných pomeroch, priamo na 

frekvencii a množstve zrážok. 

    

7.2.2. Snehové pomery7.2.2. Snehové pomery7.2.2. Snehové pomery7.2.2. Snehové pomery    

  Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 1 cm a viac v jednotlivých mesiacoch v roku, 

celý rok za obdobie pozorovania 1951/52 – 1980/81 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Stanica IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Rok 
BA – Koliba - 0,1 2,6 10,0 19,5 11,5 5,6 - - - 49,8 
BA – letisko - - 1,4 7,8 15,1 9,1 3,4 - - - 36,9 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 
  Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 5 cm a viac v jednotlivých mesiacoch v roku, 

celý rok za obdobie pozorovania 1951/52 – 1980/81 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Stanica IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Rok 
BA – Koliba - 0,0 1,4 6,0 14,7 8,3 3,6 0,3 - - 34,3 
BA – letisko - - 0,4 3,4 8,8 5,8 1,8 0,1 - - 20,3 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

mesiac X. XI. XII. I. II. III. IV. celé zimné obdobie 
priemerná výška (cm) 2,0 2,2 7,1 9,1 12,4 8,9 2,3 7,3 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

  Početnosti charakteristických dní v roku 2003, podľa pozorovania na meteorologickej stanici 

Bratislava – Mlynská dolina zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Jav dní Jav dní Jav dní Jav dní 
Zrážky ≥ 5 mm 30 dážď 124 inovať 61 silný nárazový vietor 1 
Zrážky ≥ 10 mm 10 sneženie 26 námraza 7 blýskavica 5 
nový sneh ≥ 10 cm 1 dážď so snehom 1 poľadovica 1 hmla 21 
sneh.pokr. ≥ 5 cm 10 mrholenie 8 ľadové ihličky 1 búrka 7 
sneh.pokr. ≥ 10 cm 8 rosa 114 vietor nad 10,8 m/s 5 búrka vzdialená 8 
zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní v roku 2003 (SHMÚ) 

    
    

7.2.3. Výpar7.2.3. Výpar7.2.3. Výpar7.2.3. Výpar    

  V priemere za rok sa v okolí Bratislavy môže z povrchu pôdy vypariť asi 780-790 mm vody. 

Najväčšie úhrny dosahuje potenciálny výpar v mesiaci júl, keď prílev tepla k povrchu pôdy nadobúda 

vysoké hodnoty a rozdiel medzi napätím nasýtených vodných pár pri teplote vyparujúceho povrchu a 
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skutočného napätia vodných pár má najvyššie hodnoty. Najväčšie úhrny v ročnom chode v okolí 

Bratislavy dosahuje výpar v mesiaci máj. V lete nastáva postupné vysúšanie pôdy a preto sa úhrny 

výparu zmenšujú. Priemerné ročné úhrny výparu na meteorologickej stanici Koliba tvoria 75 % ročných 

úhrnov zrážok. 

    
7.2.4. Teplotné pomery7.2.4. Teplotné pomery7.2.4. Teplotné pomery7.2.4. Teplotné pomery    

  Charakteristikou polohy územia je najmä stupeň kontinentality. Tento závisí na vzdialenosti od 

mora, ktorá sa premieta v stupni vplyvu morských vzduchových hmôt na klímu a stupňom ich 

transformácie nad pevninou. Kontinentalita určuje podiel vplyvu pevniny na tvorbe klímy a patrí k 

základným charakteristikám. 

  Väčšina indexov kontinentality je empirická. Najelementárnejšou charakteristikou kontinentality 

podnebia je amplitúda teploty vzduchu, t.j. rozdiel medzi teplotou najteplejšieho a najchladnejšieho 

mesiaca v roku. 

  Teplotné pomery sa najčastejšie charakterizujú dlhodobou priemernou ročnou teplotou 

vzduchu. Slovenský hydrometeorologický ústav  vo svojich staniciach  Bratislava - letisko (131 m n.m) a 

Bratislava – Koliba (286 m n. m.) eviduje tieto hodnoty: 

Stanica obdobie priemerná ročná teplota vzduchu 
Bratislava –letisko  1931 – 1960 9,8 °C 
Bratislava – letisko 1931 – 1980  9,8 °C 
Bratislava – Koliba  1951 – 1980  9,3 °C 
 

  Ročný chod teploty vzduchu vyjadrený pomocou priemerných mesačných teplôt ukazuje, že 

najchladnejším mesiacom v roku je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C a najteplejším júl, s 

priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C. Ročná amplitúda mesačných teplôt je 22,0 °C. 

  Priemerné denné maximá a minimá teplôt majú ročný chod zodpovedajúci priemerným 

mesačným teplotám vzduchu, pričom v nižších polohách priemerné maximum je v zime približne o 1 

°C vyššie, v lete o 1,5 °C ako popoludňajšia teplota; priemerné denné minimum je približne v zime o 2 

°C, v lete o 4 °C nižšie ako priemerná teplota ráno. 

  Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu namerané v oboch meteorologických staniciach: 

Stanica Bratislava – Koliba (286 m n.m.) merané za obdobie 1951 – 1980 (°C) 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok IV. - IX.  
priemer -2,0 0,0 4,3 9,6 14,2 17,8 19,3 18,9 15,3 10,0 4,2 0,1 9,3 15,9 
najvyšší priemer 2,5 5,8 8,3 13,1 18,1 20,0 21,9 22,4 18,4 13,2 7,5 3,5 10,3 16,9 
najnižší priemer -7,2 -9,1 -0,5 6,6 11,9 15,5 17,1 17,1 12,7 6,1 1,6 -5,2 8,1 14,5 
smerodajná odchýlka 2,1 3,0 2,5 1,6 1,5 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 2,2 0,6 0,6 
absolútne max. 12,6 17,9 24,6 28,6 31,1 33,6 37,8 37,4 31,6 27,3 20,6 15,0 37,8 37,8 
absolútne min. -20,2 -24,7 -15,8 -4,2 -0,8 2,7 4,0 7,3 -1,6 -8,8 -11,3 -17,0 -24,7 -4,2 
 
Stanica Bratislava – letisko (131 m n.m.) merané v °C za obdobie 1931 – 1980 (zdroj SHMÚ)  
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok IV. - IX.  
priemer -1,8 0,5 4,7 10,2 15,0 18,5 20,2 19,4 15,6 9,9 4,8 0,5 9,8 16,5 
najvyšší priemer 3,4 6,0 8,9 13,1 18,5 20,8 22,2 22,2 19,3 13,4 7,6 5,1 11,5 18,4 
najnižší priemer -9,8 -8,9 0,2 7,5 12,3 16,3 18,0 16,8 11,8 6,6 1,8 -5,1 7,8 15,0 
smerodajná odchýlka 2,9 2,8 2,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,6 1,5 1,4 2,2 0,7 0,8 
absolútne max. 14,0 18,5 25,0 28,6 32,4 34,3 38,2 37,3 32,6 28,0 21,6 15,7 38,2 38,2 
absolútne min. -23,0 -24,6 -16,4 -5,0 -1,6 2,7 4,4 4,8 -1,7 -7,6 -12,2 -18,6 -24,6 -0,5 

 
  Všeobecne sa konštatuje, že po roku 1980 prišla dlhá, 14 až 15 ročná séria relatívne suchých a 

teplých rokov a tento jav vrcholil v rokoch 1993 a 1994. Počas rokov 1991-95 neboli v skutočnosti 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   29 

zaznamenané mimoriadne teplé epizódy, ktoré by ovplyvnili priemerné hodnoty tohoto obdobia, napr. 

január až marec1994, júl až september 1994, február 1995. Najvyšší mesačný priemer teploty vzduchu 

bol 26 °C v mesiacoch august 1992 a júl 1994, najvyšší ročný priemer teploty vzduchu bol 12 °C v roku 

1992 a 1994. Celkovo bolo obdobie rokov 1991-1995 teplé, jeho priemerná ročná teplota bola nad 

normálom o 0,6 °C až 1 °C. Vzhľadom na mimoriadne teplé zimy v rokoch 1992, 1994 a 1995 

priemerné teploty v zimných mesiacoch obdobia 1991-1995 boli v Bratislave na letisku kladné. Rok 

1996 bol teplotne normálny až studený, v porovnaní s dlhodobým priemerom chladnejší o 0,8 ° C. 

  Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu (°C) za obdobie rokov 1991-1995 namerané na 

meteorologickej stanici Bratislava - letisko podľa údajov SHMÚ: 

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
priemer 1,1 1,1 5,8 10,5 15,3 18,9 22,0 21,6 16,0 9,6 4,1 0,5 10,5 
 
 

Priemerný počet charakteristických dní v roku s teplotou Bratislava – letisko Bratislava – Koliba 
tropické dni tmax ≥   30 °C  16,0   9,8 
letné dni tmax ≥   25 °C  66,8 52,8 
mrazové dni tmin <      0 °C 89,3 96,3 
ľadové dni tmax <     0 °C 26,3 32,4 
dni so silným mrazom tmin <  -10 °C 10,8   8,0 
 

Teplota vzduchu (°C) r.2003 podľa pozorovaní na meteorologickej stanici Bratislava – Mlynská dolina: 
mesiac 7 h. 14 h. 21 h. priemerná priem. max. priem. min. 
I. -2,0 0,5 -1,3 -1,0 1,9 -4,0 
II. -4,8 20, -2,0 -1,7 3,0 -5,4 
III. 2,7 10,9 5,7 6,3 12,0 2,0 
IV. 7,4 15,0 9,6 10,4 16,3 5,0 
V. 15,9 23,0 17,0 18,2 24,6 12,7 
VI. 20,5 27,5 21,5 22,8 29,0 16,7 
VII. 18,8 25,9 20,2 21,3 27,6 16,2 
VIII. 20,6 30,4 22,1 23,8 31,5 17,0 
IX. 12,7 21,9 15,1 16,2 23,0 11,2 
X. 5,3 11,2 7,4 7,8 12,4 4,2 
XI. 5,5 9,9 6,9 7,3 10,7 4,3 
XII. -0,4 2,8 1,2 1,2 4,1 -1,4 
Rok 8,5 15,1 10,3 11,1 16,3 6,5 
zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní v roku 2003 (SHMÚ) 

 
  Pre členité terény je typické, že sa v nich tvoria teplotné inverzie. Inverzie teploty sú 

sprievodným javom stabilného zvrstvenia vzduchu. Najsilnejšie je vyžarovanie smerom zvislým, preto 

sa aj kotliny viac ochladia ako svah. Pri inverzii značne klesá s výškou relatívna vlhkosť. Za obdobie 

rokov 1996-1970 možno v záujmovom území hodnotiť inverznosť ako priaznivú, keď absolútne 

maximum poctu súvislých dní v inverziou tvorí 5 –10 % celoročného času. 

  Na zvyšovaní priemernej teploty sa výrazne podieľa aj efekt veľkomestskej mikroklímy 

a zastavanosti územia, ktoré sa pôsobením slnečných lúčov výrazne prehrieva. Tento efekt spôsobuje, 

že oproti otvorenej krajine je teplota hlavne vo večerných hodinách v uzavretých sídliskách priemerne 

vyššia o cca 2 °C. 
    

7.2.5. Veterné pomery7.2.5. Veterné pomery7.2.5. Veterné pomery7.2.5. Veterné pomery    

  Veterné pomery sú zrkadlom cirkulačných pomerov v prízemnej vrstve atmosféry, v ktorej je 

prúdenie vzduchu zoslabované trením a deformované termickou zložkou a vplyvom terénnych prekážok. 

Jedným z najdôležitejších orografických činiteľov ovplyvňujúcich klímu Bratislavy je Devínska brána, cez 
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ktorú vpadajú cez mesto do Podunajskej nížiny vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často sú 

sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia. 

  Orografické zníženie medzi Alpami a Karpatami podmieňuje v celej tejto oblasti charakteristickú 

cirkuláciu vzduchu s prevládajúcimi smermi vetra pozdĺž osi SZ - JV a celkovo rýchlejšiu výmenu vzduchu 

oproti okolitým oblastiam. Takto výrazne ovplyvnené sú pomery na Podunajskej nížine a Záhorskej nížine. 

Ako významná orografická prekážka v posudzovanom území vystupujú Malé Karpaty, položené medzi 

Dunajskou a Záhorskou nížinou kolmo na prevládajúce smery vetra. Účinkom tohto pohoria v obidvoch 

nížinách je značne rozdielne rozloženie smerov a rýchlostí vetra.  

Priemerná častosť smerov vetra v ‰ za rok za obdobie pozorovania 1961 – 1980: 
Stanica S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie 
BA – Koliba  109 141 145 73 55 34 132 287 24 
BA – letisko  119 146 80 96 62 44 104 259 90 
BA- Trnavská cesta 160 152 83 50 51 29 94 170 211 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

Priemerná častosť smerov vetra v ‰ za zimné mesiace (XII-II) za obdobie 1961 – 1980: 
Stanica S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie 
BA – Koliba  87 149 212 68 31 31 126 272 25 
BA – letisko  104 158 127 119 41 44 94 231 82 
BA- Trnavská cesta 136 197 132 38 33 26 90 158 190 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

Priemerná častosť smerov vetra v ‰ za letné mesiace (VI-VIII) za obdobie 1961 – 1980: 
Stanica S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie 
BA – Koliba  137 123 94 67 64 34 137 316 28 
BA – letisko  135 124 53 68 70 38 117 289 106 
BA- Trnavská cesta 184 116 44 53 52 32 102 192 225 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

Priemerná rýchlosť vetra v m.s-1 za rok za obdobie pozorovania 1961 – 1980: 
Stanica S SV V JV J JZ Z SZ 
BA – Koliba  4,6 3,4 3,8 4,0 3,4 3,0 4,8 6,2 
BA – letisko  3,8 2,4 2,8 3,6 3,8 2,6 4,0 4,7 
BA- Trnavská cesta 2,9 1,6 1,6 2,3 2,4 2,1 3,0 3,9 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 

 

  V závislosti na ročných obdobiach: v zime je častosť vetrov zo severu menšia, častosť smerov s 

južnou zložkou zvýšená a v lete naopak, čo zodpovedá rozdeleniu tlaku vzduchu medzi pevninou a 

oceánom. V severných dolinách a na nížine zostáva v zime naďalej prevládajúcim smerom vietor 

severozápadný, resp. severný. 

  V Podunajskej nížine sa bezvetrie vyskytuje najviac v období VIII. - X.. Na Záhorí je maximum 

bezvetria v lete. 

Priemerná početnosť bezvetria cez deň v jednotlivých mesiacoch a v roku (zdroj SHMÚ): 
Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
BA – Koliba 9,3 8,1 13,4 8,7 9,7 11,7 8,2 12,2 11,5 14,7 11,1 14,5 11,1 
BA – letisko 24,6 20,1 18,2 16,9 23,1 22,3 23,5 30,0 32,8 28,3 22,4 26,4 24,1 
BA – Trnavská cesta 14,3 15,9 18,9 15,9 19,4 17,3 18,6 21,1 20,7 23,9 15,8 19,0 18,4 
Zdroj: Zborník prác SHMÚ, ZV 33/I (1991) 
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Osemdielna veterná ružica - početnosti výskytu smerov vetra a bezvetria (absolútne hodnoty) v roku 

2003, podľa pozorovaní na meteorologickej stanici Bratislava - Mlynská dolina 

mesiac S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie 
I. 28 4 11 12 3 1 9 22 3 
II. 27 9 12 9 2 1 2 18 4 
III. 36 12 8 5 4 3 3 20 2 
IV. 20 7 11 14 9 1 6 14 8 
V. 27 9 7 11 7 2 5 19 6 
VI. 24 12 12 13 7 2 4 13 3 
VII. 32 7 9 4 5 2 4 27 3 
VIII. 17 12 5 4 5 4 9 19 18 
IX. 24 8 11 12 8 3 3 17 4 
X. 22 8 12 12 2 1 9 19 8 
XI. 10 10 35 16 4 1 4 8 2 
XII. 18 6 25 18 4 1 4 17  
Rok 285 104 158 130 60 22 62 213 61 
zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní v roku 2003 (SHMÚ) 

 

Osemdielna veterná ružica (Mlynská dolina 2003) 

 

 
 
Šestnásťdielna veterná ružica – absolútne a relatívne početnosti smerov a priemerné rýchlosti [0.1 

m/s] v roku 2003, podľa pozorovaní na meteorologickej stanici Bratislava - Mlynská dolina: 

Smer S SSV SV VSV V VJV JV JJV J JJZ JZ ZJZ Z ZSZ SZ SSZ bezvetrie 
36 02 04 07 09 11 13 16 18 20 22 25 27 29 31 34 00 

Početnosť 107 101 13 79 63 113 46 55 16 30 2 13 6 96 37 257 61 
‰ 98 92 12 72 58 103 42 50 15 27 2 12 5 88 34 235 56 
Priemerná rýchlosť 27 21 18 29 38 35 36 32 31 25 25 26 33 42 38 37 0 
zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní v roku 2003 (SHMÚ) 
 

Šestnásťdielna veterná ružica (Mlynská dolina 2003) 
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8. PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA 
 

8.1. POPIS A8.1. POPIS A8.1. POPIS A8.1. POPIS A    ROZBOR ROZBOR ROZBOR ROZBOR URBANISTICKEJ ŠTRUKTURBANISTICKEJ ŠTRUKTURBANISTICKEJ ŠTRUKTURBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY RIEŠENÉHO ÚZEMIAÚRY RIEŠENÉHO ÚZEMIAÚRY RIEŠENÉHO ÚZEMIAÚRY RIEŠENÉHO ÚZEMIA    

  Mestská časť Bratislava – Ružinov je jednou zo sedemnástich mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy a v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o hlavnom meste SR Bratislave 

a štatútom mesta predstavuje samostatný celok s vlastnými orgánmi samosprávy. 

  Podľa nového územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky platného od roku 1996 

je MČ Ružinov súčasťou okresu Bratislava II spolu s mestskými časťami Podunajské Biskupice  a Vrakuňa. 

  Mestské časti Bratislavy odrážajú historický vývoj urbanistickej štruktúry mesta, pričom sa 

svojimi urbanistickými charakteristikami výrazne odlišujú. Jadrové územie mesta tvoria mestské časti 

Staré Mesto a k nemu priliehajúce Nové Mesto a Ružinov. Ostatné mestské časti sú vymedzené 

katastrálnymi územiami bývalých samostatných obcí, a to, či už ostali priestorovo oddelené, ale sú 

výrazne dostavané, alebo prestavané, podstúpili výraznú zmenu urbanistickej štruktúry a mohutnou 

výstavbou obytných súborov postupne zrástli s kompaktne zastavaným územím mesta. 

  Na území MČ Ružinov môžeme identifikovať špecifické charakteristiky jednotlivých mestských 

častí. Z Celomestského hľadiska reprezentuje územie s najvýraznejšie diferencovanou funkčnou 

i priestorovou štruktúrou a zároveň sa na jej území nachádza kompletná škála funkčných 

a priestorových typov využitia územia. 

  Územie tvorí významnú časť východného sektoru mesta, ktorý vo vývoji vždy predstavoval jeho 

hlavný rozvojový priestor. Svojou západnou časťou bezprostredne nadväzuje na kompaktné územie širšieho 

centra a touto časťou je aj jeho prirodzenou funkčnou a priestorovou súčasťou. MČ Ružinov ako jediná 

presahuje do najužšieho centra mesta v priestore južne od Pribinovej až po hranice mesta na východe 

v priestore letiska. Z hľadiska celkovej priestorovej kompozície mesta predstavuje MČ Ružinov priestor 

hlavnej východnej rozvojovej osi a zároveň tvorí súčasť severovýchodnej a juhovýchodnej rozvojovej osi. Na 

svojom území má však aj rozhodujúce priestorové limity celomestského významu, ktoré zásadným spôsobom 

determinovali pokračovanie rozvoja východným a juhovýchodným prirodzeným rozvojovým smerom mesta. 

  Na území mestskej časti sa nachádzajú významné aktivity nielen celomestského, ale aj regionálneho 

a nadregionálneho významu, ktoré majú rozhodujúci vplyv na formovanie priestorovej štruktúry mesta, ale 

aj sídelnej štruktúry širšieho priestoru Bratislavského regiónu, ako najvýznamnejšieho ťažiska osídlenia 

celoslovenského významu. Ide predovšetkým o priestor najvýznamnejšieho dopravného transformačného 

uzla, ktorý je tvorený územnotechnickými súvislosťami Bratislavského prístavu, Ústrednej nákladnej stanice, 

Letiska M. R. Štefánika a ich napojenia na cestnú diaľničnú sieť prostredníctvom diaľnice D61 spolu 

s perspektívou budovania systému vysokorýchlostných tratí prepojených na európsku železničnú sieť. 

  MČ Ružinov predstavuje súčasť mestského organizmu a tvorí integrálnu súčasť kompaktne 

zastavaného územia širšieho mestského centra. Táto základná urbanistická charakteristika jednoznačne 

determinuje aj vzťah tvorby koncepcie pre územie mestskej časti a tvorby celomestskej koncepcie. 

  Pôvodne projektovaná  kapacita sídliska  bola od 130 do 150 obyvateľov/ha.  Dnes  dosahuje  

hustota 76 obyvateľov/ha, čo je spôsobené znižovaním obložnosti bytov z 3,40 na 2,16 obyvateľa/byt. 

Pre porovnanie v Petržalke je hustota 200 obyv./ha a viac. 

  Riešené územie širších vzťahov charakterizujú stabilizované funkčné plochy bývania a štruktúry  

základnej a vyššej občianskej vybavenosti, ako aj zástavba viacpodlažných bytových domov, ktoré boli 

realizované v osemdesiatych rokoch minulého storočia.  
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  MČ Ružinov tvoria sídliská: Nivy, Ružová dolina, Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Ostredky a Prievoz. 

  Súčasťou riešeného územia a územia širších vzťahov sú tieto sídliská: časť Ostredky sever, 

Ostredky juh, časť Pošeň západ, časť Pošeň východ, časť Štrkovec juh a časť Trávniky východ. 

  Samotné riešené územie sa nachádza v lokalitách Pošeň a Ostredky a je ohraničené zo severnej 

strany ulicami Radarová a Drieňová, časťou Poludníkovej ulice, Vrakunskou cestou, územie pokračuje aj za 

diaľnicu; zo západnej strany územie vymedzuje Ondrejský cintorín, ulice Maximiliána Hella,  Tomášikova, 

Trebišovská, Park A. Hlinku, ďalej ulice Narcisová, Nevädzová a Tomášikova; z južnej strany  ulice 

Petzvalova, Babuškova, Bancíkovej, Borodáčova; z východnej strany Mlynské Luhy a diaľnica. 
 
 
 
 

9. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE, ÚZEMNOFUNKČNÉ CELKY (ÚFC) A ICH ČLENENIE  
 

  Východný rozvojový smer mesta Bratislavy zahŕňa územie mestskej časti Bratislava – Ružinov 

s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície – mestská  trieda Záhradnícka ulica 

v pokračovaní Ružinovská ulica – ako nástupný priestor z centrálnej mestskej zóny pri križovaní ulíc 

Záhradnícka – Karadžičova, Záhradnícka – Miletičova, Ružinovská – Bajkalská, Ružinovská – Tomášikova 

a priestor Ružinovskej s potenciálnym prepojením na letisko. 

  V zmysle celomestskej koncepcie dotvoriť a budovať ťažiskové priestory mestskej východnej 

radiály – Záhradnícka, v pokračovaní Ružinovská, ktorú je potrebné dokomponovať objektmi  

občianskej vybavenosti a polyfunkčnou zástavbou – bývanie – občianska vybavenosť so zachovaním jej 

charakteru zeleného bulváru s identifikačnými uzlovými priestormi rôzneho stupňa dôležitosti. 

  Územie v nadväznosti na vyústenie východnej radiály v predpriestore letiska ako nástupný 

priestor na územie mesta medzinárodného významu s prepojením na ťažiskové nosné dopravné 

systémy vo väzbe na rozvojový potenciál letiska s dobudovaním zodpovedajúcich urbanistických 

štruktúr v architektonicky reprezentatívnych formách. 

  Hmotová, priestorová a funkčná štruktúra novej zástavby v priestore Ružinovskej je riešená 

s dôrazom na tvorbu mestského prostredia a profilu mestskej uličnej zástavby s ponechaním prelúk 

parkovo upravenej zelene a s líniovou zeleňou vytvárajúcou charakter Ružinovskej ulice ako zelený bulvár. 

Z hlavnej dopravno-urbanistickej osi Ružinovská navrhujeme vytvoriť mestskú triedu, ktorej celková šírka 

medzi navrhovanými stavbami bude 75 m. V profile medzi komunikáciou a objektmi navrhujeme 

trojetážovú zeleň (nízku, strednú, vysokú), segregovaný  cyklistický chodník 3 m a komunikačnú os pre 

peších. Pred dvojpodlažným parterom občianskej vybavenosti budú rozšírené priestory pre peších.  

  Do návrhu je zahrnutý aj nosný systém MHD, ktorý je vedený v osi električkovej trate, s dvoma 

stanicami – stanica Ostredky a stanica Pošeň. S presunutím nosného systému do podzemia sa vytvára 

priestor na mestský park s výmerou 2 ha. 

     Prepojenie na územie za diaľnicou D1 a územie pri letisku na Vrakunskú cestu a na Galvaniho 

ulicu bude predĺžením Ružinovskej v súčasnom profile až po diaľnicu D1. Pod diaľnicou sme navrhli 

kruhový objazd. Ďalšie trasovanie predĺženia Ružinovskej priblížením k železnici bude v jej ochrannom 

pásme a mimoúrovňovo cez železničné trate do priestoru letiska. Nosný systém MHD pred okružnou 

križovatkou pôjde pod terénom až na letisko. 

  Súčasné komunikačné prepojenie  na Vrakunskú cestu  cez existujúce  železničné  priecestie  

navrhujeme zrušiť a na tejto trati pri okraji regulačných blokov D1 a D2 navrhujeme železničnú zastávku 

s dvoma  bezbariérovými prechodmi za železnicu k Hornbachu a k zastávke pod diaľnicou. 
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  Za účelom bližšej identifikácie navrhovaných riešení vyplývajúcich z koncepcie územného 

rozvoja boli v tejto urbanistickej štúdii vnútorne na menšie časti rozdelené územno-funkčné celky, čo 

má slúžiť pre lepšiu orientáciu v situácii jednotlivých zámerov štúdie. Členenie na územno-funkčné 

celky je osobitne vyznačené vo výkresoch a odvolávajú sa naň všetky ďalšie kapitoly pomocou 

identifikačných písmen A-L, najmä v tabelárnych prehľadoch. V priestore Ružinovskej ulice a na jej 

závere sú pre podrobnejšie členenie územnofunkčné celky rozčlenené na regulačné bloky A1 – A4, B1 – 

B2, C1 – C3, D1 – D5, E1 a L1. 
    
    

9999.2.1. Územno.2.1. Územno.2.1. Územno.2.1. Územno----funkčný celok Afunkčný celok Afunkčný celok Afunkčný celok A 

  Na krížení ulíc Ružinovská a Tomášikova k dominantnej vertikále Kerametalu na pravej strane 

Ružinovskej – regulačný blok A4 - navrhujeme novú urbanistickú štruktúru objektov občianskej 

vybavenosti. Pred novým objektom Domu  kultúry a pred objektom Yosaria plazza navrhujeme 

námestie, ako nový zhromažďovací priestor a pre obchodno-obslužnú vybavenosť s bezbariérovým 

premostením pre peších a cyklistov navrhovaný cez Tomášikovu ulicu do parku Andreja Hlinku. Pod  

novým objektom domu kultúry navrhujeme v niekoľkých úrovniach 500 parkovacích miest. Priestor 

pred Vysokou školou práva ponechávame ako park, nenavrhujeme tu žiadnu vybavenosť. Z dopravného 

hľadiska križovatku Tomášikova – Ružinovská navrhujeme ako priesečnú. Rozšírená bude Tomášikova ulica. 

Nosný systém MHD trasovaný v osi Ružinovskej bude vedený pod terénom. 

  Doplnili sme pešiu trasu súbežne so segregovanou cyklistickou trasou na Ružinovskej. Súbežne 

s Tomášikovou navrhujeme cyklistický chodník, na strane kostola a kultúrneho domu a za križovatkou 

prechádza na druhej strane v parku.  
    
    

9999.2.2. Územno.2.2. Územno.2.2. Územno.2.2. Územno----funkčný celok Bfunkčný celok Bfunkčný celok Bfunkčný celok B 

  Na ľavej strane priestoru vyčleneného ulicami Súmračná a Ružinovská – regulačný blok B1 - 

navrhujeme segregovanú pešiu a cyklistickú trasu.   

  Pravá strana – regulačný blok B2 - je ohraničená Exnárovou – Ružinovskou a Jašíkovou – 

Chlumeckého. V tomto priestore navrhujeme dva objekty občianskej vybavenosti paralelne s Ružinovskou 

ulicou. Dvojpodlažný objekt občianskej vybavenosti je členený v menších hmotách a je určený pre 

obchodno-obslužnú vybavenosť. 

  Plochu existujúcich radových garáží nahrádzame objektom štvorpodlažného 340-miestneho 

garážového domu – tri podlažia pod terénom, jedno nad terénom. 
 
 

9999.2.3. Územno.2.3. Územno.2.3. Územno.2.3. Územno----funkčný celok Cfunkčný celok Cfunkčný celok Cfunkčný celok C 

  Ľavá strana Ružinovskej je vyčlenená ulicami Polárna a Astronomická, areálom Stredného odborného 

učilišťa Stavebného a Družicovou ulicou. Paralelne s Ružinovskou ulicou navrhujeme jednopodlažný objekt, 

ktorý bude slúžiť pre obchodno-obslužnú občiansku vybavenosť. Plochy existujúcich starých garáží na Polárnej 

ulici nahrádzame viacpodlažným objektom garážového domu s jedným podlažím nad a tromi pod terénom. 

  V areáli SOU,  kde sa zmenili majetkové pomery,  navrhuje  investor  Opera Reform Kapa  s.r.o. 

Trenčianska 56/A Bratislava, šesť bytových domov s celkovým počtom 150 obyvateľov. Ďalší investor Iuris s.r.o. 

plánuje dostavbu novej školy, SOU rekonštrukciu internátu a administratívy prestavbou na byty v počte 180 a 

výstavbu parkovacieho domu s tromi úrovňami pod terénom a športový areál s tenisovými kurtmi. 

  Pravá strana Ružinovskej ulice je vyčlenená Exnárovou  a Chlumeckého ulicou a Autoškolou. V tomto 

priestore súbežne s Ružinovskou sú  navrhnuté  dva objekty občianskej  vybavenosti po oboch stranách 
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existujúceho objektu 4-in, podľa ktorého je založená stavebná čiara navrhovaných objektov.  

  Na rohu ulíc Čmelíkova a Ružinovská je schválené územné rozhodnutie č. 415 pre polyfunkčný 

dom s 11-timi podlažiami nadzemnými a troma podzemnými s parkovacou garážou pre 87 áut. Prízemie 

s nebytovými priestormi pre obchod a služby, 2. – 4. NP pre administratívu a 5. – 11. NP pre 54 bytov. Na 

teréne s parkoviskom so 73 parkovacími miestami. 

  Existujúci objekt štvorcového pôdorysu zostáva v pôvodnej veľkosti. 

  V tomto ÚFC na mieste starých existujúcich garáží navrhujeme garážové státia v troch 

lokalitách, a to na Polárnej 390 miest, na Chlumeckého 340 miest a Čmelíkovej 360 miest. 
    

    

9999.2.4. Územno.2.4. Územno.2.4. Územno.2.4. Územno----funkčný celok Dfunkčný celok Dfunkčný celok Dfunkčný celok D 

  V regulačnom bloku D1 v priestore otočky električky, v krížení dvoch cyklistických trás navrhujeme 

jednopodlažné objekty: servis bicyklov a občerstvenie pre cyklistov. Pre potreby bývajúcich na 

Astronomickej a v okolí navrhujeme parkovací dom s 360 miestami na ploche existujúcich radových garáží. 

  V regulačnom bloku D2 predĺženie ružinovského bulváru v plnom profile ukončuje dominanta s výškou 

15 podlaží. Dvojpodlažný pendant  dominanty lemuje peší ťah dotvorený fontánami v priestore bývalej 

otočky električky, ako aj pred výškovou dominantou. Severnejšie nad navrhovaným komplexom občianskej 

vybavenosti je umiestnená 11-podlažná administratívna budova Shark a za ňou predajňa a servis Opel. 

  Pravá strana Ružinovskej je ukončená administratívnym komplexom s celkovou výškou objektov 

6 podlaží. V dvojpodlažnom parteri bude obchodno-obslužná vybavenosť – regulačný blok D3. 

  Regulačný blok D4 – priestor občianskej vybavenosti dopĺňame  4-podlažnými administratívnymi 

objektmi a objektmi pre prechodné ubytovanie a hotel. V juhozápadnej časti areálu autoškoly navrhujeme 

supermarket typu Terno, Billa alebo Kaufland s parkovacími plochami a segregovaným zásobovaním zozadu. 

  Regulačný blok D5 – táto funkčná plocha je určená pre kód 502 – zmiešané územie obchodu 

a služieb výrobných a nevýrobných, kde sú už situované tri existujúce areály a k poslednému areálu 

Sylex I. bolo na jeho rozšírenie vydané stavebné povolenie na výrobno-prevádzkový areál Sylex II. 
 
 

9999.2.5. Územno.2.5. Územno.2.5. Územno.2.5. Územno----funkčný celok Efunkčný celok Efunkčný celok Efunkčný celok E    

  Územie za diaľnicou E1 je funkčne určené pre priemyselnú výrobu. Plochy slúžiace pre umiestňovanie 

areálov priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie s doplňujúcimi prevádzkami skladov 

a výrobných služieb. Výroba všetkých druhov stredných priemyselných podnikov združených v priemyselných 

parkoch, ďalej objekty súvisiace s výrobou ako sú administratívne priestory, správa a riadenie, príp. vedecký 

výskum, vedecko-technické parky, objekty občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre zamestnancov. 

Okrem toho sú tu odstavné státia a parkoviská, vozidlové a pešie komunikácie, ako aj líniová a plošná 

zeleň, ako aj zariadenia vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. 
 
 

9999.2.6. Územno.2.6. Územno.2.6. Územno.2.6. Územno----funkčný celok Ffunkčný celok Ffunkčný celok Ffunkčný celok F    

  V tomto priestore meníme priesečnú križovatku Drieňová – Tomášikova a Maximiliána Hella na 

okružnú križovatku. Pre potreby bývajúcich v okolí a pre návštevníkov obchodného komplexu Budúcnosť 

navrhujeme parkovaciu garáž s 240 státiami.  
 

9999.2.7. Územno.2.7. Územno.2.7. Územno.2.7. Územno----funkčný celok Gfunkčný celok Gfunkčný celok Gfunkčný celok G    

  V tomto sektore je navrhnutá nadstavba administratívneho centra strany Smer o dve podlažia. 

  Do priestoru vnútrobloku vstupujeme s navrhovaným objektom garážového domu s 240 

miestami v priestore existujúcich jednopodlažných objektov Jaderná - Rovníková. 
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9999.2.8. Územno.2.8. Územno.2.8. Územno.2.8. Územno----funkčný celok Hfunkčný celok Hfunkčný celok Hfunkčný celok H    

  Pri Vrakunskej ceste vzhľadom na deficit  parkovacích státí navrhujeme nový objekt garážového 

domu na mieste starších skupín garáží, a to dve podlažia pod a dve nad terénom s 380 miestami. 
 

9999.2.9. Územno.2.9. Územno.2.9. Územno.2.9. Územno----funkčný celok Ifunkčný celok Ifunkčný celok Ifunkčný celok I    

  V tomto územno-funkčnom celku je vydané stavebné povolenie objektu obchodného domu 

Shopping centre Ružinov – Yosaria Plaza na 50.000 m2 predajných plôch s príslušnými podzemnými 

garážami pod objektom s kapacitou 930 parkovacích miest v štyroch podlažiach. Ďalšie garážové státia 

sú navrhnuté v troch podzemných podlažiach s kapacitou 414 parkovacích miest. Obe garáže budú 

fungovať ako jeden systém, vjazdy z Obilnej a Tomášikovej a výjazd len do Tomášikovej. To si vyžiada 

nový bod napojenia na Tomášikovu ulicu a úpravu križovatiek Tomášikova – Obilná a Tomášikova 

Ružinovská, všetky tri budú  svetelne riadené. Predpokladá sa zvýšenie intenzity dopravy o cca 150 

vozidiel v špičkových hodinách na križovatkách Tomášikova – Ružinovská a Tomášikova – Prievozská. 

Pešia doprava bude riešená cez Papánkovo námestie z Tomášikovej z verejného parkoviska na 

Jašíkovej ulici, ako aj z rozptylovej plochy pred Domom kultúry. 

  Pre potreby bývajúcich v priľahlom okolí navrhujeme na existujúcom parkovisku parkovaciu 

garáž so 170-imi miestami. 

  Na Seberíniho ulici je zapracovaný zámer polyfunkčného objektu so 109 bytmni, 

administratívnymi priestormi, ako aj s občianskou vybavenosťou v parteri bytových domov. Celkove je 

navrhnutých 197 parkovacích stojísk, z toho 22 na teréne. 

  Južne od Seberíniho ulice bol doplnený zámer spoločnosti Hornex na výstavbu polyfunkčných domov. 
 

9999.2.10. Územno.2.10. Územno.2.10. Územno.2.10. Územno----funkčný celok Jfunkčný celok Jfunkčný celok Jfunkčný celok J  

  V tejto časti územia navrhujeme prestavať existujúce garáže na 4-podlažný parkovací dom 

s celkovým počtom 360 státí. 
    

9999.2.11. Územno.2.11. Územno.2.11. Územno.2.11. Územno----funkčný celok Kfunkčný celok Kfunkčný celok Kfunkčný celok K  

  V južnej časti riešeného územno-funkčného celku je schválené stavebné povolenie č. 

SÚ/2007/18340-4/Mat, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2007 Bytový dom Bancíkovej ulica s 20 

bytovými jednotkami na 2. – 5. nadzemnom podlaží. Na prízemí je občianska vybavenosť, kancelárie 

a služby. V suteréne je navrhnutých 22 garážových státí. 

  V priestore existujúcich radových garáží v lokalite Exnárova navrhujeme parkovaciu garáž s 240 

miestami s na Čmelíkovej – Exnárovej parkovaciu garáž pre 170 vozidiel. 
    

9999.2.12. Územno.2.12. Územno.2.12. Územno.2.12. Územno----funkčný celok Lfunkčný celok Lfunkčný celok Lfunkčný celok L  

  Existujúce objekty pre obchod a výrobné a nevýrobné služby v priestore ulíc Štedrá a Mlynské Luhy navrhujeme 

na dožitie a nahradením plochy pre málopodlažnú výstavbu izolovaných rodinných domov – regulačný blok L1. 

Ostatný priestor po Štedrú ulicu sa funkčne mení zo záhradkárskych osád na plochu pre málopodlažnú 

zástavbu izolovaných rodinných domov. 
    

9999.2.13. Záver.2.13. Záver.2.13. Záver.2.13. Záver    

  Hlavným cieľom spracovania predloženej urbanistickej štúdie zóny Ružinovská ulica východ v mestskej 

časti Bratislava Ružinov je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu pre spracovanie územných plánov zón. 
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10. DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL A BÝVANIE 
 

  Kapitola rieši demografiu obyvateľstva, trh práce, bytový fond a hospodárske aktivity v území 

z hľadiska súčasného stavu a návrhu.  

 

10101010.1. .1. .1. .1. SOCIOEKONOMICKÁ CHARSOCIOEKONOMICKÁ CHARSOCIOEKONOMICKÁ CHARSOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISAKTERISAKTERISAKTERISTIKA ÚZEMIATIKA ÚZEMIATIKA ÚZEMIATIKA ÚZEMIA    

           Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Ružinov v lokalitách Pošeň a Ostredky. Celé 

územie mestskej časti sa rozprestiera na ploche je 3.970 ha. Z hľadiska širších vzťahov sa riešené 

územie nachádza v urbanistických obvodoch (ďalej len UO) č. 144, 145, 148, 149 okrajovo v UO 143 

a 147. V rámci urbanistických blokov je delená na 12 blokov. 

     Riešené územie je ohraničené hranicami Tomášikova, Papraďová, Trebišovská, Maximiliána Hella, 

Radarová, Drieňová, Uránová, Poludníková, Vrakunská, teleso diaľnice, Mlynské Luhy, Štedrá, 

Ondrejovova, Borodáčova, Bancíkovej, F. Bystrého, Seberíniho, pozdĺž Kostlivého a Petzvalova.  

   Vymedzené riešené územie v rámci UO sa rozprestiera na ploche  157,051 ha. Riešené územie 

je vymedzené na plochách rôzneho stupňa zastavania.  

  Riešené územie je v súčasnosti využívané na bývanie, pre podnikateľské aktivity v oblasti 

administratívy, obchodu, výrobných a nevýrobných služieb, komerčných a nekomerčných aktivít. Slúži 

tiež ako spádové obchodné centrum zonálneho a regionálneho významu.  

  V území sa nachádza  udržiavaná zeleň zatrávnených plôch, nízkych krovín a vysokých stromov 

rôznych druhov. Vo východnej časti územia sú záhradkárske lokality. Terén je prevažne rovinatý 

s prevýšením vo východo-západnom smere cca  o 5 m.  

    

10101010.2. ANALÝZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA.2. ANALÝZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA.2. ANALÝZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA.2. ANALÝZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA 

  Riešené územie je z väčšej časti zastavané a obývané. V štúdii je predložená  demografická 

štruktúra vývoja obyvateľstva v rámci dotknutých hraníc urbanistických obvodov vyjadrená v 

širšom riešenom území. Súčasný stav obyvateľov bývajúcich v riešenom území k roku 2007 bol 

zisťovaný prieskumom v rámci jednotlivých bytových objektov.  

 

Vývoj obyvateľstva v širšom riešenom území v rámci UO za posledných 20 rokov 
UO 1980 z toho ženy 1991 z toho ženy 2001 z toho ženy Rozdiel 1980-2001 
144 časť - Ostredky sever  6 003 3 263 4 910 2 753 4 373 2 468 1 630 
145  - Ostredky juh 5 694 2 997 4 502 2 435 3 890 2 185 1 804 
148 časť- Pošeň západ 5 388 2 795 4 896 2 595 4 862 2 631   526 
149 časť - Pošeň východ 4 350 2 283 3 512 1 869 3 230 1 745 1 120 
143 časť - Štrkovec juh 7 193 3 853 5 786 3 144 4 822 2 729 2 371 
147 časť - Trávniky východ 6 214 3 337 6 065 3 443 5 699 3 235 515 
Spolu 34 842 18 528 29 671 16 239 26 876 14 993 7 966 
 

  V roku 1980 v území trvale bývalo 34.842 obyvateľov. Po uvedenom roku došlo k postupnému 

znižovaniu počtu obyvateľov, v dôsledku prirodzeného vývoja obyvateľstva, ktorí sa po dovŕšení 

produktívneho veku odsťahovali od rodičov mimo riešeného územia do nového bytového fondu v širšom 

území celej Bratislavy. V porovnaní s rokom 1980  sa počet obyvateľov v roku 2001 znížil celkove 

o 7.966, t.j. 29,6 %.  K roku 2001 v širšom území urbanistických obvodov bol počet obyvateľov 

26.876. V porovnaní s rokom 2001 bol v roku 1991 ku dňu sčítania počet obyvateľov územia vyšší 

o 2.795 obyvateľov (10,4 %), t.j. 29.671 obyvateľov. Analýza vývoja obyvateľstva ukazuje, ako výrazne 

sa menil počet obyvateľov v jednotlivých dekádach sčítania.   
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10101010.2.1. Vývoj štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia v.2.1. Vývoj štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia v.2.1. Vývoj štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia v.2.1. Vývoj štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia v    širšširšširšširšom území urbanistických obvodovom území urbanistických obvodovom území urbanistických obvodovom území urbanistických obvodov    

Z hľadiska vývoja štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia bol počet ženskej a mužskej populácie 

značne rozdielny. V roku 2007 bol nepomer veľmi vysoký, a to 55,05 % žien k 44,95 % mužom, t.j. 

rozdiel 10,1 %.  Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 bol nepomer najvýraznejší:  55,78 % žien k 44,22 % 

mužov, pričom rozdiel činil 11,56 %. V roku 1991 bol  pomer  54,73 % žien k 45,26 % mužov a rozdiel 

bol 9,47 %. V roku 1980 činil pomer len 53,18 % žien k 46,82 % mužov, pri rozdiele  iba 6,36 %. Za 20 

rokov sa zvýšil rozdiel pomeru medzi ženami a mužmi takmer dvojnásobne.  Uvedené údaje poukazujú 

na výrazný nepomer oboch pohlaví, čo sa odráža aj v spoločenskom postavení a všetkých následných 

demografických javoch, vrátane zníženej pôrodnosti v dôsledku nedostatku vhodných partnerov na 

uzavretie manželského zväzku. Uvedený jav je však vysvetliteľný v dôsledku prirodzeného starnutia 

obyvateľov riešeného územia a väčšieho vekového dožitia sa ženskej populácie.   

 

Vývoj počtu obyvateľov v MČ Ružinov   
Rok Celkom Muži Ženy Podiel žien 
2001 70 004 31 439 38 565 55,09 
2002 69 690 31 257 38 433 55,14 
2003 69 665 31 252 38 413 55,14 
2004 69 657 31 270 38 387 55,11 
2005 69 674 31 291 38 383 55,09 
2007 70 692 31 769 38 923 55,05 
 

V mestskej časti Ružinov počet obyvateľstva v sledovaných 5-tich rokoch mierne klesal s určitým 

náznakom nárastu v posledných dvoch rokoch. Z hľadiska pohlaví prevládal počet žien v pomere 55 % 

žien k 45 % mužov, čo je omnoho väčší rozdiel ako v širšom riešenom území Pošne a Ostredkov.   

 

10101010.3. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA.3. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA.3. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA.3. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA    OBYVATEĽSTVA ŠIRŠIEHOBYVATEĽSTVA ŠIRŠIEHOBYVATEĽSTVA ŠIRŠIEHOBYVATEĽSTVA ŠIRŠIEHO ÚZEMIAO ÚZEMIAO ÚZEMIAO ÚZEMIA    

V porovnaní s riešeným územím je veková štruktúra obyvateľstva širšieho územia rozdielna. 

Obyvateľstvo tohto územia je charakterizované značne prestárlou vekovou štruktúrou. Pri sčítaní 

v roku 2001  bolo v predproduktívnom veku len 12,6 % obyvateľov, v produktívnom veku 51,2 % 

a v poproduktívnom veku až 36,2 %. V roku 1991 bol podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku 

13,5 %, v produktívnom  61,1 % a v poproduktívnom 25,4 %. Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1980 bolo 

v predproduktívnom veku 18,7 %, v produktívnom  68,7 % a v poproduktívnom 12,6 % obyvateľstva. Za 

20 rokov poklesol počet obyvateľov v predproduktívnom veku o 3.106, čo je takmer polovica, t.j. 

v podielovom vyjadrení o 6,1 %. V produktívnom obyvateľstve poklesol počet o 10.182 obyvateľov, t.j.  

v podielovom vyjadrení o17,5 % a  počet obyvateľov v poproduktívnom veku vzrástol o 5.335 

obyvateľov, čo je nárast o 23,6 %. 
 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v širšom riešenom území v rámci UO za posledných 20 rokov 
UO 1980 0-14 15-59 60- 1991 0-14 15-59 60- 2001 0-14 15-59 60- 
144 časť Ostredky sever  6 003 1 052 4 008 943 4 910 698 2 917 1 295 4 373 595 2 298 1 480 
145 Ostredky juh 5 694 1 025 4 018 651 4 502 530 2 825 1 147 3 890 491 1 827 1 572 
148 časť Pošeň západ 5 388 1 107 3 714 567 4 896 744 3 072 1 080 4 862 752 2 654 1 456 
149 časť Pošeň východ 4 350 892 3 006 452 3 512 433 2 373 706 3 230 411 1 653 1 166 
143 časť Štrkovec juh 7 193 1 140 5 016 1 037 5 786 655 3 373 1 758 4 822 542 2 198 2 095 
147 časť   Trávniky východ 6 214 1 287 4 174 753 6 065 939 3 559 1 567 5 699 606 3 124 1 969 
Spolu 35 842 6 503 23 936 4 403 29 671 3 999 18 119 7 553 26 876 3 397 13 754 9 738 
 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   39 

Do dôchodkového veku v priebehu 10-tich rokov vstúpi cca ďalších 20 % z kategórie obyvateľov 

v produktívnom veku, čo ovplyvní potrebu kapacít pre starších sociálne slabších občanov. Index vitality 

má hodnotu len 34,9 bodu a index  ekonomického zaťaženia má hodnotu 95,5 bodu, čo značí že 

obyvateľstvo je pod záchovnou hodnotou všetkých demografických ukazovateľov a ak sa neurobia 

opatrenia, je predpoklad, že jeho stavy sa  budú naďalej znižovať a obyvateľstvo bude výrazne starnúť.   

U denne prítomných obyvateľov  v riešenom území bývajúcich najmä v hoteloch, hotelových 

ubytovniach a prenajatých bytoch, prevažuje produktívne obyvateľstvo v mladšom veku s celkovým 

podielom takmer 85 %. Zvyšok, teda 15 % tvoria deti a dôchodcovia.    
 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v širšom území v % za posledných 20 rokov  
UO 1980 VEK 1991 VEK 2001 VEK 

 0-14 15-59 60  0-14 15-59 60  0-14 15-59 60 
144 časť Ostredky sever  100 17,5 66,8 15,7 100 14,2 59,4 26,4 100 13,6 52,5 33,8 
145  Ostredky juh 100 18,0 70,6 11,4 100 11,8 62,8 25,5 100 12,6 47,0 40,4 
148 časť Pošeň západ 100 20,5 69,0 10,5 100 15,2 62,7 22,1 100 15,5 54,6 29,9 
149 časť Pošeň východ 100 20,5 69,1 10,4 100 12,3 67,6 20,1 100 12,7 51,2 36,1 
143 časť  Štrkovec juh 100 15,8 69,7 14,4 100 11,3 58,3 30,4 100 11,2 45,6 43,4 
147 časť   Trávniky východ 100 20,7 61,2 12,1 100 15,5 58,7 25,8 100 10,6 54,8 34,5 
Spolu 100 18,7 59,0 10,9 100 13,5 61,1 25,4 100 12,6 51,2 36,2 

 

Z analýzy vekovej štruktúry podľa urbanistických obvodov vyplýva že najstaršia populácia žije 

v UO 143 a v UO 145, kde je aj vysoký predpoklad ešte väčšieho starnutia v súvislosti s vysokým 

počtom obyvateľov v produktívnom veku hlavne v ročníkoch 45- až 60-ročných. Všeobecne však možno 

konštatovať, že podiel 36,2 % obyvateľstva v poproduktívnom veku v riešenom území je značne vysoký 

a je potrebné zamyslieť sa, ako zmierniť tento nastúpený trend starnutia obyvateľov týchto sídlisk. 

Na druhej strane je však vidieť, že v niektorých UO ako 148 a 149 dochádza k postupnému 

oživeniu pôrodnosti a nárastu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku, čo znamená, že sa začína 

prejavovať generačná výmena na sídliskách v prospech mladších vekových ročníkov, ktoré 

prednedávnom vstúpili do produktívneho veku.  Z uvedených poznatkov vyplýva, že bude narastať 

opätovná potreba predškolských a školských zariadení v jednotlivých lokalitách.  
 

Veková štruktúra mestskej časti Ružinov a II okresu a jej vývoj od roku 2001 
 2001    2007  2007  
 MČ Ružinov % II okres % MČ Ružinov % II okres % 
0-14 9 271 13,3 15 175 14,0 8681 12,3 13 855 12,5 
15-59 39 573 56,5 66 314 61,3 41057 58,1 67 777 61,2 
60 a viac 21 160 30,2 26 650 24,6 20954 29,6 29 097 26,3 
 70 004  108 139  70692  110729  
 

V porovnaní s okresným priemerom je veková štruktúra v riešenom území na sídlisku odlišná 

hlavne v produktívnom a poproduktívnom veku. V okrese Bratislava II tvorí podiel obyvateľstva 

v predproduktívnom veku 12,5 %, čo je 0,2 % viac ako v riešenom území. V produktívnom veku je 

61,2 %, čo je viac o 3,1 % ako v riešenom území. Naopak v poproduktívnom veku je 26,3 %, čo je oproti 

riešenému územiu menej o 3,3%. Znamená to, že v riešenom území sa zatiaľ nachádza  najstaršia 

populácia z celého okresu.  
 

Opatrenia  a predpoklady  Opatrenia  a predpoklady  Opatrenia  a predpoklady  Opatrenia  a predpoklady      

  Na zlepšenie vekovej štruktúry je potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva mladších vekových 

skupín území. K zmierneniu nepriaznivej vekovej štruktúry je možné dopomôcť zvýšenou výstavbou 

nových bytov, čo predmetný návrh plne pokrýva.      
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10101010.4.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA V.4.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA V.4.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA V.4.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA V    RIEŠENOM ÚZEMÍRIEŠENOM ÚZEMÍRIEŠENOM ÚZEMÍRIEŠENOM ÚZEMÍ 
 
Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2001 sa v širšom území vymedzených urbanistických obvodov 

nachádzalo celkom 26.876 trvalo bývajúcich obyvateľov,  čoho bolo 14.993 žien.  Z hľadiska pohlavnej 

štruktúry obyvateľstva ženy tvoria z celkového počtu 55,1 %. Podiel žien je vyšší v porovnaní 

s ostatnými časťami Bratislavy.   

Stav zo sčítania v roku 2001 
 Počet 
Obyvateľstvo trvalo bývajúce 26 876 
z toho ženy  14 993 
prechodne bývajúce   5 000 
Celkový počet prítomných obyvateľov cca 32 000 
 

Prechodne prítomných obyvateľov bývajúcich v ubytovniach, v prenajatých bytoch 

a  príležitostne v hoteli Bratislava je cca 5.000. Za sledovaných 5 rokov od roku 2001 sa situácia 

z hľadiska demografického stavu v riešenom území výrazne nezmenila.  

V mestskej časti Ružinov  k roku 2001 trvalo bývalo 70.004 obyvateľov, z čoho bolo 38.565 žien. 

K roku 2005 sa počet obyvateľov znížil o 330 na 69.674 obyvateľov, z čoho bolo 38.383 žien. Hustota 

obyvateľstva predstavovala k 2001 roku 17,55 obyvateľa na ha. V mestskej časti Ružinov bývalo k roku 2005 

celkom 69.674 a v II. okrese 108.647 obyvateľov, čo je po MČ Petržalka a V. okrese druhý najvyšší počet.    

    

10101010.4.1. Počet obyvateľov v.4.1. Počet obyvateľov v.4.1. Počet obyvateľov v.4.1. Počet obyvateľov v    riešenom území riešenom území riešenom území riešenom území     
 
Vymedzené riešené územie podľa UO v roku 2007 
UO 2007 Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
144 časť Ostredky sever  2007 15 75 60 
145  Ostredky juh 4014 15 75 60 
148 časť Pošeň západ 8028 30 150 120 
149 časť Pošeň východ 16056 60 300 240 
143 časť Štrkovec juh 32112 120 600 480 
147 časť  Trávniky východ 64224 240 1200 960 
Spolu 128448 480 2400 1920 
 

V riešenom území bolo v roku 2007 trvalo prihlásených 11.903 obyvateľov. Z celkového počtu 

28.877 obyvateľov Pošne a Ostredkov to  tvorí  41,2 %. Z celkového počtu obyvateľov mestskej časti 

Ružinov to je  17,1 % a z celkového počtu obyvateľov okresu Bratislava II je to podiel 11 %.  

 

10101010.4.2. Veková štruktúra obyvateľov riešeného územia.4.2. Veková štruktúra obyvateľov riešeného územia.4.2. Veková štruktúra obyvateľov riešeného územia.4.2. Veková štruktúra obyvateľov riešeného územia    

V riešenom území žije  11.903 obyvateľov, z toho je 1.434 obyvateľov v predproduktívnom veku 

0-14 rokov,  čo predstavuje 12 % podiel.  V produktívnom veku je 6.772 obyvateľov, t.j. podiel 56,9 %. 

V poproduktívnom veku je 3.697 obyvateľov, čo je podiel 31 %.  Uvedená analýza poukazuje že 

v riešenom území sa už dnes nachádza značne prestárle obyvateľstvo. Veková štruktúra sa bude 

postupne zhoršovať v súvislosti s prechodom silných povojnových ročníkov bývajúcich v území do 

dôchodkového produktívneho veku a podiel tejto vekovej kategórie sa ešte zvýši.  

Z hľadiska najbližšieho vývoja počtu obyvateľstva možno konštatovať mierny nárast trvalo 

bývajúcich obyvateľov, pretože v  území je rozostavaných niekoľko bytov, ktoré sú pre kolaudáciou a 

ešte nie sú obývané.  Po odovzdaní bytov užívateľom sa predpokladá, že počet obyvateľov v riešenom 

území vzrastie o cca 250  obyvateľov.  
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10101010.4.3. OBYVATEĽSTVO R.4.3. OBYVATEĽSTVO R.4.3. OBYVATEĽSTVO R.4.3. OBYVATEĽSTVO RIEŠENÉHO ÚZEMIA PODĽIEŠENÉHO ÚZEMIA PODĽIEŠENÉHO ÚZEMIA PODĽIEŠENÉHO ÚZEMIA PODĽA ULÍCA ULÍCA ULÍCA ULÍC    

Prieskum súčasného stavu podľa ulíc a jednotlivých objektov bol uskutočnený na základe 

vlastného prieskumu v mesiaci december, ďalej z podkladov Štatistického úradu a z podkladov 

z ústrednej evidencie obyvateľstva.   

Uvedené údaje boli zosumarizované do tabuliek členených podľa urbanistických obvodov. Do 

výsledného prieskumu počtu bývajúcich obyvateľov boli zahrnuté  len tie ulice, kde boli trvalo obývané 

bytové objekty. Ostatné ulice v riešenom území ktoré nemajú obytnú funkciu, neboli do prieskumov 

o obyvateľstva zahrnuté.  

 

Ulice v UO 144 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Ostredková nepárne 0 15 75 60 
Radarová 0 15 75 60 
Uránová nepárne 0 30 150 120 
Spolu 0 60 300 240 
 

V urbanistickom obvode 144 ku koncu roku 2007 v troch uliciach trvalo bývalo celkom 723 

obyvateľov. Z uvedeného počtu bolo 80 obyvateľov v predproduktívnom veku s podielom 11,1 %, čo je 

veľmi nízky podiel nezabezpečujúci záchovnú hodnotu obyvateľstva. V produktívnom veku bolo 357 

obyvateľov s podielom 49,4 %. V poproduktívnom veku bolo 286 trvalo bývajúcich obyvateľov 

s podielom 39,6 %, čo predstavuje veľmi prestárle obyvateľstvo, kde sa výrazne zvyšujú potreby pre 

zabezpečovanie sociálnych služieb.  

 

Ulice v UO 145 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Astronomická 0 15 75 60 
Ostredková párne 0 15 75 60 
Uránová párne 11 0 11 0 
Rovníková 11 30 161 120 
Jadrová 22 60 322 240 
Súmračná 44 120 644 480 
Polárna 88 240 1288 960 
Ružinovská nepárne 176 480 2576 1920 
Raketová 352 960 5152 3840 
Galaktická 704 1920 10304 7680 
Obežná 1408 3840 20608 15360 
Súhvezdná 2816 7680 41216 30720 
Družicová 5632 15360 82432 61440 
Spolu 11264 30720 164864 122880 
 

V urbanistickom obvode 145 trvalo bývalo ku koncu roku 2007 v trinástich uliciach celkom 4.308 

obyvateľov. Z uvedeného počtu bolo 500 obyvateľov v predproduktívnom veku s podielom 11,6 %, čo 

predstavuje veľmi nízky podiel, taktiež nezabezpečujúci záchovnú hodnotu obyvateľstva. 

V produktívnom veku bolo 2.332 obyvateľov s podielom 54,1 %. V poproduktívnom veku bolo 1.476 

trvalo bývajúcich obyvateľov s podielom 34,3 %, čo predstavuje tiež veľmi prestárle obyvateľstvo, aj 

keď menej ako v UO 144. Dá sa očakávať aj v tomto urbanistickom obvode nárast na zvýšené potreby 

pre zabezpečovanie sociálnych služieb pre starších obyvateľov.  
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Ulice v UO 148 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Andreja Mráza 0 15 75 60 
Ružinovská párne 0 15 75 60 
Tomášikova 4-10 0 30 150 120 
Seberíniho 0 60 300 240 
Chlumeckého párne 0 120 600 480 
Jašíkova 0 240 1200 960 
Štefunkova 0 480 2400 1920 
Bachova 5 1 4 0 
Exnárova po 27 a po 16 5 961 4804 3840 
Spolu 10 1922 9608 7680 
 

  V urbanistickom obvode 148 ku koncu roku 2007 v deviatich uliciach trvalo bývalo celkom 3.643 

obyvateľov. Z uvedeného počtu bolo 473 obyvateľov v predproduktívnom veku s podielom 13 %, čo 

predstavuje nízku, ale oproti predchádzajúcim dvom urbanistickým obvodom predsa len o niečo vyššiu 

hodnotu kolísajúcu na hranici záchovnej hodnoty rastu obyvateľstva. V produktívnom veku bolo 2.284 

obyvateľov, t.j. 62,7 %, čo predstavuje vysoko ekonomicky aktívne obyvateľstvo s predpokladom 

postupného starnutia. V poproduktívnom veku bolo 886 trvalo bývajúcich obyvateľov, t.j. 24,3 %, čo 

predstavuje obyvateľstvo s postupným prechodom do dôchodkového veku.  

 

Ulice v UO 149 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Borodáčova 0 15 75 60 
Chlumeckého nepárne 0 15 75 60 
Mlynské luhy nepárne 0 30 150 120 
Šándorova 0 60 300 240 
Exnárova od 27 a 16 0 120 600 480 
Čmelíkova 0 240 1200 960 
Vavrínová 0 480 2400 1920 
Štedrá 0 960 4800 3840 
Bancíkovej 0 1920 9600 7680 
Bystrého 0 3840 19200 15360 
Ondrejovova 9-17 0 7680 38400 30720 
Spolu 0 15360 76800 61440 
 

V urbanistickom obvode 149 ku koncu roku 2007 v jedenástich uliciach trvalo bývalo celkom 

2.997 obyvateľov. Z uvedeného počtu bolo 349 obyvateľov v predproduktívnom veku s podielom 11,6 %, 

čo je veľmi nízky podiel, nezabezpečujúci záchovnú hodnotu rastu obyvateľstva z vlastných zdrojov. 

V produktívnom veku bolo 1.669 obyvateľov s podielom 55,7 %, čo je relatívne vyšší podiel tejto zložky. 

V poproduktívnom veku bolo 979 trvalo bývajúcich obyvateľov s podielom 32,7 %, čo predstavuje veľmi 

prestárle obyvateľstvo, kde sa výrazne zvyšujú potreby pre zabezpečovanie sociálnych služieb.  

 

Ulice v UO 143 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Trebišovská 2-4 0 15 75 60 
 

Ulice v UO 147 
Ulica CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Papraďová nepárne 0 15 75 60 
 

V urbanistických obvodoch 143 a 147 ku koncu roku 2007 v dvoch uliciach trvalo bývalo celkom 

232 obyvateľov. Z uvedeného počtu bolo 32 obyvateľov v predproduktívnom veku s podielom 13,8 %, 

čo predstavuje hodnotu kolísajúcu na hranici záchovnej hodnoty rastu obyvateľstva. V produktívnom 
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veku bolo 130 obyvateľov s podielom 56 %, čo je relatívne vyšší podiel s postupným prechodom do 

dôchodkového veku. V poproduktívnom veku bolo 70 trvalo bývajúcich obyvateľov s podielom 30,1 %, 

čo predstavuje prestárle obyvateľstvo a je potrebné počítať so zvyšovaním zariadení pre 

zabezpečovanie sociálnych služieb.  

 
10101010.4.4. Prítomné trvalo bývajúce obyvateľstvo v.4.4. Prítomné trvalo bývajúce obyvateľstvo v.4.4. Prítomné trvalo bývajúce obyvateľstvo v.4.4. Prítomné trvalo bývajúce obyvateľstvo v    roku  2007 vroku  2007 vroku  2007 vroku  2007 v    MČ RužinovMČ RužinovMČ RužinovMČ Ružinov    
 
Podľa registra obyvateľov bolo v  roku 2007 celkom prihlásených 76808 obyvateľov. 
Rok Ružinov celkom Vek 0-14 r. 15-59 r. 60 r. a viac 
2007 0 -14 -44 60 
 
Opatrenia  a  predpoklady  Opatrenia  a  predpoklady  Opatrenia  a  predpoklady  Opatrenia  a  predpoklady      

Aby sa zvýšil počet obyvateľov je potrebné riešené územia citlivo urbanizovať a vrátiť do 

územia mladých a ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorí sa v minulosti v území nachádzali. 

 
10101010.4.5. O.4.5. O.4.5. O.4.5. Obyvateľstvo riešeného územia podľa blokovbyvateľstvo riešeného územia podľa blokovbyvateľstvo riešeného územia podľa blokovbyvateľstvo riešeného územia podľa blokov 
 

Blok A 
Ulica UO 143,145 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Trebišovská 2-4 0 15 75 60 
 
Blok B 
Ulica UO 145,148 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Súmračná 0 15 75 60 
Exnárova po 27 a po 16 0 15 75 60 
Spolu 0 30 150 120 
 
Blok C 
Ulica UO 145, 149 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
 Družicová 0 15 75 60 
Exnárova od 27 a 16 0 15 75 60 
Spolu 0 30 150 120 
 

Bloky D, E a F - bez obyvateľov 

Blok G 
Ulica UO 144, 145 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Rovníková 0 15 75 60 
Jadrová 0 15 75 60 
Polárna 0 30 150 120 
Ružinovská nepárne 0 60 300 240 
Spolu 0 120 600 480 
 

Blok H 
Ulica UO 144,145 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Astronomická 0 15 75 60 
Ostredková párne 0 15 75 60 
Uránová párne 11 0 11 0 
Raketová 11 30 161 120 
Galaktická 22 60 322 240 
Obežná 44 120 644 480 
Súhvezdná 88 240 1288 960 
Ostredková nepárne 176 480 2576 1920 
Radarová 352 960 5152 3840 
Uránová nepárne 704 1920 10304 7680 
Spolu 1408 3840 20608 15360 
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Blok I 
Ulica UO 147,148 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Papraďová nepárne 0 15 75 60 
Spolu 0 15 75 60 
 

Blok J    
Ulica UO 148 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Andreja Mráza 0 15 75 60 
Ružinovská párne 0 15 75 60 
Tomášikova 4-10 0 30 150 120 
Seberíniho 0 60 300 240 
Chlumeckého párne 0 120 600 480 
Jašíkova 0 240 1200 960 
Štefunkova 0 480 2400 1920 
Bachova 5 1 4 0 
Spolu 5 961 4804 3840 
 
Blok K 
Ulica UO 149 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Borodáčova 0 15 75 60 
Chlumeckého nepárne 0 15 75 60 
Šándorova 0 30 150 120 
Čmelíkova 0 60 300 240 
Bancíkovej 0 120 600 480 
Bystrého 0 240 1200 960 
Ondrejovova 9-17 0 480 2400 1920 
Spolu 0 960 4800 3840 
 
Blok L 
Ulica UO 149 CELKOM Vek do 15 r. od 15 – do 60 r. nad 60 r. 
Mlynské luhy nepárne 0 15 75 60 
Vavrínová 0 15 75 60 
Štedrá 0 30 150 120 
Spolu 0 60 300 240 
 

10101010.4.6. N.4.6. N.4.6. N.4.6. Návrh obyvateľstva v riešenom území podľa blokovávrh obyvateľstva v riešenom území podľa blokovávrh obyvateľstva v riešenom území podľa blokovávrh obyvateľstva v riešenom území podľa blokov    
 

  Návrh vychádza z celkového riešenia zástavby a z predpokladaného prírastku bytov  podľa 

jednotlivých navrhovaných projektov. 

 

Prognóza prírastku obyvateľov podľa blokov  
ÚFC Obyvateľstvo  

2008 
Návrh obyvateľov  Obyvateľstvo spolu 

A 120 0 120 
B 2 024 0 2024 
C 1 047 1040 2087 
D 0 10 10 
E 0 0 0 
F 0 0 0 
G 1 284 0 1284 
H 2 146 0 2146 
I 112 0  112 
J 2 962 270 3232 
K 2 153 50 2203 
L 55 210 265 

Spolu 55 1580 13483 
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Prognóza prírastku nových obyvateľov vychádza z celkového navrhovaného počtu bytov a je 

odvodená z obložnosti a obsadenosti bytov.  Hustota obyvateľov na jeden navrhovaný byt sa 

predpokladá na úrovni 2,7 obyvateľa na byt. V návrhu sa uvažuje s prírastkom 1.580 obyvateľov. 

Celkový počet trvalo bývajúcich obyvateľov v riešenom území v celkovom sumáre je 13.483 

obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že prírastok nových obyvateľov predstavuje 13,2 % z celkového 

počtu a neprekročí stav z roku 1970, keď sa sídlisko osídľovalo.  

Hustota obyvateľstva je v súčasnosti 76 obyvateľov na ha. Prírastkom nových obyvateľov  sa 

v zmysle návrhu zvýši na 90 obyvateľov na hektár. Uvedené ukazovatele hustoty obyvateľov znamenajú, 

že výstavbou nových bytov sa výrazne nezvýšia plošné ukazovatele intenzity využitia územia. Pôvodné 

sídlisko bolo projektované na 150 obyvateľov na hektár čo predmetný návrh nedosahuje.      

 
10101010.4.7. Veková štruktúra.4.7. Veková štruktúra.4.7. Veková štruktúra.4.7. Veková štruktúra    

     Z hľadiska projekcie vekovej štruktúry  sa v návrhu predpokladá, že do nových bytov sa z celkového 

počtu nových obyvateľov nasťahujú prevažne vekovo mladší obyvatelia, s prevahou do 60 rokov veku. 

 

Projekcia vekovej štruktúry nových obyvateľov 
 Celkom 0-14 15-59 60 a viac 
Obyvatelia podľa veku 1580 320 1100 160 
Podiel v % 100 20 70 10 
 

    V predškolskom veku 0-5 rokov predpokladáme celkom 130 obyvateľov. V školopovinnom veku 6 

- 14 rokov predpokladáme 190 obyvateľov. Pre týchto obyvateľov je potrebné vytvoriť podmienky pre 

zaškolenie. Uvedené údaje sú dôležité pre dimenzovanie potreby zariadení občianskej vybavenosti. 

 

Prognóza obyvateľov riešeného územia podľa veku návrhu členená v UO 
UO 2007 Návrh Vek do_15 od_15 - _do60 nad_60 
      
144 časť Ostredky sever  2007 723 0 0 0 
145  Ostredky juh 2007 5358 710 3072 1576 
148 časť Pošeň západ 4014 3913 523 2474 916 
149 časť Pošeň východ 8028 3257 409 1839 1009 
143 časť Štrkovec juh 16056 120 1642 7385 3501 
147 časť  Trávniky východ 32112 112 3284 14770 7002 
Spolu 64224 13483 6568 29540 14004 
    

10101010.4.8. Ekonomická aktivita.4.8. Ekonomická aktivita.4.8. Ekonomická aktivita.4.8. Ekonomická aktivita    

    V projekcii ekonomicky aktívnych obyvateľov sa predpokladá rozsah cca 65 % podielu 

z celkového počtu nových obyvateľov. Odhaduje sa, že ekonomicky aktívnych obyvateľov bude  celkom 

1.030. Tento počet obyvateľov bude zapojený do pracovného procesu. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné pre tento počet obyvateľov vytvoriť nové pracovné miesta.      

 
 

10101010.5. TRH PRÁCE.5. TRH PRÁCE.5. TRH PRÁCE.5. TRH PRÁCE    

10101010.5.1. Ekonomická aktivita.5.1. Ekonomická aktivita.5.1. Ekonomická aktivita.5.1. Ekonomická aktivita    

  Ekonomická aktivita obyvateľov riešeného územia dosahuje  podiel len 48,3 %.  Z hľadiska 

porovnania je ekonomická aktivita obyvateľstva oproti celomestskému priemeru značne nižšia, napr. 
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oproti Petržalke, kde sa dosahuje  61,1 % je menšia o takmer 13 %. Znamená to, že obyvateľstvo je 

značne staršie, s predpokladom ďalšieho starnutia.  Z hľadiska vývoja ekonomickej aktivity v území je 

zaujímavý fakt, že v priebehu 20 rokov poklesla jeho hodnota o vyše 10 %. Tento vývoj ekonomickej 

aktivity poukazuje na to,  že v území na jednej strane hrozí  nedostatok pracovných zdrojov pre 

pracovné miesta v riešenom území, čo značne zvýši dochádzku za prácou do tohto územia, a tým aj 

stupeň motorizácie počas pracovného času. Napr. v roku 1980 prestavovala ekonomická aktivita 58,3 % 

a v roku 1991 to bolo 56,7 %.  

  Ak porovnáme stupeň zapojenia ekonomicky aktívneho obyvateľstva do pracovného procesu vo 

vzťahu k produktívnemu obyvateľstvu, možno poukázať na celkovú vysokú vyťažiteľnosť, ktorá 

predstavuje 98,9 %-né využitie všetkých produktívnych obyvateľov, čo je v rámci Bratislavy jedno 

z najvyšších využití. Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1980 bola vyťažiteľnosť len 85 %, čo znamenalo, že 

15 % obyvateľstva nebolo zaradených do pracovného pomeru a poberalo sociálne prostriedky od štátu.  

  

Ekonomická aktivita obyvateľstva v rokoch 1980 až 2001 
UO Obyv 0-14 15-59 60 EA v% EA/ Prod odchádzka 
144 Ostredky sever          
2001 4 373 595 2 298 1 480 2 070 47,3 90 908 
1991 4 910 698 2 917 1 295 2 701 55,0 92,5 94 
1980 6 003 1 052 4 008 943 3 444 57,4 85,9 1 956 
145  Ostredky juh         
2001 3 890 491 1 827 1 572 1 754 45,1 96 826 
1991 4 502 530 2 825 1 147 2 633 58,5 93,2 85 
1980 5 694 1 025 4 018 651 3 333 58,5 82,9 1 965 
148 Pošeň západ         
2001 4 862 752 2 654 1 456 2 284 47 86 1 023 
1991 4 896 744 3 072 1 080 2 853 58,3 92,9 88 
1980 5 388 1 107 3 714 567 3 164 58,7 85,2 1 823 
149 Pošeň východ          
2001 3 230 411 1 653 1 166 1 646 51 99,6 773 
1991 3 512 433 2 373 706 2 161 61,5 91,1 75 
1980 4 350 892 3 006 452 2 528 58,1 84,1 1 459 
143 Štrkovec juh         
2001 4 822 542 2 185 2 095 2 326 48,2 94 1 097 
1991 5 786 655 3 373 1 758 3 192 55,2 94,6 99 
1980 7 193 1 140 5 016 1 037 4 219 58,7 84,1 2 398 
147 Trávniky východ         
2001 5 699 606 3 124 1 969 2 889 50,7 92,5 1 317 
1991 6 065 939 3 559 1 567 3 288 54,2 92,4 101 
1980 6 214 1 287 4 174 753 3 606 58 86,4 2 230 
Spolu         
2001 26 876 3 397 13 109 9 738 12 969 48,3 98,9 5 944 
1991 29 671 3 999 18 119 7 553 16 828 56,7 92,9 542 
1980 34 842 6 503 23 936 4 403 20 294 58,3 84,8 15 545 
 

  Z  riešeného územia odchádza  za zamestnaním celkom 5.944 ekonomicky aktívnych 

obyvateľov, čo činí  45,8 %. Pred dvadsiatimi rokmi odchádzalo až 15,5 tisíc ekonomicky aktívnych 

obyvateľov, čo predstavovalo až 76,6 %. Úroveň odchádzky poukazuje na to, že veľa ekonomicky 

aktívnych obyvateľov pracuje v blízkosti svojho bydliska.  

  Pri porovnaní počtu obyvateľov v dôchodkovom veku s počtom ekonomicky aktívnych zapojených 

v pracovnom pomere, vychádza veľmi alarmujúci stav. Na 100 obyvateľov v dôchodkovom veku pracuje len 133 

ekonomicky aktívnych, teda na jedného obyvateľa je pomer 1,33 pracovníka z riešeného územia. Pred 

dvadsiatimi rokmi bol pomer  4,6 ekonomicky aktívnych obyvateľov na jedného dôchodcu.  

  Z hľadiska obmeny pracovnej sily taktiež vychádza veľmi nepriaznivá situácia, keď na sto  

ekonomicky aktívnych pripadá len 26 obyvateľov, ktorí ich môžu nahradiť v budúcom pracovnom procese. 

Znamená  to pre budúcnosť, že do  územia bude  v nasledujúcich obdobiach výrazne stúpať dochádzka  
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z iných častí mesta alebo jeho zázemia.    

  Z uvedených ekonomických porovnaní pracovnej sily a obyvateľstva vyplýva, že v riešenom území ide 

o jednu z najstarších populácií Bratislavy, ktorá sa síce začína vekovo obmieňať, no obmena bude 

prirodzeným demografickým spôsobom trvať cca 10 až 20 rokov. Preto je potrebné zamyslieť sa nad novou 

urbanistickou štruktúrou, ktorá prinesie do územia zlepšenie demografickej štruktúry. 

    
10101010.5.2..5.2..5.2..5.2.        Trh práce aTrh práce aTrh práce aTrh práce a    ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov  kekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov  kekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov  kekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov  k    r. 2001r. 2001r. 2001r. 2001    

  Ekonomicky aktívne obyvateľstvo riešeného územia bolo zamestnané prevažne v súkromnom sektore 

s podielom 43,6 %. Vo verejnom sektore pracovalo 41% ekonomicky aktívnych obyvateľov. Za prácou do iných 

častí Bratislavy odchádza 45,8 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych 

obyvateľov riešeného územia 7.025 pracuje na území Ružinova.    

  Intenzita zamestnanosti má index 44,8 %, čo ukazuje, že územie je centrom odchádzky aj dochádzky za 

prácou. Do širšieho  riešeného územia dochádza cca 1.500 pracovníkov z ostatného územia Bratislavy.  

 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov  
UO Vo verejnom sektore V súkromnom sektore Odchádzajúce za prácou EA spolu 
144 č 837 927 908 2 070 
145 705 807 826 1 754 
148 č 890 1 060 1 023 2 284 
149 č 700 667 773 1 646 
143 989 928 1 097 2 326 
147 1 196 1 268 1 317 2 889 
Spolu 4318 1864 1189 2979 
v % 41 43,6 45,8 100 
 

  Časť ekonomicky aktívnych obyvateľov prevádzkuje svoje pracovné aktivity priamo vo svojich 

v bytoch, kde majú prihlásené podnikateľské aktivity. Celkovo ide  cca o 150 podnikateľských 

subjektov v riešenom území zapísaných v obchodnom registri ako spoločnosti s ručením obmedzeným, 

resp. ako iné podnikateľské subjekty. 

 
10101010.5.3.  Trh práce a.5.3.  Trh práce a.5.3.  Trh práce a.5.3.  Trh práce a    pracovné príležitosti vpracovné príležitosti vpracovné príležitosti vpracovné príležitosti v    riešenom územíriešenom územíriešenom územíriešenom území    

  Trh práce predstavuje jeden z najdôležitejších demografických ukazovateľov, ktorý 

charakterizuje váhu a polohu riešeného územia z hľadiska hospodárskeho potenciálu. Určujúcim 

ukazovateľom je rozsah a štruktúra zamestnanosti a pracovných príležitostí. 

  Existujúca štruktúra ekonomických aktivít v riešenom území je výsledkom urbanistického vývoja 

v rozmiestňovaní výrobných i nevýrobných činností. Výhodná geografická poloha a zdroje pracovných síl 

umožnili založenie rôznych ekonomických výrobných i nevýrobných činností, čo sa odrazilo aj na pozitívnom 

vývoji zamestnanosti. Zamestnanosť a rozvoj pracovných príležitostí v území nepretržite dynamicky rástli.  

  Ekonomický potenciál územia sa po roku 1990 prejavuje hlavne rozvojom súkromného 

podnikania a podnikateľských aktivít. V tejto časti boli prieskumy zamerané na špecifikáciu plôch a 

lokalizáciu podnikateľských aktivít v hospodárskych činnostiach v riešenom území. 

  Podľa uskutočnených prieskumov začiatkom  roku 2008 sa v území nachádzalo 5.810 pracovných 

príležitostí, vrátane právnických a fyzických osôb so živnostenským listom zapísaných v obchodnom 

registri. Počet pracovných príležitostí dáva možnosti poskytnutia práce pre 48,8 % obyvateľov 

z celkového počtu 11.903 obyvateľov územia.  
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Pracovné príležitosti v riešenom území v roku 2008 
UO Pracovníci Počet subjektov 
144 40 6 
145 1 780 349 
148 2 120 433 
149 1 400 186 
143 360 37 
147 110 26 

Spolu 470 1037 
  

 Najviac pracovných príležitostí je v UO 148, 145 a 149, kde je zamestnaných 5.300 pracovníkov, čo 

je viac ako 91%. Prevažná väčšina z existujúcich pracovných príležitostí sa sústreďuje najmä pozdĺž osi 

Ružinovskej triedy, ktorá prechádza centrom celého riešeného územia.  

  Prieskumom bolo zistené že v  území pôsobí 1.037 podnikateľských subjektov so zápisom 

v obchodnom registri.  

  Podľa sektorov sú pracovníci zamestnaní len v organizáciách patriacich do tretieho sektora.  Aj keď v 

území je zabezpečovaná výrobná činnosť, spravidla ide o výrobné služby. Charakteristická výrobná aktivita 

v území sa nenachádza.  Z uvedených dôvodov sa nepredkladá členenie podľa sektorov.  

 
10101010.5.5.5.5.4. Trh práce a.4. Trh práce a.4. Trh práce a.4. Trh práce a    pracovné príležitosti podľa blokov vpracovné príležitosti podľa blokov vpracovné príležitosti podľa blokov vpracovné príležitosti podľa blokov v    riešenom územíriešenom územíriešenom územíriešenom území    
 

Súčasný stav a návrh pracovných miest 
ÚFC 2008 – pracovné miesta Návrh – pracovných miest Počet pracovných miest spolu  

A 1.210 80 1.290 
B 10 250 260 
C 240 255 495 
D 160 1.660 1.820 
E 0 120 120 
F 550 0 550 
G 220 0 220 
H 330 25 355 
I 1.070 650 1.720 
J 620 150  770 
K 850 10 860 
L 550 0 550 

Spolu 2020 955 2180 
 

V súčasnosti je v riešenom území  5.180 pracovných miest. V návrhu sa predpokladá vytvorenie 

3.200 pracovných miest, čo znamená, že v riešenom území bude spolu celkom 9.010 zamestnancov.  

Hustota zamestnanosti v súčasnom období činí 37 pracovníkov na hektár. V návrhu sa predpokladá 

hustota 60 pracovníkov na hektár. Uvedené hustoty zamestnanosti sú z pohľadu mesta na nízkej úrovni.     
 

Intenzita zamestnanosti 
 2008   Návrh   

ÚFC Obyv Pracov. miesta Intenzita zamest. Obyv Pracov.miesta Intenzita zamest. 
A 120 1.210 1.008 120 1.290 1.075 
B 2.024 10 0, 5 2.024 260 13 
C 1.047 240 23 2.087 495 24 
D 0 160 0 10 1.820 18.200 
E 0 0 0 0 120 120 
F 0 550 0 0 550 550 
G 1.284 220 17 1.284 220 17 
H 2.146 330 15 2.146 355 16 
I 112 1.070 955 112 1.720 1.535 
J 2.962 620 21 3.232 770 24 
K 2.153 850 39 2.203 860 39 
L 55 550 1.000 55 550 1.000 

Spolu 55 2020 49 55 2180 68 
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Intenzita zamestnanosti sa zvýši zo súčasných 49 pracovných miest na 100 obyvateľov na 68 

pracovných miest na 100 obyvateľov. Uvedené znamená, že bude mierna prevaha ponuky pracovných 

miest oproti zdrojom pracovných síl. Vyrovnanosť medzi ponukou pracovných miest a obyvateľmi,  

bude potrebné zabezpečiť mierne zvýšenou dochádzkou do zamestnania obyvateľmi z iných častí 

územia Bratislavy. 

 
10101010.6. BÝVANIE A.6. BÝVANIE A.6. BÝVANIE A.6. BÝVANIE A    BYTOVÝ FONDBYTOVÝ FONDBYTOVÝ FONDBYTOVÝ FOND            

10101010.6.1.  Trvalo obývané byty a.6.1.  Trvalo obývané byty a.6.1.  Trvalo obývané byty a.6.1.  Trvalo obývané byty a    domy  2001domy  2001domy  2001domy  2001    

V širšom riešenom území sa k sčítaniu v roku 2001 nachádzalo 690 trvalo obývaných domov a 12.544 

trvalo obývaných bytov. Všetky byty v riešenom území boli  vo viacpodlažných domoch, kde na jeden dom 

priemerne pripadá 18 bytov. Z hľadiska výškovej zástavby prevažujú viacpodlažné domy s prevahou 4-

podlažných. Vo vlastníctve občana sa v roku 2001 nachádzalo cca 59 % bytov. Obložnosť bytov pri počte 

26.876 obyvateľov predstavovala 2,14 obyvateľa na jeden byt, čo je pomerne nízka hodnota z pohľadu 

celomestských pomerov. V rokoch 2001 až 2006 pribudlo v riešenom území 130 bytov na Tomášikovej 

ulici, cca 160 bytov na Tomášikovej 10 oproti bývalému Obchodnému domu Ružinov, cca 110 bytov oproti 

cirkevnému objektu na ul. Sv. Vincenta, 50 bytov na Papraďovej ulici.  Spolu v riešenom území pribudlo 

cca 450 bytov. Celkove sa ku koncu roka 2007 nachádzalo  v širšom riešenom území cca 13.000 bytov.   

 

Vývoj domového a bytového fondu v širšom riešenom území v rámci UO za posledných 20 rokov 
UO 1980 1991 2001 Rozdiel  domy 

1980-2001 
Rozdiel byty  

1980-2001 domy byty domy byty domy      byty 
144 časť - Ostredky sever  96 2 074 99 2 084 102 2 050 +6 -24 
145  - Ostredky juh 106 1 960 105 1 942 103 1 844 -3 -116 
148 časť- Pošeň západ 115 1 712 116 1 926 123 2 029 +8 +317 
149 časť - Pošeň východ 101 1 408 103 1 403 109 1 431 +8 +23 
143 časť - Štrkovec juh 134 2 524 139 2 570 138 2 397 +4 -127 
147 časť – Trávniky východ 99 2 263 109 2 929 115 2 793 +16 +530 
Spolu 651 11 941 671 12 854 690 12 544 +39 +603 
 

V riešenom území podľa Štatistického úradu SR v rokoch 1980 až 2001 pribudlo celkom 39 domov 

a 603 bytov, v rokoch 1991-2001 pribudlo celkom 19 domov a ubudlo 310 bytov. Zaujímavosťou sú 

rozdielne údaje z jednotlivých sčítaní  v príslušných urbanistických obvodoch, ktoré vznikli 

pravdepodobne chybným zaradením domov a bytov do nesprávnych urbanistických obvodov pri sčítaní 

bytov v jednotlivých desaťročných dekádach. Výstavba po roku 1970, keď už bolo dokončené sídlisko, 

bola minimálna. Obrat nastal až po roku 2000, pribudli nové domy v lokalite Tomášikova, v blízkosti 

nového kostola a bývalého nákupného centra Ružinov.  

 

10101010.6.2. Domový a.6.2. Domový a.6.2. Domový a.6.2. Domový a    bytový fond vbytový fond vbytový fond vbytový fond v    riešenom územíriešenom územíriešenom územíriešenom území    

Vo vymedzenom  riešenom území bolo v roku 2007 celkom 5.490 bytov, v ktorých trvalo bývalo 

11.903 obyvateľov. Obložnosť bytov je 2,16 obyvateľa na jeden byt, čo je o 0,2 % viac ako v širšom 

riešenom území.  Z celkového počtu 13.000 bytov v širšom riešenom území tvoria byty  bezprostredne 

riešeného územia Pošne a Ostredkov podiel 42,2 %. Z celkového počtu bytov v mestskej časti Ružinov 

(33.394 bytov) tvoria  17,5 % a z celkového počtu obyvateľov okresu  Bratislava II (48.779 bytov) tvoria 

podiel 11,3 %. To znamená, že riešené územie je z hľadiska bytového fondu dostatočne rozsiahle pre 

ďalšiu možnú urbanizáciu. V tomto počte nie sú zarátané rozostavané byty pozdĺž Tomášikovej ulice 

a budúce byty na ktoré je vydané územné rozhodnutie.  
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Vymedzené riešené územie podľa UO v roku 2007 
UO Obyv Obložnosť Byty 
144 časť Ostredky sever  0 2,12 340 
145  Ostredky juh 0 2,11 2 040 
148 časť Pošeň západ 0 2,40 1 520 
149 časť Pošeň východ 0 2,22 1 350 
143 časť Štrkovec juh 0 2,01 60 
147 časť  Trávniky východ 0 0,60 180 
Spolu 0 2,16 240 
 
 

10101010.6.3. Veková š.6.3. Veková š.6.3. Veková š.6.3. Veková štruktúra bytov riešeného územiatruktúra bytov riešeného územiatruktúra bytov riešeného územiatruktúra bytov riešeného územia    

Prevažná väčšina bytov bola postavená v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Novšie byty 

sa stavali prevažne po roku 2000, hlavne v okolí Tomášikovej ulice pozdĺž jej radiály. 

V riešenom území sa dnes nachádza starší bytový fond s priemerným vekom cca 50 rokov. Kvalita 

bytového fondu vzhľadom na pomalšie tempo revitalizácie sa bude postupne zhoršovať v súvislosti so 

starnutím obyvateľstva, ktoré nebude mať prostriedky na obnovu bytového fondu.  Z celkového počtu 

12.544 bytov v širšom riešenom území bolo 12.176 postavených v bytových domoch. Z hľadiska veku bolo 

10.396 bytov, t.j.  85,4 %,  postavených do roku 1970. V rokoch 1991-2001 bolo postavených 568 bytov 

v bytových domoch (4,7 % z celkového počtu bytov). V rodinných domoch bolo 42 bytov. Postavené boli 

prevažne do roku 1985  a tvoria 8 %. Z toho 27 % bolo postavených do roku 1945 a 49 % do roku 1970.   

 Z hľadiska súčasného vývoja bytov možno konštatovať mierny nárast nových bytov v novej 

bytovej výstavbe, ktoré už boli odovzdané do užívania. V území je rozostavaných niekoľko nových 

bytov, ktoré sú pred kolaudáciou, a ešte nie sú obývané. Po odovzdaní bytov užívateľom sa 

predpokladá v riešenom území nárast o cca 150 bytov.  

Veková štruktúra bytov 
Obdobie výstavby Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond spolu 

Štrkovec - juh 143 
            - 1899 0 256 1 257 
   1900 – 1919 - - - - 
   1920 - 1945 - - - - 
   1946 - 1970 0 2 070 3 2 073 
   1971 - 1980 - - - - 
   1981 - 1990 - - - - 
   1991 - 2001 0 67 0 67 

   spolu 0 2 393 4 2 397 
   % 0 99,8 0,2 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 0 67 0 67 
 
Ostredky - sever 144 

            - 1899 0 0 1 1 
   1900 - 1919 - - - - 
   1920 - 1945 - - - - 
   1946 - 1970 0 1 794 1 1 795 
   1971 - 1980 0 181 0 181 
   1981 - 1990 0 0 2 2 
   1991 - 2001 0 71 0 71 

   spolu 0 2 046 4 2 050 
   % 0 99,8 ,2 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 0 71 0 71 
 
Ostredky - juh 145 

           - 1899 0 98 0 98 
  1900 - 1919 - - - - 
   1920 - 1945 - - - - 
   1946 - 1970 0 1 591 32 1 623 
   1971 - 1980 - - - - 
   1981 - 1990 - - - - 
   1991 - 2001 0 120 3 123 

   spolu 0 1 809 35 1 844 
   % 0 98,1 1,9 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 0 0 3 3 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   51 

Veková štruktúra bytov – pokračovanie  
Obdobie výstavby Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond spolu 

Trávniky - východ 147             
- 1899 0 24 1 25 

   1900 - 1919 - - - - 
   1920 - 1945 - - - - 
   1946 - 1970 2 1 980 3 1 985 
   1971 - 1980 6 194 233 433 
   1981 - 1990 2 246 1 249 
   1991 - 2001 0 101 0 101 

   spolu 10 2 545 238 2 793 
   % 4 91,1 8,5 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 0 101 0 101 
 
Pošeň - západ 148 

           - 1899 1 48 1 50 
   1900 - 1919 - - - - 
   1920 - 1945 3 0 0 3 
   1946 - 1970 0 1 566 35 1 601 
   1971 - 1980 1 0 0 1 
   1981 - 1990 0 165 4 169 
   1991 - 2001 0 205 0 205 

   spolu 5 1 984 40 2 029 
   % 2 97,8 2 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 - - - - 
 
Pošeň-východ – 149 
             - 1899 - - - - 

   1900 - 1919 - - - - 
   1920 - 1945 9 0 0 9 
   1946 - 1970 6 1 395 5 1 406 
   1971 - 1980 8 0 0 8 
   1981 - 1990 2 0 0 2 
   1991 - 2001 2 4 0 6 

   spolu 27 1 399 5 1 431 
   % 1,9 97,8 0,3 100 

  Úhrn - z toho 1996 - 2001 2 4 0 6 
    

    
10101010.6.4. Byty .6.4. Byty .6.4. Byty .6.4. Byty podľa veľkosti iziebpodľa veľkosti iziebpodľa veľkosti iziebpodľa veľkosti izieb    

V riešenom území prevažujú menšie byty, a to trojizbové s podielom 47,9 % a dvojizbové 

s podielom 32,4 %, t.j. spolu 80,3 %. Štvorizbové byty tvoria 6,1 % a päťizbové len 1%.  Menšie, hlavne 

jednoizbové byty, tvoria 12,6 % a sú roztrúsené po celej ploche riešeného územia.  

Byty podľa izbovitosti 
UO 1 izba 2 izby 3 izby 4 izby 5 + izieb spolu 
143 214 1 194 879 76 34 2 397 
144 283 709 879 163 16 2 050 
145 238 585 879 125 17 1 844 
147 409 839 1 341 179 25 2 793 
148 254 409 1 222 135 9 2 029 
149 189 323 809 89 21 1 431 
spolu 1587 2865 809 767 122 2554 
        % 
143 8,9 49,8 36,7 3,2 1,4 100 
144 13,8 34,6 42,9 8 ,8 100 
145 12,9 31,7 47,7 6,8 ,9 100 
147 14,6 30 48 6,4 ,9 100 
148 12,5 20,2 60,2 6,7 ,4 100 
149 13,2 22,6 56,5 6,2 1,5 100 
spolu 12,6 32,4 47,9 6,1 1,0 100 
 

10101010.6.5. Výšková zástavba domových objektov a.6.5. Výšková zástavba domových objektov a.6.5. Výšková zástavba domových objektov a.6.5. Výšková zástavba domových objektov a    podlažnosť domovpodlažnosť domovpodlažnosť domovpodlažnosť domov    

Z hľadiska výškovej zástavby z celkového počtu 690 domov v riešenom území prevládajú  5- 

a viacpodlažné domy s  celkovým počtom 375 objektov. Spravidla ide o 6-8-podlažné bytové objekty. Do 

dvoch nadzemných podlaží je 34,8 % bytových domov.   
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Podlažnosť domov 
UO     1-2  nadzemné podlažia a  nezistené    3-4 nadzemné podlažia    5 a viac  nadzemných podlaží 
143 3 73 62 
144 10 27 65 
145 1 45 57 
147 18 18 79 
148 13 44 66 
149 30 33 46 
Spolu 75 240 375 
v % 10,9 34,8 54,3 
 

Štruktúra výškovej viacpodlažnej zástavby je charakteristická v rámci sídliskovej zástavby. 

Štruktúra nízkopodlažnej zástavby objektov je charakteristická pre rodinné domy, hlavne v územiach 

prechodových do zelených častí územia.  

    

10101010.6.6. Kvalitatívne ukazovatele bývania.6.6. Kvalitatívne ukazovatele bývania.6.6. Kvalitatívne ukazovatele bývania.6.6. Kvalitatívne ukazovatele bývania    

  Kvalitatívne ukazovatele bývania sú v jednotlivých položkách relatívne veľmi dobré. 

Zaujímavosťou je pretrvávajúca  veľmi nízka priemerná obložnosť bytov od 1,98 po 2,36 obyvateľa na 

byt. Je to dôsledok dospievania detí, ktoré sa osamostatnili a odsťahovali. V riešenom území preto 

prevláda vekovo staršie obyvateľstvo. Pre kvalitu bytového fondu je v území charakteristická aj nižšia 

priemerná obytná plocha na 1 byt v rozsahu 43 až 46,5 m2. Oproti iným častiam Bratislavy je nižší počet 

obytných miestností na byt v rozsahu od 2,39 po 2,63. Veľmi nízke sú ukazovatele veľkosti jednotlivých 

cenzových domácností (CD) a hospodáriacich domácností (HD). U cenzových domácností je to v rozsahu 

1,85 až 2,25 obyvateľov na 1 cenzovú domácnosť. Naopak veľmi slušné sú priemerné hodnoty celkovej 

obytnej plochy na jednu osobu, kde sa ukazovatele pohybujú v rozmedzí 18,9 až 22,1 m2. 

 

Kvalitatívne ukazovatele bývania 
UO 143 144 145 147 148 149 

Obytné miestnosti 5 734 5 101 4 694 7 040 5 329 3 761 
                              CD 2 525 2 289 2 040 3 020 2 221 1 680 
                              HD 2 488 2 133 1 999 2 910 2 122 1 573 
 Počet osôb na 1 byt 1,98 2,11 2,09 2 2,36 2,23 
 -na obytné miestnosti 0,83 ,85 ,82 ,8 ,9 ,85 
                              Na CD 1,88 1,89 1,89 1,85 2,15 1,9 
                              Na HD 1,91 2,03 1,92 1,92 2,25 2,03 
 Obytná plocha bytov v rieš. úz. v m2 104 753 88 603 82 825 120 015 90 346 66 595 
 Celková plocha bytov v rieš. úz. v m2 142 367 123 562 113 264 171 779 131 022 93 308 
 Priemerný počet:       
 - m2 obytnej plochy na 1 byt 43,7 43,2 44,9 43 44,5 46,5 
 - m2 celkovej plochy na 1 byt 59,4 60,3 61,4 61,5 64,6 65,2 
 - m2 obytnej plochy na 1 osobu 22,1 20,5 21,5 21,4 18,9 20,9 
- obytných miestností na 1 byt 2,39 2,49 2,55 2,52 2,63 2,63 
 

 

10101010.6.7. Vybavenie bytov.6.7. Vybavenie bytov.6.7. Vybavenie bytov.6.7. Vybavenie bytov    

V riešenom území ide prevažne o moderné alebo zmodernizované  byty postavené zhruba pred 

30 až 50 rokmi. Vybavenosť bytov inžinierskymi sieťami je na vysokej úrovni. Rozdiel vo vybavenosti 

je u malometrážnych bytov, v ktorých  nie je zavedený plyn, a preto sú vybavené len elektrickými 

zariadeniami a ich kúpeľne majú len sprchovací kút. Na vodovod a kanalizáciu vrátane splachovacieho 

záchodu sú napojené takmer všetky byty v riešenom území.     
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Vybavenosť bytov 
UO 143 144 145 147 148 149 
  Bytov spolu 2 397 2 050 1 844 2 793 2 029 1 431 
  z toho:       
    s plynom zo siete 2 360 1 996 1 779 2 414 1 827 1 291 
    s vodovodom       
       - v byte 2 371 2 013 1 813 2 762 2 014 1 409 
       - mimo bytu 3 3 2 2 - 3 
       - nezistené 23 34 29 29 15 19 
    s kanalizáciou       
 - prípojka na kanalizačnú sieť 2 397 2 049 1 844 2 792 2 014 1 417 
 - so splachovacím záchodom 2 380 2 020 1 824 2 770 2 015 1 414 
s kúpeľňou alebo sprchovacím  kútom 2 374 2 014 1 825 2 765 2 008 1 413 
 

Kvalita bývania z hľadiska vybavenosti je v predmetnej lokalite z pohľadu výsledkov sčítania na 

veľmi dobrej úrovni. Potrebné je však začať uvažovať s rekonštrukciou starších panelových domov, 

ktorých vek dosahuje už takmer 40 až 50 rokov, čo bol v minulosti ukazovateľ pre prvú rozsiahlejšiu 

modernizáciu a údržbu bytového a domového fondu.   

    

10101010.6.8. Cenzové domácnosti .6.8. Cenzové domácnosti .6.8. Cenzové domácnosti .6.8. Cenzové domácnosti     

V širšom riešenom území býva celkom 13.464 cenzových domácností. Oproti roku 1991 vzrástol 

počet cenzových domácností o 2.628, t.j. o 24 %. Nárast cenzových domácností je odôvodnený tým, že 

v rokoch 1990 až 2000 bola na území mesta Bratislavy minimálna bytová výstavba a mladší obyvatelia 

sídliska ostávali bývať v bytoch u rodičov, čím sa zvýšil počet cenzových domácnosti žijúcich v jednom 

byte a zvýšilo sa i percento spolužitia.  

Obložnosť bytov naopak naďalej poklesávala a k roku 2001 mala hodnotu 2,14 obyvateľa na 

jeden byt. Pokles za 10 rokov bol cca 0,17 obyvateľa na jeden byt. 

 

Vývoj cenzových domácnosti a obložnosti bytov v širšom riešenom území v rámci UO za posl. 20 rokov 
UO Obyv. 1991 CD Obložnosť Obyv 2001 CD obložnosť Rozdiel 1980   2001 
144 časť - Ostredky sever  4 910 2 277 2,35 4 373 2 159 2,13 -0,22 
145  - Ostredky juh 4 502 2 103 2,32 3 890 2 027 2,11 -0,21 
148 časť- Pošeň západ 4 896 2 172 2,54 4 862 2 178 2,40 -0,14 
149 časť - Pošeň východ 3 512 1 526 2,50 3 230 1 596 2.26 -0,24 
143 časť - Štrkovec juh 5 786 2 785 2,25 4 822 2 537 2,01 -0,24 
147 časť – Trávniky východ 6 065 2 717 2,23 5 699 2 967 2,04 -0,19 
Spolu 29 671 4582 2,31 26 876 4476 2,14 -0,17 
 

 

Z  celkového počtu cenzových domácností žije v jednom byte až 89 % domácností samostatne a dve 

CD žijú spolu s podielom 11 % spolužitia, čo je značne vysoká hodnota v porovnaní s inými časťami 

Bratislavy. Hospodáriacich domácností žijúcich v jednej cenzovej domácnosti je 96 %, čiže spoločne 

u dvoch cenzových domácností žijúcich v jednom byte je len 4 %. Úplných cenzových domácností je 5.728 

t.j. 40,9 %  a neúplných je 1.663, t.j. 11,9 %. Viacčlenných domácností je 342 a domácností  jednotlivcov 

je 6.292, čo z celkového počtu 14.015 domácností tvorí veľmi vysoký podiel, a to 44,9 %.  
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Zloženie domácností podľa typu a veľkosti  
UO 143 144 145 147 148 149 SPOLU 
  Bytové: 
    s 1 CD 2 170 1 739 1 611 2 400 1 789 1 174 10 883 
    s 2+ CD 167 255 204 287 204 232 1 349 
    spolu 2 337 1 994 1 815 2 687 1 993 1 406 1243 
 Hospodáriace: 
    s 1 CD 2 500 2 024 1 991 2 871 2 090 1 502 12 978 
    s 2+ CD 37 135 36 96 88 94 486 
    spolu 2 537 2 159 2 027 2 967 2 178 1 596 486 
 Cenzové: 
  - úplné:        
     bez závislých detí 761 553 563 749 596 493 3 715 
     so závislými deťmi 296 356 274 417 441 229 2 013 
     spolu 1 057 909 837 1 166 1 037 722 1705 
  - neúplné:        
     bez závislých detí 160 108 97 129 145 68 707 
     so závislými deťmi 152 162 133 209 187 113 956 
     spolu 312 270 230 338 332 181 1663 
 - viacčlenné nerodinné 66 51 63 64 65 33 342 
 - jednotlivci:        
     vo vlastnom byte 962 855 752 1 235 644 531 4 979 
     v inom byte 166 228 178 267 186 235 1 260 
     podnájomníci 12 2 8 7 13 1 53 
     spolu 1 140 1 085 938 1 509 843 767 53 
   úhrn 2 575 2 315 2 068 3 077 2 277 1 703 14 015 

 

Uvedené ukazovatele cenzových a spoločne hospodáriacich domácností ako i domácností 

jednotlivcov sú veľmi dôležité pri dimenzovaní potrieb nových bytov v riešenom území.  

 

10101010.6.9 N.6.9 N.6.9 N.6.9 Návrh bývania v riešenom území podľa blokovávrh bývania v riešenom území podľa blokovávrh bývania v riešenom území podľa blokovávrh bývania v riešenom území podľa blokov    

Návrh vychádza z celkového riešenia zástavby a podľa predpokladaného prírastku bytov  podľa 

jednotlivých návrhov projektov. 

 2008 Návrh  Spolu  
ÚFC Byty Byty Byty 

A 60 0 60 
B 960 0 960 
C 500 384 884 
D 0 4 4 
E 0 0 0 
F 0 0 0 
G 610 0 610 
H 1020 0 1020 
I 50 0 50 
J 1250 109 1359 
K 1010 20 1030 
L 30 76 106 

Spolu 5490 593 6083 

 

V návrhu sa  uvažuje s celkovým prírastkom 593 bytov. V časti C1 v  rámci prestavby učilišťa sa 

uvažuje s výstavbou 150 bytov v 6 bytových objektoch. V rámci projektu Opera s prestavbou objektov 

bývalých internátov sa uvažuje s prírastkom 180 bytov. V časti C3 sa uvažuje  s výstavbou 54 bytov v rámci 

výstavby 11 podlažného objektu. V časti J na Seberíniho ulici sa uvažuje s výstavbou 109 bytov. V časti L sa 

uvažuje s výstavbou 76 rodinných domov. V časti K sa uvažuje s výstavbou 20 bytov a v časti D s výstavbou 

4 bytov. Navrhovaná obložnosť u nových bytov sa predpokladá na úrovni 2,7 obyvateľa na byt. Celkový 

počet bytov bude 6.083 v celom riešenom území. Predpokladaná obložnosť sa očakáva v celom riešenom 

území na súčasnej úrovni 2,21  obyvateľa na jeden byt.    
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Ukazovatele bývania 
ÚFC 2008 2008 Obložnosť Návrh Návrh Obložnosť 

Obyv Byty  Obyv Byty  
A 120 60 2,00 120 60 2,00 
B 2 024 960 2,11 2 024 960 2,11 
C 1 047 500 2,09 2 087 884 2,36 
D 0 0 0 10 4 2,50 
E 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 
G 1 284 610 2,10 1 284 610 2,10 
H 2 146 1 020 2,10 2 146 1 020 2,10 
I 112 50 2,24 112 50 2,24 
J 2 962 1 250 2,37 3 232 1 359 2,37 
K 2 153 1 010 2,13 2 203 1 030 2,14 
L 55 30 1,83 265 106 2,5 

Spolu 55 30 2,17 265 106 2,21 
 

Z riešenia vyplýva, že návrh nových bytov prináša len minimálny nárast. Hustota bytov 

v súčasnosti je 35 bytov na ha. V návrhu sa zvýši na  40 bytov na hektár. Uvedené ukazovatele 

znamenajú, že výstavbou nových bytov sa výraznejšie nezhustia plošné ukazovatele. Pôvodné sídlisko 

bolo projektované na 40 - 45 bytov na hektár. Úbytkom bytového fondu a jeho prevodom na iné účely 

poklesol počet bytov, čo sa prejavilo aj v znížení plošných ukazovateľov. 

 

Obsadenosť bytov podľa veľkosti izieb    
 Byty celkom 1 izbové 2 izbové 3 izbové 4 a viac izbové 
Počet 593 50 156 258 129 
v % 100 8,5 26,3 43,5 21,7 
Obložnosť 2,7 1,3 2,4 2,8 3,2 
Obyvateľstvo 1580 70 370 730 410 
v % 100 4,4 23,3 46,0 26,3 
 

Výpočet obsadenosti bytov podľa veľkosti izieb sa uvádza z dôvodu prepočtov demografickej 

veľkosti navrhovaného územia.  V jednoizbových bytoch bude bývať 4,4 % obyvateľov, v dvojizbových 

bytoch 23,3 %, v trojizbových 46,0 % a v štvorizbových 26,3 % obyvateľov.  Prevažujú byty 3-izbové 

s podielom 43,5 %, po ktorých bude pravdepodobne najväčší dopyt.  Uvedená štruktúra a obložnosť 

príslušných bytov zodpovedá budúcemu obyvateľstvu, ktoré sa nasťahuje do týchto bytov.    
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11. OBČIANSKA  VYBAVENOSŤ 

 
  Občianska vybavenosť sa priebehu transformačného vývoja po roku 1990 pôsobením trhu 

dostala do dvoch polôh, a to do polohy netrhovej, tzv. nekomerčnej sociálnej vybavenosti a 

vybavenosti komerčnej. Sociálna vybavenosť je tvorená funkciami školstva, kultúry, zdravotníctva, 

sociálnej starostlivosti, telesnej kultúry a verejnej administratívy. Do komerčnej vybavenosti patria 

zariadenia obchodu, verejného stravovania, ubytovania a služieb.  

 

11111111.1. NEKOMERČNÁ VYBAV.1. NEKOMERČNÁ VYBAV.1. NEKOMERČNÁ VYBAV.1. NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤENOSŤENOSŤENOSŤ    

11111111.1.1. Školstvo a.1.1. Školstvo a.1.1. Školstvo a.1.1. Školstvo a    výchovavýchovavýchovavýchova    

V oblasti školstva je mestská časť Ružinov zriaďovateľom siedmich materských a deviatich 

základných škôl. Na jej území ďalej pôsobí okrem základných umeleckých a stredných škôl aj 

súkromná Vysoká škola práva. 

Školstvo je v rámci územia reprezentované rôznymi druhmi zariadení.  Predškolská výchova sa 

zabezpečuje v zariadeniach v nižšie uvedenej tabuľke. 

 

Materské školy v MČ Bratislava Ružinov (rok 2007) 
Por. č./ elok. triedy  materská škola počet tried počet zapísaných detí   počet učiteľov 

1 MŠ Bancíkovej 2 15 356 31 
 z toho v elok. triedach : Bancíkovej 2 5 110   
  Exnárova 6 5 125   
  Šťastná 26 5 121   

2 MŠ Miletičova 37 7 154 14 
z toho v elok. triedach :  Miletičova 37 5 110   
  Gemerská 37 2 44   

3 MŠ Piesočná 2 12 257 24 
 z toho v elok. triedach : Piesočná 2 6 128   
  Rádiová 52 2 46   
  Západná 2 4 83   

4 MŠ Pivonková 9 15 352 31 
z toho v elok. triedach :  Pivonková 9 5 120   
  Astrová 5 3 69   
  Nevädzová 12 4 89   
  Šalviová 5 3 71   

5 MŠ Prešovská 28 9 196 20 
z toho v elok. triedach :  Prešovská 28 4 85   
  Palkovičova 11 A 5 111   

6 MŠ Stálicová 2 15 363 31 
z toho v elok. triedach :  Stálicová 2 4 98   

  Haburská 4 4 64   
  Haburská 6 4 106   
  Medzilaborecká 4 4 95   
7 MŠ Velehradská 24 8 169 16 

z toho v elok. triedach :  Velehradská 24 3 60   
  Budovateľská 10 3 67   
  Tekovská 7, 9 2 42   
  spolu  81 1847 167 

   

  V rámci riešeného územia sú to zariadenia predškolskej výchovy na Bancíkovej a Exnárovej ulici 

s kapacitou 10 tried a 135 detí. V týchto elokovaných zariadeniach pôsobí 20 učiteľov. Elokované triedy 

Materskej školy Piesočná  2 sú na Západnej ulici 2.  Kapacita tried je zatiaľ postačujúca. 

    Základná školská výchova a dochádzka je v školskom roku 2007/2008  zabezpečovaná v 

základných školách uvedených v tabuľkovom prehľade škôl -  MČ Bratislava - Ružinov, rok 2007. 
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Prehľad škôl -  MČ Bratislava - Ružinov, rok 2007 
por. č. základná škola počet tried počet žiakov ročníky  počet tried počet žiakov ročníky počet tried  počet žiakov pedagogickí 

zamestnanci 
    spolu spolu 1. st.   1. st. 2. st.   2.st   

1  Borodáčova 2 18 412 7   146 11   266 36 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 2 30 5. 2 44   
        2. 1 31 6. 2 40   
        3. 2 46 7. 2 53   
        4. 2 39 8. 2 61   
              9. 3 68   
2  Drieňová 16 25 520 14   304 11   12 53 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 3 74 5. 2 44   
        2. 4 70 6. 2 44   
        3. 4 83 7. 3 49   
        4. 3 77 8. 2 44   
              9. 2 35   
3  Kulíškova 8 22 401 12   192 10   209 43 
       ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
       1. 3 53 5. 2 30   
       2. 3 45 6. 2 40   
       3. 3 44 7. 2 39   
       4. 3 50 8. 2 55   
             9. 2 45   

4  Medzilaborecká 11 11 252 4   101 7   151 25 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 1 26 5. 1 25   
        2. 1 24 6. 1 26   
        3. 1 27 7. 1 29   
        4. 1 24 8. 2 33   
              9. 2 38   
5  Mierová  16 330 8   168 8   162 29 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 3 60 5. 1 26   
        2. 2 42 6. 2 31   
        3. 1 44 7. 1 20   
        4. 1 22 8. 2 47   
              9. 2 38   
6  Nevädzová 2 29 663 14   334 15   329 53 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 4 100 5. 3 58   
        2. 4 91 6. 2 58   
        3. 4 82 7. 3 57   
        4. 2 61 8. 3 65   
              9. 4 91   
7  Ostredková 14 26 556 12   279 14   293 47 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 4 83 5. 3 57   
        2. 3 67 6. 2 55   
        3. 3 58 7. 2 46   
        4. 3 64 8. 3 64   
              9. 3 62   
8  Ružová dolina  10 182 4   69 6   113 18 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        1. 1 18 5. 1 18   
        2. 1 16 6. 1 16   
        3. 1 18 7. 1 22   
        4. 1 17 8. 1 17   
              9. 2 40   
9  Vrútocká 14 273 8   140 6   133 24 
        ročník triedy žiaci ročník triedy žiaci   
        0. 1 13         
        1. 2 33 5. 1 26   
        2. 2 36 6. 1 28   
        3. 2 30 7. 1 20   
        4. 1 28 8. 1 26   
              9. 2 33   
  spolu  171 3589 83   1733 88   1668 304 

 
  V rámci riešeného územia sa nachádzajú 3 základné školy a to ZŠ Borodáčova, ZŠ Ostredková a ZŠ 

Drieňová. V širšom riešenom území je ešte ZŠ Nevädzová. V rámci základných škôl  sa riešenom území 

nachádza 69 tried s 1.488 žiakmi. Vo vyučovacom procese pôsobí 136 pedagógov. Z hľadiska obložnosti 

na jednu triedu pripadá 21,5 žiakov, čo znamená, že školy majú dostatočné rezervy naplnenosti.  Na 

priemerný ukazovateľ  v rámci školstva je v súčasnom období rezerva 3,5 žiaka na jednu triedu, t.j. cca 

250 žiakov. ZŠ Borodáčova má obložnosť 22,9 žiaka na jednu triedu. ZŠ Drieňová má obložnosť 20,8 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   58 

žiaka na jednu triedu. ZŠ Ostredková má obložnosť 21,4 žiaka na jednu triedu. V rámci základných škôl 

pôsobia aj školské družiny.  

  Z umeleckých škôl je v riešenom území Základná umelecká škola na Chlumeckého ulici s 389 

žiakmi a Základná umelecká škola na Exnárovej ulici s 925 žiakmi. Cirkevná základná umelecká škola 

(ZUŠ) Sv. Cecílie je na Chlumeckého 20. 

  Zo všeobecných stredných škôl je v riešenom území Športová škola Štefana Majora a osemročné 

športové gymnázium na Drieňovej ulici so 417 žiakmi. Z gymnázií je v riešenom území Gymnázium 

Ivana Horvátha s 506 študentmi.  

  Zo stredných odborných škôl je v riešenom území Stredná priemyselná škola stavebná na Drieňovej 

ulici, ktorá má 306 študentov a Stredné odborné učilište stavebné na Ružinovskej ulici s 516 študentmi.  Na 

Astronomickej ulici pôsobí súkromná stredná odborná hotelová škola HOST so 118 študentmi.   

  Zo školských zariadení sú v rámci riešeného územia ešte Centrum voľného času na Chlumeckého 

12 s počtom 424 detí v pravidelnej záujmovej činnosti . 

  Z vysokých je sa tu nachádza Bratislavská súkromná vysoká škola práva na ulici Maximiliána 

Hella so 758 poslucháčmi.   

  Medzi špeciálne súkromné školské zariadenia možno zaradiť aj autoškolu na Exnárovej ulici a 

školu manažérov Zväzu priemyslu SR, spol. s r.o. Seberíniho 9.  Taktiež zváračskú školu Zvartech, 

s.r.o. na Ružinovskej ulici. Na Astronomickej ulici je aj súkromné zariadenie vykonávajúce 

špecializované Vzdelávacie kurzy a semináre.  

 
11111111.1.1.1. Návrh nových zariadení školstva.1.1.1. Návrh nových zariadení školstva.1.1.1. Návrh nových zariadení školstva.1.1.1. Návrh nových zariadení školstva    
    

  V predškolských zariadeniach materských škôl vychádza v  návrhu potreba  4 – 5 tried 

s celkovou potrebou zaškolenia cca 90 – 110 detí predškolského veku. Súčasná voľná rezerva 

predstavuje 6 – 8 tried. Z dôvodu dostatočných kapacít existujúcich zariadení neuvažujeme 

s výstavbou nových predškolských zariadení.  

  V základných školách sa uvažuje s potrebou zaškolenia 160 detí, čo znamená potrebu 6 tried pri 

obložnosti 25 žiakov na triedu. V súčasnosti sú všetky základné školy poddimenzované s dostatočnou 

rezervou pre pokrytie návrhu predpokladaných obyvateľov. Vzhľadom na súčasné rezervy existujúcich 

základných škôl v rozsahu cca 10 tried, neuvažujeme s výstavbou nových zariadení základných škôl. 

V návrhu sa predpokladá rekonštrukcia a modernizácia existujúcich predškolských zariadení 

a zariadení základných škôl.  

   Z iných vzdelávacích a školských zariadení sa v bloku L navrhuje nové zariadenie autoškoly na 

ploche 9.436 m2. 

 

 

11111111.1.2. Zdravotníctvo .1.2. Zdravotníctvo .1.2. Zdravotníctvo .1.2. Zdravotníctvo  

  Obyvateľom spádového územia je základná zdravotnícka starostlivosť poskytovaná v obvodnom 

zdravotnom stredisku Drieňová 38 oproti OD Budúcnosť.   

  V rámci zdravotného strediska pôsobia tieto ambulancie a zdravotnícke zariadenia: 
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Ambulancie a zariadenia Adresa Počet zamestnancov 
Detské ambulancie Drieňová 38 2 
- Detská kardiologická ambulancia -„- 2 
- Zubná pohotovosť -„- 2 
- Súkromná interná a reumatologická ambulancia (IRA) -„- 2 
- Súkromná stomatologická ambulancia MUDr. Vlastimil Graus -„- 2 
Denta Group s.r.o. -„- 3 
Proportio s.r.o. -„- 3 
Očná optika -„- 3 
Regionálna komora zubných lekárov -„- 3 
Súkromná očná ambulancia MUDr. Lilová Ivanka -„- 2 
Stomatologická lekárska služba prvej pomoci -„- 2 
Očná optika Veverka -„- 2 
Diabetologická a metabolická ambulancia -„- 2 
Lekáreň pri Budúcnosti -„- 4 
Spolu  34 
 
  V zdravotnom stredisku poskytuje odbornú lekársku starostlivosť celkovo 14 subjektov, vrátane 

administratívnych zdravotníckych zariadení, z čoho je 8 ambulancií odborných lekárov. V zariadení 

zdravotného strediska pracuje 34 zamestnancov. Ambulancia pre deti, dorast a dospelých je 

Papraďovej ulici.  Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Tatiana Štefanáková je na 

Ľanovej ulici, kde je aj Očná ambulancia MUDr. Silvia Kotounová, Neštátna dermatologicko-

alergologická ambulancia MUDr. Daniela Červenková, Neštátna interná ambulancia MUDr. Zlatica 

Novotná, Oxygenoterapia, pedikúra. Masáže sú na Ľanovej ulici. 

  Súkromný zubný technik Ivan Záhon je na Jadrovej ulici. Zubná ambulancia Prodenta je na 

Ostredkovej ulici. Na Astronomickej ulici sú dve zubné ambulancie MUDr. Lupták a MUDr. Kondrótová. 

Pri nich pôsobí zubné laboratórium a zubná technika Drenková. Súkromná stomatologická ambulancia 

Karmadent MUDr. Mášik, Mášiková je aj na Papraďovej ulici. Ďalšia súkromná zubná ambulancia je na 

Ľanovej ulici. Stomatológ a čeľustná ortopédia MUDr. Daniela Kroupová je na Tomášikovej ulici. 

Stomatologické služby zabezpečuje ODONTOLOG s.r.o. na Jadrovej ulici.  

  Lekáreň Prima sa nachádza na Ružinovskej ulici, ďalšia je na Papraďovej ulici. Lekáreň Pilula + 

zdravotnícke pomôcky je na Tomášikovej ulici. 

   Do rámca zdravotníctva zaraďujeme aj  zariadenie Slovprot na Súhvezdnej ulici zamerané na 

výrobu ortopedických pomôcok na mieru.  

 
11111111.1.2.1.Návrh nových zariadení zdravotníctva.1.2.1.Návrh nových zariadení zdravotníctva.1.2.1.Návrh nových zariadení zdravotníctva.1.2.1.Návrh nových zariadení zdravotníctva 

  V súčasnosti majú všetky zdravotnícke zariadenia dostatočnú rezervu pre pokrytie 

zdravotníckych služieb aj pre navrhovaných 1.370 obyvateľov. Celková potreba si vyžaduje 0,7 miesta 

všeobecného lekára, 0,6 miesta zubára, 0,2 miesta pediatra a 0,4 miesta ženského lekára. Tieto 

potreby môžu byť sanované existujúcimi zdravotnými strediskami. S výstavbou nových samostatných 

zdravotníckych zariadení sa preto v návrhu neuvažuje. V návrhu sa predpokladá rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich zdravotníckych zariadení, vrátane zdravotného strediska pri obchodnom 

dome. Nové špecializované súkromné ambulancie rôzneho zdravotného zamerania napr. zubár, 

rehabilitačné centrum, očná klinika a iné vzniknú v navrhovaných zariadeniach vo vstavanej 

kumulovanej občianskej vybavenosti pozdĺž Ružinovskej ulice. 
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11111111.1.3.  Sociálna starostlivosť.1.3.  Sociálna starostlivosť.1.3.  Sociálna starostlivosť.1.3.  Sociálna starostlivosť    

  Sociálna starostlivosť je v území MČ Ružinov zabezpečovaná prostredníctvom klubov a domovov 

dôchodcov na Sklenárovej a Pažítkovej ulici. V rámci riešeného územia sa nenachádza žiadne sociálne 

zariadenie. V Dome kultúry Ružinov pôsobí Občianske združenie Osirotené rodiny poskytujúce sociálne 

zázemie týmto ľuďom. 

 
11111111.1.3.1.Návrh nových zariadení sociálnej.1.3.1.Návrh nových zariadení sociálnej.1.3.1.Návrh nových zariadení sociálnej.1.3.1.Návrh nových zariadení sociálnej    starostlivostistarostlivostistarostlivostistarostlivosti 

  Vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti majú v rámci  klubov dôchodcov v súčasnosti dostatočnú 

rezervu v širšom území. Nové veľkokapacitné zariadenia sociálnej starostlivosti vyžadujúce si osobitnú 

starostlivosť o zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov  sa v návrhu neuvažujú. Pre navrhovaných  

140  starších obyvateľov, vrátane existujúcich starších obyvateľov, sa uvažujú menšie špecializované 

nové zariadenia sociálnej starostlivosti, napr. denné stacionáre, donáškové a upratovacie služby pre 

dôchodcov, vývarovňa pre dôchodcov a sociálne slabších občanov a pod., ktoré sú  navrhnuté v rámci 

prenajímateľných objektov komplexnej občianskej vybavenosti pozdĺž Ružinovskej ulice. 

 
11111111.1.4. Kultúra .1.4. Kultúra .1.4. Kultúra .1.4. Kultúra     

Strediskom kultúrneho diania v mestskej časti Ružinov je Dom kultúry Ružinov a v rámci neho  

Centrum pre kultúru a umenie CULTUS, a.s., ktoré je situované v  riešenom území. V zariadení sa nachádzajú:  

- Veľká sála – viacúčelový priestor s variabilným usporiadaním sedenia: kinosála, spoločenská sála, 

vhodný priestor na usporadúvanie konferencií, plesov, stužkových slávností a pod., má kapacitu 335 

miest na sedenie – s prídavnými radmi až 430 miest, 120 miest na sedenie pri stolovom usporiadaní.  

- Malá sála – 170 miest na sedenie,  

- malá prednášková miestnosť – pre cca 40 osôb,  

- veľká prednášková miestnosť – kapacita 100 – 120 osôb,  

- konferenčná miestnosť pre 30 osôb 

- baletná sála na prízemí 110 m2 vhodná pre tanečné školy a súbory. 

Ďalej sa v MČ nachádza ústredná Knižnica Ružinov s pobočkami. Od roku 1992 vychádza 

v Ružinove mesačník Ružinovské echo, od mája 1996 začala svoje vysielanie Ružinovská televízia.  

  Cirkevná vybavenosť v MČ Ružinov je reprezentovaná kostolom Saleziánov na Miletičovej ulici 

a Cirkevným centrom na Tomášikovej ulici, ktoré je situované v rámci riešeného územia. Do kultúry 

spadajú aj kultúrne centrá slúžiace pre školské zariadenia, tie sú však zaradené do rámca školstva.  

 
11111111.1.4.1.Návrh nových zariadení kultúry.1.4.1.Návrh nových zariadení kultúry.1.4.1.Návrh nových zariadení kultúry.1.4.1.Návrh nových zariadení kultúry 

  Existujúce zariadenia kultúry v súčasnosti pokrývajú požiadavky na poskytovanie služieb kultúry 

obyvateľom riešeného územia. Z uvedeného  dôvodu sa v návrhu neuvažuje so žiadnymi  väčšími 

novými objektmi zariadení kultúry. Pre navrhovaných 1.370 obyvateľov sa navrhujú nové menšie 

špecializované životaschopné zariadenia kultúry, ktoré vzniknú v prenajímateľných objektoch  

komplexnej občianskej vybavenosti pred Domom kultúry Ružinov, ďalej v administratívnych objektoch 

pozdĺž Ružinovskej ulice a v budúcich objektoch občianskej vybavenosti v rámci areálu bývalej 

autoškoly. 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   61 

11111111.1.5. Šport a telovýchova.1.5. Šport a telovýchova.1.5. Šport a telovýchova.1.5. Šport a telovýchova    

       Centrom športového diania v Ružinove je Ružinovský športový klub, ktorý vo svojich 

zariadeniach v súčasnosti obohatených o prístavbu Zimného štadióna V. Dzurillu vytvára priaznivé 

podmienky pre rozvoj športu mládeže. V rámci riešeného územia sa zo športových zariadení nachádzajú 

súkromné Fitness centrum Ružinov na Tomášikovej ulici v  objekty Ingsteel. Okrem toho je 

v základných a stredných školách 7 futbalových ihrísk a niekoľko atletických dráh, ktoré využívajú 

občania na relax po pracovných hodinách, resp. cez víkendy.  Na sídliskách sú aj detské ihriská, ktoré 

slúžia pre športové vyžitie detí. Osobitné športové zariadenie reprezentuje objekt združených 

športových činností na Exnárovej ulici, pôsobí v ňom organizácia Motorsport.  

 
11111111.1.5.1.Návrh nových zariadení športu.1.5.1.Návrh nových zariadení športu.1.5.1.Návrh nových zariadení športu.1.5.1.Návrh nových zariadení športu   

  V súčasnosti nemajú zariadenia športu, či už v rámci areálov škôl alebo v širšom území,  

dostatočnú kapacitnú ani plošnú rezervu pre pokrytie záujmu o šport pre navrhovaných obyvateľov. 

Preto sa v návrhu uvažuje s relaxačným, športovo-oddychovým areálom na ploche 324 m2 

v urbanistickom bloku C v rámci samostatného zariadenia športu. Pre navrhovaných obyvateľov sa tiež 

uvažuje s menšími krytými špecializovanými zariadeniami športu v objektoch vstavanej občianskej 

vybavenosti pozdĺž Ružinovskej ulice. Napr. squash, biliard, posilňovne, fitness centrá a pod.   

 
11111111.1.6. Rekreácia.1.6. Rekreácia.1.6. Rekreácia.1.6. Rekreácia    

  V rámci krátkodobej rekreácie obyvateľov riešeného a spádového územia sú v súčasnom období v 

letnej sezóne využívané vodné plochy Štrkovecké jazero, jazero Rohlík a Zlaté piesky. Bezprostredne 

v riešenom území sa nenachádza osobitné rekreačné zariadenie. 

 
11111111.1.6.1.Návrh nových zariadení rekreácie.1.6.1.Návrh nových zariadení rekreácie.1.6.1.Návrh nových zariadení rekreácie.1.6.1.Návrh nových zariadení rekreácie 

  V súčasnosti nemajú rekreačné zariadenia v riešenom území ani v širšom okolí rezervu pre 

pokrytie rekreačných služieb aj pre navrhovaných obyvateľov. Nové špecializované zariadenia rekreácie 

vzniknú v navrhovaných objektoch  komplexnej  občianskej vybavenosti na konci Ružinovskej ulice. So  

samostatnými veľkokapacitnými plošne náročnými zariadeniami rekreácie sa v návrhu neuvažuje. 

 
11111111.1.7. Verejná administratíva a.1.7. Verejná administratíva a.1.7. Verejná administratíva a.1.7. Verejná administratíva a    správasprávasprávaspráva    

  Z hľadiska administratívy je MČ Ružinov od 24. júla 1996 sídlom okresu Bratislava II. O chod 

mestskej časti sa od prvých volieb v novembri 1990 stará miestna samospráva. Na výkon činnosti 

ustanovil malý ružinovský parlament Miestny úrad so sídlom na Mierovej ulici.  V druhých voľbách 

v roku 1994 tvorilo miestne zastupiteľstvo 60 v posledných piatych už len 31 poslancov.  

V riešenom území sa nachádza niekoľko administratívnych centier zastúpených budovami Linea 

na Drieňovej, Kerametal na Jašíkovej, Ing Steel na Tomášikovej, komplex Dalton – bývalý Prior vývoz - 

dovoz  na Tomášikovej ulici, budovou VÚB, EMC bývalé Utar centrum, administratívnym objektom 

Drevoúnie na Clementisovej 10,  budovou Geodézie na Chlumeckého ulici, administratívnou budovou na 

Ružinovskej ulici pri strednom odbornom učilišti stavebnom, a budovou Slovenskej pošty a T-comu na ul. 
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Maximiliána Hella. Niekoľko menších administratívnych objektov je v rámci vnútornej zástavby sídliska, 

ako napr. objekt politickej strany Smer.   

 
11111111.1.7.1.Návrh nových zariadení administratívy.1.7.1.Návrh nových zariadení administratívy.1.7.1.Návrh nových zariadení administratívy.1.7.1.Návrh nových zariadení administratívy 

Návrh nových samostatných administratívnych zariadení je orientovaný najmä do nezastavaných 

plôch v blokoch L, D, J a C.  Návrh rešpektuje požiadavku na nadstavbu administratívneho objektu strany 

Smer v bloku G. S výstavbou ďalších nových zariadení administratívy sa uvažuje pozdĺž Ružinovskej ulice, 

a to ako samostatných alebo ako zmiešaných objektov zariadení občianskej vybavenosti a administratívy. 

Existujúce zariadenia administratívy  sú plne využité a nemajú väčšie rezervy pre poskytnutie 

administratívnych plôch na prenájom. V súčasnosti prakticky všetky existujúce administratívne zariadenia 

poskytujú voľné priestory komerčne na prenájom. Navrhované kapacity zariadení vychádzajú 

z predpokladaných potrieb dôležitých na pokrytie administratívnych služieb pre navrhovaných 

obyvateľov aj pre nové zdroje  pracovných síl. 

 
 
11111111.2. KOMERČNÁ VYBAVEN.2. KOMERČNÁ VYBAVEN.2. KOMERČNÁ VYBAVEN.2. KOMERČNÁ VYBAVENOSŤOSŤOSŤOSŤ    
 
       Komerčnú vybavenosť reprezentujú zariadenia obchodnej a obslužnej vybavenosti, ktorú 

realizujú malí a strední podnikatelia predovšetkým v oblasti obchodu, verejného stravovania, 

ubytovania a služieb rôzneho charakteru - služby osobné, služby pre domácnosť, poradenské, 

sprostredkovateľské, výrobné a pod. 

       V riešenom území je podnikanie v komerčnej vybavenosti orientované do maloobchodu, 

verejného stravovania a ubytovania a rôznych služieb.  

Aj v tomto území prešiel obchodný sektor po roku 1990 dynamickou premenou. Okrem zmeny 

vlastníckych vzťahov a nárastu počtu obchodných jednotiek sa začali objavovať aj celkom nové predajne. 

Rýchly nárast počtu podnikateľských subjektov v obchode v riešenom území umožnili aj nové plochy 

v rámci prízemných priestorov v obytných objektoch. Tieto plochy vznikli s pomerne nízkou kapitálovou 

náročnosťou potrebnou pre založenie obchodu, s malými prevádzkovými nákladmi. Tieto obchodné 

prevádzky sa spolu s niektorými ďalšími zariadeniami služieb z terciárnej sféry stali v posledných rokoch 

dôležitým prvkom z hľadiska vytvárania nových pracovných príležitostí. Avšak v poslednom období 

v dôsledku rozširovania siete hypermarketov malé obchodné prevádzky zanikajú. Vďaka transformácii a 

liberalizácii v oblasti vnútorného obchodu došlo v riešenom území  v priebehu 90-tych rokov k postupnému 

vyrovnávaniu deficitu predajných plôch.  Komerčnú vybavenosť v riešenom území reprezentuje cca 900 

podnikateľských subjektov.  

 

 

11111111.2.1. Maloobchod.2.1. Maloobchod.2.1. Maloobchod.2.1. Maloobchod    

       Maloobchodný predaj zabezpečujú moderné nákupné centrá Hypernova, Ikea a Pallace. Rýchlo sa 

rozvíja privatizovaná obchodná sieť. Ružinov je sídlom hlavného Trhoviska, najväčšieho v Bratislave. 

V rámci riešeného územia pôsobia malé predajne vstavané do objektov a predajné stánky pozdĺž 

komunikácií. Okrem toho maloobchod reprezentujú supermakety, spravidla sú to potravinárske predajne 

firiem Rema a Jednota. Maloobchod sa sústreďuje aj v obchodných strediskách ako Budúcnosť 
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s množstvom predajní rôzneho sortimentu a v stredisku kultúry v Kultúrnom dome Ružinov po jeho 

vonkajšej strane. Maloobchodné predajne nepotravinárskeho sortimentu sú aj v objektoch technickej 

vybavenosti v medzisídliskových priestoroch. Najznámejšie obchodné centrum Ružinov na Tomášikovej 

ulici je momentálne v prestavbe. Maloobchod reprezentuje takmer 300 prevádzkových priestorov.    

 
11111111.2.1.1.Návrh nových zariadení maloobchodu.2.1.1.Návrh nových zariadení maloobchodu.2.1.1.Návrh nových zariadení maloobchodu.2.1.1.Návrh nových zariadení maloobchodu    
 
  V oblasti maloobchodu v súčasnosti prakticky všetky existujúce zariadenia poskytujú obchodné 

plochy komerčne na prenájom, vrátane kultúrnych priestorov, ako Dom kultúry Ružinov a sú využívané 

podľa výšky nájomného. Nové zariadenia maloobchodných predajní základného i špecializovaného 

sortimentu sa uvažujú  v navrhovaných zariadeniach občianskej vybavenosti a zariadeniach zmiešanej 

občianskej vybavenosti a administratívy pozdĺž Ružinovskej ulice. Obchodné zariadenia sa uvažujú ako 

vstavané v rámci menších predajných plôch rozsahom záberu do 400 m2.  Týmto riešením sa vytvorí 

atraktívna pešia štruktúra vrátane pasáží v prízemných častiach parteru pozdĺž objektov  v blokoch A, B, 

C, D a J. S ďalšími plošne menšími zariadeniami maloobchodu sa uvažuje  aj v rozptyle po celom 

riešenom území v rámci navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti ako súčasť parteru 

navrhovaných objektov.  

 
11111111.2.2. Verejné stravovanie.2.2. Verejné stravovanie.2.2. Verejné stravovanie.2.2. Verejné stravovanie    

Podľa Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských 

prevádzkární a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín, je základné zadelenie odbytových 

stredísk do kategórií a skupín takéto: 

- reštaurácia – I., II., III. skupina 

- motorest 

- denný bar, aperitív bar, snackbar, grill bar, pizzeria 

- cukrárne 

- jedáleň so samoobsluhou 

- kaviareň – I., II. skupina, espresso, libresso 

- vináreň – I., II. skupina, viecha, pivnica, piváreň 

- nočný bar, varieté, dancing klub -  I., II. skupina, diskoklub - II. skupina, biliardklub 

- hostinec 

- bistro 

- bufet. 

 

      Z týchto zariadení do základnej vybavenosti viažucej sa na bývanie patria  reštaurácie III. 

skupiny, jedálne so samoobsluhou, bary, hostince a bufety. V rámci zariadení verejného stravovanie je 

v riešenom území niekoľko reštauračných  podnikov, napr. Biffi restaurant, espreso na Exnárovej, 

Caffé Galery, Max caffé a Čínska reštaurácia na Tomášikovej, na ul. Sv. Vincenta Caffé Galiano a 

pizzeria St. Vincenzo ristorante, vináreň Lagúna Jurišta a bistro Ružinov na Papánkovom námestí, na 

Jašíkovej ulici Caribic caffé Restaurant – na terase,   rýchle občerstvenie Oli, Sunny kaviareň a pizzeria 

Verdi na Ružinovskej ulici, Roman Dub var na Exnárovej, bistro na Astronomickej, bistro Taverna na 
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Vrakunskej, espreso na Raketovej, krčma Starka na Uránovej, občerstvenie stánok na Súmračnej, 

Átrium reštaurácia na Clementisovej, Reštaurácia pizzeria Runa, Jedáleň Lupo na Drieňovej ako 

aj menšie bufety a bistrá v rámci zariadení administratívnych, výrobných, obslužných, školských 

a kultúrnych centier. V riešenom území je cca 50 zariadení.  

 
11111111.2.2.1.Návrh nových zariadení verejného stravovania.2.2.1.Návrh nových zariadení verejného stravovania.2.2.1.Návrh nových zariadení verejného stravovania.2.2.1.Návrh nových zariadení verejného stravovania    

  V oblasti verejného stravovania sú existujúce stravovacie plochy poskytované komerčne na 

prenájom a sú značne ovplyvňované požiadavkami trhu, čo znamená aj určitú obmenu štruktúry 

zariadení.  S novými zariadeniami verejného stravovania sa uvažuje  v navrhovaných zariadeniach 

občianskej vybavenosti a administratívy pozdĺž Ružinovskej ulice. Navrhované sú ako vstavané 

zariadenia reštaurácií, barov a ďalších zariadení v prízemných častiach  objektov občianskej 

vybavenosti v blokoch A, B, C, D a J.  S menšími obslužnými zariadeniami verejného stravovania sa 

uvažuje aj v rámci objektov administratívy. S ďalšími zariadeniami verejného stravovania sa uvažuje  

aj v rozptyle po celom riešenom území, a to v rôznych zariadeniach občianskej vybavenosti a 

administratívy, prevažne ako súčasť parteru navrhovaných objektov.  

 
11111111.2.3. Verejné  ubytovanie.2.3. Verejné  ubytovanie.2.3. Verejné  ubytovanie.2.3. Verejné  ubytovanie    

V riešenom území sa nachádza trojhviezdičkový City Hotel Bratislava s kapacitou 240 dvojlôžkových 

izieb, je to najväčší konferenčný hotel v hlavnom meste s celkovou plochou 1.200 m2,  s konferenčnými 

priestormi pre 320 účastníkov a ďalšími multifunkčnými sálami pre 40 a pre 100 účastníkov. 

Ubytovanie sa poskytuje aj v bytoch prenajímaných na bývanie pre prechodných obyvateľov 

spravidla bez ohlásenia. Súkromné podnikanie vo forme poskytovania ubytovania v súkromí nie je 

oficiálne v riešenom území evidované. Z podnikových ubytovní sú evidované ubytovňa Majster na 

Mlynských Luhoch, ubytovňa Uránia – Horest na Uránovej a Ubytovňa Sk na Exnárovej ulici. 

 
11111111.2.3.1.Návrh nových zariadení verejného ubytovania.2.3.1.Návrh nových zariadení verejného ubytovania.2.3.1.Návrh nových zariadení verejného ubytovania.2.3.1.Návrh nových zariadení verejného ubytovania    

  So zariadeniami verejného ubytovania  sa uvažuje v navrhovaných zariadeniach občianskej 

vybavenosti v blokoch A, D a L pozdĺž a na konci Ružinovskej ulice a v areáli bývalej autoškoly. 

Navrhované sú menšie ubytovacie zariadenia pre potreby budúcich vlastných pracovníkov, vzhľadom 

na tom, že v Bratislave je minimálny počet špecializovaných ubytovacích zariadení pre cezpoľných 

zamestnaných pracovníkov zo širšieho okolia a regiónu mesta.  

 
11111111.2.4. Služby.2.4. Služby.2.4. Služby.2.4. Služby    

V riešenom území sú zabezpečované  rôzne druhy služieb, ktoré  poskytujú súkromné osoby so 

živnostenským listom. Druhovú   štruktúru tvoria služby osobné, služby pre domácnosť, finančné, 

služby opravárenské a ďalšie podľa členenia v rámci OKEČ.  

Okrem zariadení prevádzkujúcich činnosť v samostatných objektoch, sú prevádzkované rôzne 

služby aj v bytoch u jednotlivých fyzických subjektov. Celkove je na riešenom území evidovaných cca 

100 podnikateľských subjektov, poskytujúcich samostatné služby a spolu s obchodnými službami 

presahuje počet cca 500 subjektov, ktoré sa navzájom prelínajú v činnostiach uvedených poľa 
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obchodného registra. Firmy poskytujú služby v rôznych agendách, kde prevažujú hlavne obchodné, 

ekonomické, cez právnické, softwarové, dopravné a iné.  

 
11111111.2.4.1.Návrh nových zariadení služieb.2.4.1.Návrh nových zariadení služieb.2.4.1.Návrh nových zariadení služieb.2.4.1.Návrh nových zariadení služieb 

Existujúce komerčné zariadenia v oblasti služieb pôsobia prevažne v rámci  prenajatých 

menších plôch, v rôznych zariadeniach občianskej vybavenosti, v administratívnych, kultúrnych, a 

školských  priestoroch, ako napr. Dom kultúry Ružinov, stavebné učilište, ale aj v pivniciach obytných 

objektov a podobne,  ktoré nie vždy poskytujú dostatočnú kultúru služieb. Preto sa v návrhu počíta 

s realizáciou nových menších plôch zariadení služieb. So zariadeniami služieb sa uvažuje  

v navrhovaných zariadeniach občianskej vybavenosti hlavne pozdĺž Ružinovskej ulice. Zariadenia 

služieb sú navrhované ako vstavané v jednotlivých objektoch občianskej vybavenosti  a administratívy 

v blokoch A, B, C, D, J a L. S ďalšími špecifickými zariadeniami služieb, napr. oprava obuvi, kožených 

výrobkov, oprava textilných výrobkov, a pod., sa uvažuje v zariadeniach občianskej vybavenosti 

v rozptyle po celom riešenom území, hlavne ako súčasť parteru existujúcich a navrhovaných objektov.  

 
11111111.2.5. Navrhované plochy pre občiansku vybavenosť .2.5. Navrhované plochy pre občiansku vybavenosť .2.5. Navrhované plochy pre občiansku vybavenosť .2.5. Navrhované plochy pre občiansku vybavenosť     

  Navrhované plochy sú odvodené od potrieb pre nárast obyvateľstva stanovený v návrhu a od 

potrieb dobudovania priestorov pre občiansku vybavenosť pozdĺž Ružinovskej ulice.  

 

Územno-funkčné celky – kapacity – Návrh občianskej vybavenosti 
Územnofunkčný 

celok 
Regulačný  

blok 
Lokalita, ulica Občianska 

vybavenosť (m2) 
Počet  

pracovných miest 

A A4 Dom kultúry 19.000 80 

B B2 Jašíkova-Chlumeckého 9.227 250 

C C1 navrhované SOU 2.200  

255 Športovo-oddychový areál 324 

Bytové domy (v parteri vybavenosť) 2.587 

C2 Astronomická 180 

C3 Ul. Ivana Horvátha – Exnárova 14.387 

D D1 Pri otočke električky 120  

1.660 D2 Ľavá strana Ružinovská 24.467 

D3 Pravá strana Ružinovská 16.914 

D4 Priestor autoškoly a okolie 40.012 

D5 Výrobné a nevýrobné služby 4.455 

E E1 Priemysel 5.841 120 

F  Drieňová – Dr. Clementisa   

G  Administratíva Smeru 120  

H  Uránová-Vrakunská   

I  Yosaria plazza  50.000 825 

Polyfunkčný objekt Seberíniho ul. 7.130 

J  Chlumeckého   

K  Bytový dom Bancíkovej ul. (v parteri vybavenosť) 580 10 

 Podzemné garáže - Exnárova   

 Podzemné garáže Čmelíkova-Šándorova   

L L1 Rodinné domy Štedrá ul., Mlynské Luhy   

Spolu   197.544 3.200 
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12. NÁVRH REGULATÍVOV FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  
 

12121212.1. REGULATÍVY FUNKČ.1. REGULATÍVY FUNKČ.1. REGULATÍVY FUNKČ.1. REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIANÉHO VYUŽITIA ÚZEMIANÉHO VYUŽITIA ÚZEMIANÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA        A STANOVENIE A STANOVENIE A STANOVENIE A STANOVENIE REGULATÍVOVREGULATÍVOVREGULATÍVOVREGULATÍVOV    
                                        INTENZITY INTENZITY INTENZITY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIAVYUŽITIA ÚZEMIAVYUŽITIA ÚZEMIAVYUŽITIA ÚZEMIA    PODĽAPODĽAPODĽAPODĽA    ÚPN HL. MESTA SR BRAÚPN HL. MESTA SR BRAÚPN HL. MESTA SR BRAÚPN HL. MESTA SR BRATISLAVY 2007TISLAVY 2007TISLAVY 2007TISLAVY 2007    

Regulatívy sú spracované pre jednotlivé navrhované funkčné územia. Základným princípom 

stanovenia regulatívov intenzity využitia územia v územnom pláne je  vymedzenie základných 

spoločných, čo najstabilnejších vstupov umožňujúcich uplatniť systematické postupy pri ich návrhu. 

Návrh regulatívov intenzity využitia územia vychádza z troch základných východiskových vstupov: 

• druh urbanistickej funkcie a charakter zariadení, ktoré ju reprezentujú, 

• poloha regulovaného rozvojového územia v meste – Ružinov je vo východnom rozvojovom smere 

• charakter konkrétneho územia. 

Predmetom regulácie z hľadiska intenzity využitia územia sú stabilizované územia, ako aj 

navrhované rozvojové územia s nasledujúcimi urbanistickými funkciami (číslo a názov funkcie): 

101 – Viacpodlažná  zástavba obytného územia 

102 – Málopodlažná  zástavba obytného územia 

201 – Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského charakteru 

202 – Občianska vybavenosť lokálneho významu 

301 – Priemyselná výroba 

302 – Distribučné centrá, sklady, stavebníctvo 

401 – Šport, telovýchova a voľný čas  

501 – Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

502 – Zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb 

602 – Územia technickej vybavenosti, energetika a telekomunikácie 

1110 – Územia mestskej zelene – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

1120 – Územia mestskej zelene – vyhradená zeleň 

1130 – Územia mestskej zelene – ostatná ochranná a izolačná zeleň 

1203 – Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy – záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality 

1205 – Územia poľnohospodárskej zelene a pôdy – orná pôda. 
 

Poloha regulovaného rozvojového územia v meste  sa uplatňuje v diferencovaní nárokov na 

intenzitu zástavby. Potrebné je rešpektovať nároky na intenzitu využitia územia pre konkrétnu 

urbanistickú funkciu a jednotlivé zariadenia v závislosti od polohy v meste. Pochopenie a 

rešpektovanie hodnotových vzťahov v území je jedným so základných predpokladov kvalitného návrhu 

rozvoja mesta a musí byť akceptované v stanovených regulatívoch miery využitia územia. Z tohoto 

dôvodu treba rešpektovať rozdelenie územia mesta na tri základné urbanistické celky: centrum, 

vnútorné mesto a vonkajšie mesto.  Ružinov je vo vnútornom meste. 

Pri formulovaní nárokov na intenzitu využitia územia  sa zohľadňujú charakteristické špecifiká 

jednotlivých urbanistických celkov územia mesta: 

• pre vnútorné mesto: kombinácia blokovej, solitérnej a výškovej zástavby, uplatnenie dominánt, 

možnosti rozvoja všetkých foriem bývania, možnosti uplatnenia aj zariadení občianskej vybavenosti  

areálovej  ako aj vybraných druhov výroby. 
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Intenzita využitia územia pre plochy bytovej zástavby (č. 101, 102) 

Regulatívy intenzity využitia územia pre plochy bytovej zástavby 
 

• viacpodlažnej zástavby bytových domov (č. funkcie 101) pre podlažnosť zástavby od 5 do 12 podlaží 

s územnou diferenciáciou pre vnútorné mesto,  

• málopodlažnej zástavby bytových domov (č. funkcie 102) pre podlažnosť zástavby od 2 do 4 podlaží, 

• izolovanej zástavby rodinných domov s charakteristickou veľkosťou pozemkov od 480 m2 do 1000 m2 

a s pozemkami  nad 1000 m2 pre územia s prírodným prostredím,  

• pre progresívne formy  zástavby rodinných domov s pozemkami od 300 m2 do 450 m2 

• pre bezpozemkové formy  zástavby rodinných domov s pozemkami od 180 m2 do  240 m2. 
 
Ukazovatele intenzity využitia územia viacpodlažnej zástavby bytových domov  pre  vnútorné mesto  
Ukazovatele využitia 
územia pre vnútorné mesto 

Podlažnosť zástavby 
5 6 7 8 9 10 11 12 

index zastavanej plochy 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 
index podlažnej plochy 1,4 1,5 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 
koeficient zelene (min.) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 

 
Ukazovatele intenzity využitia územia málopodlažnej zástavby bytových domov  vo vnútornom  meste  
Ukazovatele využitia územia 
pre vnútorné mesto 

Podlažnosť zástavby 
2 3 4 

index zastavanej plochy 0,45 0,33 0,28 
index podlažnej plochy 0,9 1,0 1,1 
koeficient zelene (min.) 0,25 0,25 0,25 
 
 

Regulatívy intenzity využitia územia pre plochy zmiešaných území bývania a  občianskej vybavenosti (501) 

Ako základné regulatívy zhodnotenia navrhovaných funkčných plôch zmiešaných území bývania 

a občianskej vybavenosti je potrebné rešpektovať ukazovatele intenzity využitia územia, ktoré sú  

stanovené s diferenciáciou vstupných predpokladov pre polohu vo vnútornom  meste pre 5 až 10 

podlažnú  zástavbu. 

Miera polyfunkčnosti zástavby  v návrhu regulatívov je stanovená na podklade  zhodnotenia 

potenciálnych modelových riešení navrhovaných funkčných plôch v závislosti  ich polohe v rámci mesta 

-  vyjadrená rôznym percentuálnym zastúpením funkcií bývania, zariadení občianskej vybavenosti, 

administratívy. 

Funkcia bývania je stanovená záväzne od 50 do 70% podielom podlažnej plochy nadzemnej časti 

zástavby s diferenciáciou podľa polohy rozvojového územia v meste: vo vnútornom meste max. 60%. 
 
Ukazovatele intenzity využitia zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti s diferenciáciou 
pre polohu vo vnútornom meste 
Ukazovatele využitia územia 
pre vnútorné mesto 

Podlažnosť zástavby 
5 6 7 8 9 10 

index zastavanej plochy. 0,34 0,32 0,30 0,30 0,28 0,27 
index podlažnej plochy  1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 
koeficient zelene (min.) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Regulatívy intenzity využitia územia pre plochy zmiešaných území obchodu, výrobných a nevýrobných služieb (502) 
 

Návrh ukazovateľov intenzity využitia zmiešaného obchodu, výrobných a nevýrobných 

služieb je  definovaný pre výpočet ukazovateľov podľa polohy navrhovanej funkčnej plochy na území 

vnútorného mesta. Od polohy rozvojového územia  v meste závisia jednak  možnosti uplatnenia 

jednotlivých druhov zariadení a prevádzok vytvárajúcich tento typ polyfunkcie ako i nároky na 

intenzitu využitia parciálnych funkčných plôch, čo sa prejavuje  v navrhovanej regulácii s 

diferencovanými nárokmi na intenzitu využitia územia jednotlivých funkčných plôch. 

V zmysle definície urbanistickej funkcie pre základné funkčné plochy zmiešaného územia ide 

o zastúpenie:  

• výrobných a nevýrobných služieb 

• administratívy, 

• obchodu a servisných prevádzok, 

• území pre ostatné prevádzky. 
 

Vzhľadom na priestorovú a objektovú nehomogénnosť a rozmanitosť potenciálnej zástavby 

vrátane rozmanitých prevádzkových nárokov jednotlivých funkčných zložiek tohto typu zmiešaného 

územia, ďalej z nevyhnutného posúdenia vplyvov a väzieb na nadväzné funkčné zhodnotenie územia,  

sa v regulácii územia dotknutej urbanistickej funkcie požaduje posúdiť vždy konkrétne hodnoty 

ukazovateľov intenzity využitia územia so zohľadnením  miery  podmienok podľa budúcej konkrétnej  

profilácie územia. 

Z uvedených dôvodov  navrhované ukazovatele intenzity využitia zmiešaných území obchodu a 

služieb pre polohu vo vnútornom meste majú význam orientačného kritéria pre stanovenie podmienok 

pri regulácii. 
 

Ukazovatele využitia územia 
pre vnútorné mesto 

Podlažnosť zástavby 
3 4 6 

index zastavanej plochy 0,40 0,36 0,35 
index podlažnej plochy 1,1 1,8 2,1 
koeficient zelene (min.) 0,15 0,15 0,15 
 

Základné regulatívy intenzity využitia územia podľa modelových lokalít sú východiskom pre 

spodrobnenie regulatívov zástavby. 

V hraniciach riešeného územia ÚPN hl. mesta Bratislavy 2007 navrhuje tieto rozvojové funkčné 

plochy, pre ktoré je požadovaná regulácia z hľadiska intenzity využitia územia a ktoré obsahujú kód 

prípustnej miery využitia konkrétneho územia označených písmenami A až M, vyjadrujúce prípustnú mieru 

využitia územia v rozpätí hodnotou IPP max od 0,2 po 3,6 podľa nasledujúcej škály: 
 

Kód A B C D E F G H I J K L M 
IPP max 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 

 

  Príslušné hodnoty indexu podlažných plôch, zodpovedajúce jednotlivým kódom, sú stanovené 

v tabuľkách Regulatívy intenzity využitia rozvojových území, a to podľa druhu funkcie.  

Prevažná časť riešeného územia je definovaná ako stabilizované územie.  



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   69 

Rozvojové funkčné plochy podľa ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v riešenom území: 

G 101 – plocha na Súmračnej, plocha pred stavebným učilišťom a na Astronomickej 

C 102 – plochy pre málopodlažnú zástavby obytného územia pri uliciach Štedrá a Mlynské Luhy 

I  201 – rozvojová plocha pred Vysokou školou práva 

E 302 – plochy pre distribučné centrá, sklady, stavebníctvo, plocha východne od diaľnice D1 

I 501 – polyfunkčné plochy v dotyku s Ružinovskou  - pravá strana – Jašíkova, Bachova, Exnárova, 

           Chlumeckého, Ivana Horvátha, Čmelíkova 

E 501 - ľavá strana – od jadernej po Polárnu 

E 502 – plocha pre zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb v priestore pri diaľnici D1 

 

 
Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto –  mestská časť Ružinov 

Kód IPP max. Čís. 
funk. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie Priem.podl. IZP 
max. 

KZ 
min. 

C 0,6 102  izolov. RD 480-600m2 2 0,25 0,40 

izolov. RD 600-1000 m2 2+ 0,22 0,40 

radové RD 300-450 m2 1+,2 0,32 0,25 

átriové RD 450 m2 1 0,50 0,20 

E 1,1 302 Distribučné centrá, 
sklady, stavebníctvo 

prevažne areály 1-3 0,50 0,10 

501 Zmiešané územia 
bývania a obč. vybav. 

zástavba mestského typu 3 0,38 0,20 

502 Zmiešané územia 
obchodu, výrob. a 
nevýrob.  služieb  

rôzne formy zástavby, areály 2,3 0,40 0,15 

G 1,8 101 Viacpodlažná bytová 
zástavba 

bytové domy-rozvoľnená 
zástavba 

7 0,26 0,30 

8 0,24 0,30 

I 2,4 501 Zmiešané územia 
bývania a obč. vybav. 

zástavba mestského typu 8 0,30 0,25 

   

201 OV celom. a nadmes. 
významu 

zástavba mestského typu- 
centrotvorná 

6 0,40 0,15 

7-8 0,34 0,20 
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12121212.2.2.2.2....    REGULAČNÉ LISTY FUNKREGULAČNÉ LISTY FUNKREGULAČNÉ LISTY FUNKREGULAČNÉ LISTY FUNKČNÝCČNÝCČNÝCČNÝCH PLÔCHH PLÔCHH PLÔCHH PLÔCH    ––––    NÁVRH URBANISTICKÁ ŠNÁVRH URBANISTICKÁ ŠNÁVRH URBANISTICKÁ ŠNÁVRH URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY RUŽINOVSKTÚDIA ZÓNY RUŽINOVSKTÚDIA ZÓNY RUŽINOVSKTÚDIA ZÓNY RUŽINOVSKÁ VÝCHODÁ VÝCHODÁ VÝCHODÁ VÝCHOD    

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania je spracovaný pre reguláciu ďalšieho 

postupu v jednotlivých vymedzených  územno-funkčných celkoch. Urbanistická štúdia vymedzuje 

celkom 12 územno-funkčných celkov (ÚFC) pre funkčno-priestorovú reguláciu územia, a to sektory A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K a L. Pre vymedzenie jednotlivých ÚFC boli rozhodujúce požiadavky z 

hľadiska navrhovaných trás cestných komunikácií, peších ťahov, prípadne pozemkov,  ktoré ohraničujú 

jednotlivé ÚFC. Pre podrobnejšiu reguláciu v zmysle funkčného usporiadania a príbuznosti podmienok 

možného rozvoja v daných lokalitách, sme územno-funkčné celky rozčlenili na menšie regulačné 

bloky. Každá aktivita v riešenom území zóny Ružinovská ulica by mala vychádzať z týchto regulatívov 

a rešpektovať všetky limity využiteľnosti územia,  ktoré platia pre celú zónu a pre príslušný územno-

funkčný celok a regulačný blok. 

Z hľadiska metodického prístupu spracovania, ktorý vychádza z regulatívov navrhnutých v návrhu 

územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, riešená urbanistická štúdia Ružinovská ulica - východ 

definuje len vybraný súbor regulatívov, ktoré sa výhradne viažu k navrhovanej koncepcie rozvoja. 

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania je spracovaný v textovej, ako aj grafickej 

časti – výkres č. 10 – Návrh funkčnej a priestorovej regulácie územia, vrátane limitov využívania územia. 

  Pre jednotlivé funkčné plochy sú spracované regulačné listy, obsahujúce nasledujúce informácie: 

• charakteristika – predstavuje základnú charakteristiku využitia územia 

• prevládajúce funkčné využitie – predstavuje základné funkčné využitie, zariadenia a stavby, ktoré  sú 

v danom území prevládajúce, resp. dominujúce s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami a stavbami 

• prípustné – doplnkové funkčné využitie – predstavuje prípustné, resp. doplnkové funkčné využitie, 

zariadenia a stavby, ktoré je možné v danom území umiestňovať a ktoré svojím rozsahom 

a objemom vhodne dopĺňajú dominantné funkčné využitie 

• prípustné v obmedzenom rozsahu – predstavuje funkčné využitie a stavby, ktorých umiestnenie v danom 

území je potrebné posudzovať vo vzťahu k dominantnému funkčnému využitiu 

• neprípustné funkčné využitie – predstavuje funkčné využitie, zariadenia a stavby, ktorých 

umiestnenie v danom území je v rozpore so stanoveným dominantným funkčným využitím z hľadiska 

ich účelu a vplyvu na životné prostredie. 
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Kód funkcie 101 Kód funkcie 101 Kód funkcie 101 Kód funkcie 101 ––––Plochy obytných území Plochy obytných území Plochy obytných území Plochy obytných území ––––    viacpodlažná zástavba obytného územiaviacpodlažná zástavba obytného územiaviacpodlažná zástavba obytného územiaviacpodlažná zástavba obytného územia        ----    regulačné bloky C1, Kregulačné bloky C1, Kregulačné bloky C1, Kregulačné bloky C1, K    
                                        

Charakteristika: územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch vrátane zariadení 
s opatrovateľskou službou, domov penziónov dôchodcov, bytov a zariadení pre handicapovaných 
občanov 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce • bývanie vo viacpodlažných bytových domoch s minimálnym podielom prevládajúcej funkcie 
70 % (podiel celkových nadzemných podlažných plôch) 

• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
- prípustné: funkcie zabezpečujúce komplexnosť a obsluhu obytného územia: zariadenia občianskej vybavenosti vstavané do 

objektov bývania, rodinné domy v doplnkovom rozsahu (do 10 %), zeleň plošná a líniová do 0,5 ha, zeleň 
pozemkov obytných budov, plochy technickej vybavenosti slúžiacej obsluhe územia 
• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 
• zariadenia obchodu a služieb 
• zariadenia verejného stravovania 
• materské školy 
• zariadenia ambulantnej lekárskej starostlivosti 
• stacionáre sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
• drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia 
• zeleň líniová a plošná 
• pešie komunikácie 
• cyklistické trasy 
• odstavné státia a parkoviská 
• parkinggaráže 
• zariadenia pre vedenie technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych centier, zariadenia 
telovýchovy a voľného času, malé ubytovacie zariadenia do max. 40 lôžok rozptýlené v území 

• domovy penzióny dôchodcov, domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, detské domovy a pod. 
(do 5.000 m2 plochy pozemku) rozptýlené v území 

• ČSPH bez umyvárky automobilov a plničky plynu 
• byty v objektoch určených pre inú funkciu 
• kostoly a modlitebne 
• zariadenia administratívy v objektoch určených pre inú funkciu 
• zariadenia polície 
• zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 
• telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
• zariadenia na separovaný zber odpadu miestneho významu okrem nebezpečného odpadu 

- neprípustné: v území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo 
technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich 
okolí 
• obchodné centrá 
• nákupné strediská, obchodné domy 
• distribučné a veľkoobchodné centrá 
• hypermarkety, hobbymarkety 
• supermarkety, diskonty 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
• autokempingy 
• kongresové centrá 
• veľtržné a výstavné areály 
• zariadenia pre kultúru 
• zábavné zariadenia 
• obradné a smútočné siene 
• areály cirkevných zariadení 
• zariadenia pre administratívu, správu a riadenie 
• zariadenia špeciálnych zložiek štátu 
• základné školy a základné umelecké školy 
• stredné školy, špeciálne školy 
• vysoké školy a vysokoškolské areály 
• ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
• objekty a areály vedy a výskumu, vedecko-technické parky 
• vedecko-technologické parky 
• nemocnice a vysokošpecializované liečebné ústavy 
• ozdravovne, liečebne, liečebné ústavy 
• špecifické zdravotnícke zariadenia a služby 
• zariadenia výroby s výrobných služieb 
• areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
• priemyselné parky 
• záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
• skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
• stavebné dvory a zariadenia 
• zariadenia pre poľnohospodársku výrobu 
• národné štadióny, štadióny – otvorené, kryté 
• športové a telovýchovné areály a zariadenia 
• športové haly 
• kúpaliská 
• lyžiarske svahy a bobové dráhy 
• rekreačno-oddychové a športové prírodné areály 
• pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
• záhradkárske osady a lokality 
• chatové osady 
• les 
• zeleň krajinná a ekostabilizačná 
• technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
• kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
• zariadenia na spracovanie, úpravu a iné nakladanie s odpadmi 
• zariadenia na separovaný zber odpadov 
• diaľničné odpočívadlá 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 102 Kód funkcie 102 Kód funkcie 102 Kód funkcie 102 ––––    Obytné územia málopodlažnej zástavby obytného územia Obytné územia málopodlažnej zástavby obytného územia Obytné územia málopodlažnej zástavby obytného územia Obytné územia málopodlažnej zástavby obytného územia ––––    regulačný blok Lregulačný blok Lregulačný blok Lregulačný blok L1111    
                                                                            
Charakteristika: územie určené pre bývanie v rodinných domoch a v málopodlažných bytových domoch do 4 

nadzemných podlaží, minimálny podiel prevládajúcej funkcie 70 % podlažných plôch a k nim 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia a stavby občianskej, technickej a dopravnej vybavenosti 
vrátane plôch zelene a ihrísk 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce: bývanie v rôznych formách zástavby rodinných domov a v rôznych typologických druhoch málopodlaž
ných bytových domov do 4 nadzemných podlaží s podkrovím, príp. ustupujúcim podlažím 
premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, 
málopodlažné bytové domy umiestňovať prednostne ako prechodné formy medzi viacpodlažnou 
bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou 
• plochy verejnej zelene 
• plochy detských ihrísk, malých športovísk a športových ihrísk 

- prípustné: zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce denné potreby obyvateľov, nerušiace bývanie, 
situované prevažne v parteri bytových domov. 
- vybavenosť obchodu a služieb: 
• maloobchodné zariadenia obchodu 
• maloobchodné zariadenia služieb 
- vybavenosť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti: 
• základné lekárske pracoviská 
• lekárske ambulancie 
• lekárske poradne 
• denné stacionáre pre pobyt geriatrických občanov 
• denné stacionáre pre pobyt postihnutých detí 
zariadenia ostatnej vybavenosti nerušiace bývanie, situované v parteri bytových domov 
- vybavenosť kultúry: 
• knižnice a multimediálne centrá 
• výstavné siene a galérie 
• zariadenia pre kluby a spolky 
• modlitebne a menšie cirkevné zariadenia 
- vybavenosť komerčnej administratívy: 
• obchodno-administratívne kancelárie 
• expozitúry peňažných ústavov 
- vybavenosť verejnej administratívy: 
• kancelárie miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy 
• pošta 
• policajná stanica 
- vybavenosť verejného stravovania vstavané: 
• bufety 
• reštaurácie 
• vinárne 
• cukrárne 
• kaviarne 
- vybavenosť školstva 
• materské školy 
• základné umelecké školy 
- plochy a línie verejnej parkovo upravenej zelene: 
• menšie parkovo upravené plochy zelene do 0,5 ha 
• verejné parky 
• líniová parkovo upravená zeleň – stromoradia ako súčasť komunikácií a parkovísk 
- plochy a zariadenia verejnej dopravnej obsluhy: 
• obslužné komunikácie 
• parkoviská na teréne 
• vstavané podzemné a nadzemné garážovanie a parkovacie objekty 
• pešie komunikácie a námestia 
• cyklistické chodníky 
- zariadenia verejnej a technickej infraštruktúry 
• vodné hospodárstvo 
• energetika 
• telekomunikácie a spojovacia technika 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

• zariadenia telovýchovy a voľného času 
• malé ubytovacie zariadenia 
• zariadenia CO 

- neprípustné: v území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo 
technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich 
okolí. (Ako nerušiace prevádzky nemožno napr. povoliť autoservisy, klampiarske prevádzky, lakovne, 
stolárstva, čerpacie stanice pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod.) 
• byty a obytné budovy príslušné poľnohosp. a les. zariad. 
• nákupné centrá a veľkoobchodné prevádzky 
• ubytovacie zariadenia 
• veľké ubytovacie komplexy 
• výroby a služby všetkých druhov 
• sklady, skladovacie plochy a prevádzky 
• skladové areály 
• stavebné dvory a zariadenia pre údržbu komunikácií 
• obchodné a administratívne budovy 
• kultúrne zariadenia (komplexy a areály) 
• sociálna starostlivosť (komplexy a areály) 
• zdravotníctvo (komplexy a areály) 
• základné a stredné školstvo 
• vysoké školy a areály 
• veľtržné a výstavné areály 
• športové a telovýchovné zariadenia (komplexy a areály) 
• veľké športové areály 
• plošné zariadenia slúžiace rekreácii 
• zábavné zariadenia 
• záhradkárske osady 
• chatové osady 
• ČSPH ako súčasť parkingov a garáží 
• ČSPH bez sprievodných prevádzok (mestský typ) 
• ČSPH 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  – február 2009                                                                                   73 

Kód funkcie 201 Kód funkcie 201 Kód funkcie 201 Kód funkcie 201 --------    PlochyPlochyPlochyPlochy    občianskeobčianskeobčianskeobčianskej vybavenostij vybavenostij vybavenostij vybavenosti    celomestského acelomestského acelomestského acelomestského a    nadmestského významunadmestského významunadmestského významunadmestského významu        
                                                                                                                                    ––––    regulačné blokyregulačné blokyregulačné blokyregulačné bloky    A4, C1, A4, C1, A4, C1, A4, C1, D2, D3, D4, D2, D3, D4, D2, D3, D4, D2, D3, D4, I, GI, GI, GI, G    
    

 
Charakteristika: 

územie určené prevažne  pre zariadenia a budovy občianskej vybavenosti, slúžiace predovšetkým pre 
umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany 
a bezpečnosti, ubytovania cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb celomestského 
a nadmestského významu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu, školstva a požiarnej ochrany  

Funkčné využitie:  
- prevládajúce: využitie pre objekty a zariadenia celomestského a nadmestského významu:  

• nákupné strediská, hypermarkety, hobbymarkety 
• obchodné domy a obchodné centrá regionálne 
• výstavnícke a aukčné domy 
• prímestské obchodné centrá 
plochy zariadení a budov verejného stravovania, prechodného ubytovania a CR: 
• verejné stravovanie, bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod. 
• hotely všetkých kategórií 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• študentské domovy a internáty 
plochy zariadení a budov komerčnej administratívy, verejnej správy: 
• obchodno-administratívne budovy, kongresové centrum 
• budovy finančných ústavov 
• objekty ústredných orgánov štátnej správy  a štátnej reprezentácie 
• objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
• obchodno-administratívne sídla firiem 
• zariadenia požiarnej ochrany, polície, zariadenia obrany 
plochy zariadení a budov vzdelávania a kultúry: 
• špecializované a špecifické školské a vzdelávacie zariadenia 
• kultúrno-spoločenské zariadenia: 

- kiná, divadlá, galérie a výstavné siene, knižnice, zábavné zariadenia 
- kultúrno-spoločenské centrá, kluby, obradné siene 
- kostoly a modlitebne 

plochy zariadení zdravotníctva a sociálnej vybavenosti 
• polikliniky, nemocnice NsP, FNsP 
• špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, liečebné ústavy 
• stacionáre sociálnych služieb, služby dôchodcom, detské domovy, krízové stredisko ZOS, SOS, pestúnska 

starostlivosť 
plochy zariadení školstva, vedy a výskumu 
• stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy 
• ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
objekty areálov vedy a výskumu 
plochy veľtržných a výstavných areálov 

- prípustné: objekty a zariadenia pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území 
supermarkety, diskonty 
maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
cirkev a jej ostatné zariadenia 
základné školy, ZUŠ 
ambulancie, lekárne 
stacionáre sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 
bývanie nad podlažiami dominantného funkčného využitia 
byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
plochy zariadení a budov výroby a služieb: 
• obslužné, opravárenské a servisné prevádzkarne a dielne nerušiace obytné prostredie 
plochy verejnej zelene 
• verejné parky, drobná architektúra a mobiliár 
• plochy a línie parkovo upravenej zelene 
plochy a zariadenia verejnej dopravnej obsluhy: 
• vozidlové komunikácie 
• pešie a cyklistické komunikácie 
• zhromažďovacie priestory 
• drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia 
• samostatné parkovacie plochy na teréne 
• podzemné a nadzemné parkovacie a garážovacie objekty 
zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy: 
• vodohospodárske 
• energetické 
• telekomunikačné a spojovacie 

- prípustné v obmedzenom 
rozsahu: 

plochy stavieb bytových domov – podiel bytov v území 10 – 30 % celkových nadzemných podlažných plôch 
kostoly, kaplnky a modlitebne jednotlivých náboženských obcí, obradné siene 
ubytovacie zariadenia viažuce s na funkciu, stravovanie pre zamestnancov 
drobná výroba a služby nerušiace, výrobné a nevýrobné služby pre obvsluhu územia 
telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
zariadenia a stavby ČSPH 
odstavné státia a parkoviská, parkinggaráže 
zariadenia CO 

- neprípustné: ostatné zariadenia a budovy nesúvisiace s dominantným, doplnkovým a podmienečne vhodným funkčným 
využitím, v území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým 
zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v okolí 
• rodinné domy 
• distribučné a veľkoobchodné centrá 
• výroby a služby všetkých druhov 
• priemyselné parky 
• sklady, skladovacie plochy a prevádzky 
• skladové areály 
• stavebné dvory a zariadenia pre údržbu komunikácií 
• veľké športové areály, kúpaliská 
• plošné zariadenia slúžiace rekreácii, areály voľného času 
• autokempingy, turistické ubytovne 
• záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
• záhradkárske osady 
• chatové osady 
• zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, kompostárne 
• zariadenia na separovaný zber 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 202Kód funkcie 202Kód funkcie 202Kód funkcie 202    --------    PlochyPlochyPlochyPlochy    občianskej vybavenostiobčianskej vybavenostiobčianskej vybavenostiobčianskej vybavenosti    lokálneho významu lokálneho významu lokálneho významu lokálneho významu ––––    regulačné bloky A2, B2, C2, C3, D1regulačné bloky A2, B2, C2, C3, D1regulačné bloky A2, B2, C2, C3, D1regulačné bloky A2, B2, C2, C3, D1    
    

Charakteristika: Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, 
verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkvi, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu 
a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných pozemkoch. 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce: občianska vybavenosť prevažne dennej potreby viazaná na bývajúce obyvateľstvo 
Nákupné strediská, obchodné domy 
 Supermarkety, diskonty 
 Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
 Verejné stravovanie 
 Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
Kultúrne zariadenia 
Kostoly a modlitebne 
Administratívne budovy 
Prenajímateľné administratívne priestory 
Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
 Materské školy  
Základné školy a základné umelecké školy 
Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 

- prípustné: - podiel bytov v území 10 až 30 % celkových nadzemných podlažných plôch 
Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
Zábavné zariadenia 
Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
Cirkev a jej ostatné zariadenia 
Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
Stredné školy, špeciálne školy 
Polikliniky 
Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
Zeleň líniová a plošná 
Drobná architektúra a mobiliár 
Pešie komunikácie 
Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 
Odstavné státia a parkoviská 
Komunikácie vozidlové 

- prípustné v obmedzenom 
rozsahu: 

- dostavby bytov nad podlažím základnej funkcie, bytové domy do 4. nadzemného podlažia len mimo areálov 
základných škôl, materských škôl, jaslí, zdravotníckych a sociálnych zariadení 
Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
Stravovanie pre zamestnancov 
Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu 
Obradné siene 
Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
Drobná výroba a služby – nerušiaca 
Športové haly, plavárne, kolkárne 
Cyklistické trasy 
ČSPH bez sprievodných prevádzok 
Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

- neprípustné:  Rodinné domy 
 Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
 Obchodné centrá regionálne 
 Distribučné a veľkoobchodné centrá 
 Hypermarkety, hobbymarkety 
 Autokempingy, turistické ubytovne 
 Kongresové centrá 
 Veľtržné a výstavné areály 
 Objekty ústred. orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
 Zariadenia obrany 
 Vysoké školy a vysokoškolské areály 
 Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
 Objekty a areály vedy a výskumu 
 Nemocnice NsP, FNsP 
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
 Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
 Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
Domovy sociálnych služieb 
 Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
 Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
 Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
 Výroby a služby všetkých druhov 
 Priemyselné parky 
 Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
 Skladové areály súvisiace s výrobou 
Stavebné dvory a zariadenia 
Národné štadióny, štadióny – otvorené, kryté 
Športové areály – kryté a otvorené 
Kúpaliská 
Lyžiarske svahy a bobové dráhy 
Zariadenia netradičných športov 
Areály voľného času 
Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
Drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
 Záhradkárske osady a lokality 
Chatové osady 
 Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
 Zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi 
Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 
Prícestné odpočívadlá 
ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
Parkinggaráže 
 Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 302 Kód funkcie 302 Kód funkcie 302 Kód funkcie 302 ----    Plochy pre distribučné centrá, sklady, stavebníctvoPlochy pre distribučné centrá, sklady, stavebníctvoPlochy pre distribučné centrá, sklady, stavebníctvoPlochy pre distribučné centrá, sklady, stavebníctvo        ––––    regulačný blok E1regulačný blok E1regulačný blok E1regulačný blok E1    
Charakteristika: plochy  slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier, trvalé 

stavebné dvory a zariadenia 
Dominantné funkčné 
využitie: 

• veľkoobchodné sklady, distribučné centrá, areály stavebnej výroby, sklady a skladové plochy 
• logistické parky, areály 
• stavebné dvory a zariadenia 
• prevádzkové areály 

Prípustné doplnkové 
funkčné využitie: 

• administratíva pre prevládajúce funkcie 
• nerušiaca drobná výroba a služby, predajné sklady 
• zariadenia pre administratívu, správu a riadenie 
• objekty a areály vedy a výskumu, vedecko-technické parky 
• zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 
• zeleň líniová, plošná 
• pešie komunikácie 
• odstavné státia a parkoviská 
• komunikácie vozidlové 
• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

Podmienečne vhodné 
funkčné využitie 
v obmedzenom rozsahu: 

• občianska vybavenosť a služby slúžiace pre obsluhu územia 
• výrobné podniky bez rušivého vplyvu na okolie 
• verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
• odborné učebne stredného školstva 
• byty v objektoch určených pre inú funkciu 
• zariadenia obchodu a služieb v objektoch určených pre inú funkciu 
• stredné školy, špeciálne školy 
• zariadenia ambulantnej lekárskej starostlivosti, polikliniky 
• zariadenia výroby a výrobných služieb 
• zariadenia športu a telovýchovy v objektoch určených pre inú funkciu 
• drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia 
• zariadenia na spracovanie, úpravu a iné nakladanie s odpadmi 
• zariadenia na separovaný zber odpadov 
• zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu 
• ČSPH 
• parkinggaráže 

Neprípustné funkčné 
využitie: 

• všetky formy bývania (okrem bytov v objektoch určených pre inú funkciu) 
• rodinné domy 
• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 
• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
• obchodné centrá 
• nákupné strediská, obchodné domy 
• hypermarkety, hobbymarkety 
• supermarkety, diskonty 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
• autokempingy 
• kongresové centrá 
• veľtržné a výstavné areály 
• zariadenia pre kultúru 
• zábavné zariadenia 
• zariadenia pre kultúru v objektoch určených pre inú funkciu 
• obradné a smútočné siene 
• kostoly a modlitebne 
• areály cirkevných zariadení 
• zariadenia špeciálnych zložiek štátu 
• materské školy 
• základné školy a základné umelecké školy 
• vysoké školy a vysokoškolské areály 
• ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
• nemocnice a vysokošpecializované liečebné ústavy 
• ozdravovne, liečebne, liečebné ústavy 
• špecifické zdravotnícke zariadenia a služby 
• stacionáre sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
• domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy 
• domovy penzióny dôchodcov 
• zariadenia poskytujúce sociálne služby 
• areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
• priemyselné parky 
• záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
• zariadenia pre poľnohospodársku výrobu 
• národné štadióny, štadióny – otvorené, kryté 
• športové a telovýchovné areály a zariadenia 
• športové haly 
• telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne a zariadenia pre netradičné športy 
• kúpaliská 
• lyžiarske svahy a bobové dráhy 
• rekreačno-oddychové a športové prírodné areály 
• pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
• záhradkárske osady a lokality 
• chatové osady 
• les 
• zeleň krajinná a ekostabilizačná 
• cyklistické trasy 
• technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
• kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
• diaľničné odpočívadlá 
• odstavné státia a parkoviská 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 401Kód funkcie 401Kód funkcie 401Kód funkcie 401--------    PlochyPlochyPlochyPlochy    športy, telovýchovy ašporty, telovýchovy ašporty, telovýchovy ašporty, telovýchovy a    voľného časuvoľného časuvoľného časuvoľného času    ––––    regulačný blok C1regulačný blok C1regulačný blok C1regulačný blok C1    
    
    

Charakteristika: Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, 
športovými ihriskami slúžiace pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace 
športovým aktivitám vo voľnom čase 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce: - zariadenia športu, telovýchovy a športových aktivít vo voľnom čase 
Športové areály – kryté a otvorené 
Športové haly, plavárne, kolkárne 
Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
Zariadenia netradičných športov 
Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 

- prípustné: - ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, odstavné státia a parkoviská pre obsluhu funkcie, doplnkové funkcie – 
ktoré neprekročia svojim rozsahom cca 10% plochy pozemkov dominantnej funkcie 
Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu 
Zeleň líniová a plošná  
Cyklistické trasy  
Pešie komunikácie 
Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 
Odstavné státia a parkoviská 
Komunikácie vozidlové 

- prípustné v obmedzenom 
rozsahu: 

- objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie kempingy len v okrajových polohách mesta, len vo väzba na ďalšie 
rekreačné plochy 
Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
Autokempingy, turistické ubytovne 
Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
Areály voľného času  
Drobná architektúra a mobiliár 
Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

- neprípustné:  Rodinné domy 
 Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
 Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
 Obchodné centrá regionálne 
 Nákupné strediská, obchodné domy 
 Distribučné a veľkoobchodné centrá 
 Hypermarkety, hobbymarkety 
 Supermarkety, diskonty 
 Verejné stravovanie 
 Stravovanie pre zamestnancov 
 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
 Kongresové centrá 
 Veľtržné a výstavné areály 
 Kultúrne zariadenia 
 Zábavné zariadenia  
 Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
 Obradné siene 
 Kostoly a modlitebne 
 Cirkev a jej ostatné zariadenia 
 Administratívne budovy 
Prenajímateľné administratívne priestory 
Objekty ústred. orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
 Zariadenia obrany 
 Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
 Materské školy 
 Základné školy a základné umelecké školy 
 Stredné školy, špeciálne školy 
 Vysoké školy a vysokoškolské areály 
 Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
 Objekty a areály vedy a výskumu 
 Polikliniky 
 Nemocnice NsP, FNsP 
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
 Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
 Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
 Domovy sociálnych služieb 
 Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
 Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
 Drobná výroba a služby - nerušiaca 
 Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
 Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
 Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
 Výroby a služby všetkých druhov 
 Priemyselné parky 
 Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
 Skladové areály súvisiace s výrobou 
 Stavebné dvory a zariadenia 
Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
Drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
 Záhradkárske osady a lokality 
Chatové osady 
Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
 Zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi 
Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 
Prícestné odpočívadlá 
ČSPH bez sprievodných prevádzok 
ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
 Parkinggaráže 
 Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 501 Kód funkcie 501 Kód funkcie 501 Kód funkcie 501 ----    Zmiešané územia bývania aZmiešané územia bývania aZmiešané územia bývania aZmiešané územia bývania a    občianskej vybavenosti občianskej vybavenosti občianskej vybavenosti občianskej vybavenosti     ––––    polyfunkčné plochypolyfunkčné plochypolyfunkčné plochypolyfunkčné plochy    
                                                                                                                                                                                    ––––    regulačný blok Iregulačný blok Iregulačný blok Iregulačný blok I    
Charakteristika: plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov, bývania 

a občianskej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na 
rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia.  Podľa polohy 
v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba. 
Predpokladaný podiel bývania 60 % celkových nadzemných podlažných plôch 

Funkčné využitie  
- prevládajúce: forma zástavby charakterizovaná ako prevažne viacpodlažná zástavba nad 4 

nadzemné podlažia s občianskou vybavenosťou v spodných podlažiach objektov 
• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
• obchodno-administratívne priestory 
• finančné ústavy 
• obchodno-administratívne sídla firiem 
• maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
• verejné stravovanie 
• verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
• kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
• zdravotníctvo – ambulancie, lekárne, výdajne zdravotných pomôcok, stacionáre 
• stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
• nerušiaca drobná výroba a služby  
• zariadenia služieb 
• materské školy 
• umelecké školy 
• športové a telovýchovné zariadenia vstavané 
• plochy verejnej zelene 
• plochy detských ihrísk, malých športovísk a športových ihrísk 
• pešie komunikácie a priestranstvá 

- prípustné: prevažne funkcie, ktoré zabezpečujú prostredie mestských centier a mestských tried 
s občianskou vybavenosťou ako i vstavané zariadenia vyššej občianskej vybavenosti 
• byty služobné a pre správu zariadení 
• byty pre prechodné ubytovanie 
• modlitebne a ostatné cirkevné zariadenia 
• miestna správa 
• správne orgány a organizácie 
• supermarkety, diskonty 
• veda, výskum podľa zamerania 
• zariadenia polície 
• vstavané, prípadne samostatné hromadné a parkovacie garáže 
• parkoviská na teréne 
• zariadenia technickej infraštruktúry 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

• zariadenia telovýchovy a voľného času 
• zariadenia CO 

- neprípustné: v území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným 
alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku 
stavieb a zariadení v ich okolí. (Ako nerušiace prevádzky nemožno napr. povoliť 
klampiarske prevádzky, lakovne, stolárstva, veľkoobchodné prevádzky a pod.) 
• byty a obytné budovy príslušné poľnohosp. a les. zariad. 
• veľké nákupné centrá a veľkoobchodné prevádzky 
• veľké ubytovacie komplexy 
• výroba a služby všetkých druhov 
• sklady, skladovacie plochy a prevádzky 
• skladové areály 
• stavebné dvory a zariadenia pre údržbu komunikácií 
• ústredné orgány štátnej správy a štátna reprezentácia 
• kultúrne zariadenia (komplexy a areály) 
• sociálna starostlivosť (komplexy a areály) 
• zdravotníctvo (komplexy a areály) 
• základné a stredné školstvo 
• vysoké školy a areály 
• veľtržné a výstavné areály 
• športové a telovýchovné zariadenia (komplexy a areály) 
• veľké športové areály 
• plošné zariadenia slúžiace rekreácii 
• zábavné zariadenia menšieho rozsahu 
• autokempingy 
• záhradkárske osady 
• chatové osady 
• ČSPH 
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Kód funkcie 502 Kód funkcie 502 Kód funkcie 502 Kód funkcie 502 ----    Zmiešané územia obchodu aZmiešané územia obchodu aZmiešané územia obchodu aZmiešané územia obchodu a    výrobných avýrobných avýrobných avýrobných a    nevýrobných služieb nevýrobných služieb nevýrobných služieb nevýrobných služieb ––––    regulačné bloky D2, D5regulačné bloky D2, D5regulačné bloky D2, D5regulačné bloky D2, D5    

Charakteristika: plochy určené pre komerčné účely s prevládajúcimi obslužnými funkciami obchodu, drobných 
prevádzok výroby a služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami, ktoré svojím charakterom nemôžu 
byť lokalizované v obytnom prostredí, pretože nespĺňajú požiadavky na hygienickú kvalitu 
obytného prostredia, ale nerušia ostatné funkcie umiestnené v okolí 

Funkčné využitie: •  

- prevládajúce: • malé a stredné výrobné zariadenia 
• sklady, skladovacie plochy, distribučné a veľkoobchodné centrá 
• priestory pre prevádzky výrobných a nevýrobných služieb 

- prípustné: • celá škála zariadení obchodu – nákupné strediská, obchodné domy, hypermarkety, 
hobbymarkety, supermarkety, diskonty 

• sklady, skladovacie plochy, distribučné a veľkoobchodné centrá 
• výstavné a predvádzacie priestory 
• zeleň líniová, plošná 
• pešie komunikácie 
• zariadenia na separovaný zber odpadov 
• zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu 
• odstavné státia a parkoviská 
• parkinggaráže 
• komunikácie vozidlové 
• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

• administratívne budovy a priestory súvisiace s prevádzkami 
• odborné učebne stredných škôl 
• ČSPH bez umyvárky automobilov a plničky plynu 
• byty v objektoch určených pre inú funkciu 
• zariadenia verejného stravovania 
• zariadenia administratívy v objektoch určených pre inú funkciu 
• zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
• stacionáre sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
• telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne a zariadenia pre netradičné športy 
• zariadenia športu a telovýchovy v objektoch určených pre inú funkciu 
• drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia 
• cyklistické trasy 
• zariadenia na separovanie, úpravu a iné nakladanie s odpadmi 

- neprípustné: • rodinné domy 
• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 
• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
• autokempingy 
• kongresové centrá 
• zariadenia pre kultúru 
• zábavné zariadenia 
• zariadenia pre kultúru v objektoch určených pre inú funkciu 
• obradné a smútočné siene 
• kostoly a modlitebne 
• areály cirkevných zariadení 
• zariadenia špeciálnych zložiek štátu 
• materské školy 
• základné školy a základné umelecké školy 
• vysoké školy a vysokoškolské areály 
• ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
• objekty a areály vedy a výskumu, vedecko-technické parky 
• vedecko-technologické parky 
• nemocnice a vysokošpecializované liečebné ústavy 
• ozdravovne, liečebne, liečebné ústavy 
• špecifické zdravotnícke zariadenia a služby 
• domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy 
• domovy penzióny dôchodcov 
• zariadenia poskytujúce sociálne služby 
• areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
• priemyselné parky 
• záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
• stavebné dvory a zariadenia 
• zariadenia pre poľnohospodársku výrobu 
• národné štadióny, štadióny – otvorené, kryté 
• športové a telovýchovné areály a zariadenia 
• športové haly 
• kúpaliská 
• lyžiarske svahy a bobové dráhy 
• rekreačno-oddychové a športové prírodné areály 
• pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
• záhradkárske osady a lokality 
• chatové osady 
• les 
• zeleň krajinná a ekostabilizačná 
• technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
• kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
• diaľničné odpočívadlá 
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 601 Kód funkcie 601 Kód funkcie 601 Kód funkcie 601 ----    Plochy technickej vybavenosti vodného hospodárstvaPlochy technickej vybavenosti vodného hospodárstvaPlochy technickej vybavenosti vodného hospodárstvaPlochy technickej vybavenosti vodného hospodárstva    

Charakteristika: plochy zariadení a objektov slúžiacich pre prevádzku vodohospodárskych 
systémov 

Funkčné využitie:  
. prevládajúce: plochy vodných zdrojov 

plochy vodojemov 
plochy čistiarní odpadových vôd a čerpacích staníc 
plochy prevádzok VaK 

- prípustné: sklady, skladovacie plochy 
nevyhnutné objekty technickej vybavenosti 
plochy vyhradenej zelene 

- prípustné 
v obmedzenom 
rozsahu: 

bývanie ako súčasť zariadení 
• služobné byty 

- neprípustné: ostatné zariadenia a budovy nesúvisiace s dominantným, doplnkovým 
a podmienečne vhodným funkčným využitím 

 

 

 

 

 

Kód funkcie 602 Kód funkcie 602 Kód funkcie 602 Kód funkcie 602 ––––    Plochy technickej vybavenosti energetiky aPlochy technickej vybavenosti energetiky aPlochy technickej vybavenosti energetiky aPlochy technickej vybavenosti energetiky a    telekomunikáciítelekomunikáciítelekomunikáciítelekomunikácií    

Charakteristika: plochy zariadení a objektov energetiky, telekomunikácií a spojov 
Funkčné využitie:  
. prevládajúce: zdroje výroby tepla 

plochy zariadení trafostaníc VVN a VN 
plochy zariadení regulačných staníc plynu 
plochy zariadení telekomunikácií a spojov 

- prípustné: sklady, skladovacie plochy 
nevyhnutné objekty technickej vybavenosti 
plochy vyhradenej zelene 

- prípustné 
v obmedzenom 
rozsahu: 

bývanie ako súčasť zariadení 
• služobné byty 

- neprípustné: ostatné zariadenia a budovy nesúvisiace s dominantným, doplnkovým 
a podmienečne vhodným funkčným využitím 
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Kód funkcie 701 – Územia dopravy a dopr. vybavenosti – Plochy zariadení MHD a autobusovej PHD 

Charakteristika: plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku 
- mestskej hromadnej dopravy 
- prímestskej hromadnej dopravy autobusovej 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce: • depá nosného systému, vozovne a dielne električiek, trolejbusov a autobusov 
• stanice prímestskej autobusovej dopravy depá nosného systému, vozovne a dielne električiek, trolejbusov 

a autobusov 
- prípustné: • Verejné stravovanie 

• Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
• Stravovanie pre zamestnancov 
• Administratívne budovy 
• Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
• Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
• Skladové areály súvisiace s výrobou ( prevádzkou ) 
• Pešie komunikácie 
• ČSPH bez sprievodných prevádzok 
• ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
• Odstavné státia a parkoviská 
• Parkinggaráže 
• Komunikácie vozidlové 
• Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

• Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
• Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
• Zeleň líniová a plošná 
• Drobná architektúra a mobiliár 
• Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 
• Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
• Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 

- neprípustné: • Rodinné domy 
• Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
• Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
• Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
• Obchodné centrá regionálne 
• Nákupné strediská, obchodné domy 
• Distribučné a veľkoobchodné centrá 
• Hypermarkety, hobbymarkety 
• Supermarkety, diskonty 
• Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
• Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
• Autokempingy, turistické ubytovne 
• Ubytovacie zariadenia viažuce na funkciu 
• Kongresové centrá 
• Veľtržné a výstavné areály 
• Kultúrne zariadenia 
• Zábavné zariadenia  
• Obradné siene 
• Kostoly a modlitebne 
• Cirkev a jej ostatné zariadenia 
• Prenajímateľné administratívne priestory 
• Objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
• Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
• Zariadenia obrany 
• Materské školy 
• Základné školy a základné umelecké školy 
• Stredné školy, špeciálne školy 
• Vysoké školy a vysokoškolské areály 
• Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
• Objekty a areály vedy a výskumu 
• Polikliniky 
• Nemocnice NsP, FNsP 
• Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
• Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
• Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
• Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
• Domovy sociálnych služieb 
• Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
• Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
• Drobná výroba a služby - nerušiaca 
• Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
• Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
• Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
• Výroby a služby všetkých druhov 
• Priemyselné parky 
• Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
• Stavebné dvory a zariadenia 
• Národné štadióny, štadióny – otvorené, kryté 
• Športové a telovýchovné areály a zariadenia 
• Športové haly, plavárne kolkárne 
• Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
• Kúpaliská 
• Lyžiarske svahy a bobové dráhy 
• Zariadenia netradičných športov 
• Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 
• Areály voľného času 
• Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
• Drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
• Záhradkárske osady a lokality 
• Chatové osady 
• Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
• Cyklistické trasy 
• Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
• Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
• Zariadenia na spracovanie, úpravu  a nakladanie s odpadmi 
• Prícestné odpočívadlá 
• Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 1110Kód funkcie 1110Kód funkcie 1110Kód funkcie 1110    ––––    Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene ––––    parky, sadovnícke a lesoparkovparky, sadovnícke a lesoparkovparky, sadovnícke a lesoparkovparky, sadovnícke a lesoparkové úpravy  é úpravy  é úpravy  é úpravy      

Charakteristika: Plochy parkovej a sadovnícky upravenej zelene, plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru  (mimo BLP) 
dostupné širokej verejnosti 

Funkčné využitie:  

- prevládajúce: Zeleň líniová a plošná 

- prípustné: Drobná architektúra a mobiliár 
Pešie komunikácie 
menšie ihriská, plochy pre deti a pod. 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
Drobné zariadenia pre vedecko - výskumné účely 
Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 

- neprípustné:  Rodinné domy 
 Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
 Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
 Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
 Obchodné centrá regionálne 
 Nákupné strediská, obchodné domy 
 Distribučné a veľkoobchodné centrá 
 Hypermarkety, hobbymarkety 
 Supermarkety, diskonty 
 Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
Verejné stravovanie 
 Stravovanie pre zamestnancov 
 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
 Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
 Autokempingy, turistické ubytovne 
 Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu 
 Kongresové centrá 
 Veľtržné a výstavné areály 
 Kultúrne zariadenia 
 Zábavné zariadenia  
 Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
 Obradné siene 
 Kostoly a modlitebne 
 Cirkev a jej ostatné zariadenia 
 Administratíva 
 Prenajímateľné administratívne priestory 
 Objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
 Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
 Zariadenia obrany 
 Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
 Materské školy 
 Základné školy a základné umelecké školy 
 Stredné školy, špeciálne školy 
 Vysoké školy a vysokoškolské areály 
 Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
 Objekty a areály vedy a výskumu 
 Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
 Polikliniky 
 Nemocnice NsP, FNsP 
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
 Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
 Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
 Domovy sociálnych služieb 
 Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
 Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
 Drobná výroba a služby - nerušiaca 
 Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
 Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
 Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
 Výroby a služby všetkých druhov 
 Priemyselné parky 
 Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
 Skladové areály súvisiace s výrobou 
 Stavebné dvory 
 Národné štadióny, štadióny otvorené, kryté 
 Športové areály – kryté a otvorené 
 Športové haly, plavárne, kolkárne 
 Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
Kúpaliská 
Lyžiarske svahy a bobové dráhy 
Zariadenia netradičných športov 
Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 
Areály voľného času 
 Záhradkárske osady a lokality 
Chatové osady 
Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
Cyklistické trasy 
Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 
Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
 Zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi 
Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 
Prícestné odpočívadlá 
ČSPH bez sprievodných prevádzok 
ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
Odstavné státia a parkoviská 
 Parkinggaráže 
 Komunikácie vozidlové 
 Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 
 Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 1120Kód funkcie 1120Kód funkcie 1120Kód funkcie 1120    ––––    Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene ––––    vyhradená zeleň vyhradená zeleň vyhradená zeleň vyhradená zeleň     

Charakteristika: Zeleň areálov OV, školstva, botanické a zoologické záhrady a arboretá, zeleň cintorínov 

Funkčné využitie:  
- prevládajúce: zeleň plošná a líniová  plniaca v rámci areálov významnú funkciu 

- prípustné: Obradné siene 
Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
Drobná architektúra a mobiliár  
Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
Drobné zariadenia pre vedecko - výskumné účely 
Pešie komunikácie 
Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 
Odstavné státia a parkoviská 

- neprípustné:  Rodinné domy 
 Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
 Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
 Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
 Obchodné centrá regionálne 
 Nákupné strediská, obchodné domy 
 Distribučné a veľkoobchodné centrá 
 Hypermarkety, hobbymarkety 
 Supermarkety, diskonty 
 Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
Verejné stravovanie 
 Stravovanie pre zamestnancov 
 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
 Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
 Autokempingy, turistické ubytovne 
 Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu 
 Kongresové centrá 
 Veľtržné a výstavné areály 
 Kultúrne zariadenia 
 Zábavné zariadenia  
 Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
 Kostoly a modlitebne 
 Cirkev a jej ostatné zariadenia 
 Administratíva 
 Prenajímateľné administratívne priestory 
 Objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
 Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
 Zariadenia obrany 
 Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
 Materské školy 
 Základné školy a základné umelecké školy 
 Stredné školy, špeciálne školy 
 Vysoké školy a vysokoškolské areály 
 Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
 Objekty a areály vedy a výskumu 
 Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
 Polikliniky 
 Nemocnice NsP, FNsP 
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
 Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
 Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
 Domovy sociálnych služieb 
 Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
 Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
 Drobná výroba a služby - nerušiaca 
 Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
 Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
 Výroby a služby všetkých druhov 
 Priemyselné parky 
 Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
 Skladové areály súvisiace s výrobou 
 Stavebné dvory a zariadenia 
 Národné štadióny, štadióny otvorené, kryté 
 Športové areály – kryté a otvorené 
 Športové haly, plavárne, kolkárne 
 Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
Kúpaliská 
Lyžiarske svahy a bobové dráhy 
Zariadenia netradičných športov 
Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 
Areály voľného času 
Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
 Záhradkárske osady a lokality 
Chatové osady 
Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
Cyklistické trasy 
Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
 Zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi 
Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 
Prícestné odpočívadlá 
ČSPH bez sprievodných prevádzok 
ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
Parkinggaráže 
 Komunikácie vozidlové 
 Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 
 Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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Kód funkcie 113Kód funkcie 113Kód funkcie 113Kód funkcie 1130000    ––––    Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene Územia mestskej zelene ––––    ostatná ochranná aostatná ochranná aostatná ochranná aostatná ochranná a    izolačnáizolačnáizolačnáizolačná    zeleňzeleňzeleňzeleň        

Charakteristika: Zeleň areálov OV, školstva, botanické a zoologické záhrady a arboréta, zeleň cintorínov 

Funkčné využitie:  
- prevládajúce: Zeleň líniová a plošná plniaca v rámci areálov významnú funkciu 

- prípustné: Obradné siene 
Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo 
Drobná architektúra a mobiliár 
Technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu 

- prípustné 
v obmedzenom rozsahu: 

Verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety 
Drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
Pešie komunikácie 
Drobné zariad. vybavenosti a hygienické zar. pre obsluhu územia 
Odstavné státia a parkoviská 

- neprípustné:  Rodinné domy 
 Bytové domy do 4. nadzemného podlažia 
 Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 
 Byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) 
 Obchodné centrá regionálne 
 Nákupné strediská, obchodné domy 
 Distribučné a veľkoobchodné centrá 
 Hypermarkety, hobbymarkety 
 Supermarkety, diskonty 
 Maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia 
Verejné stravovanie 
 Stravovanie pre zamestnancov 
 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (CR) 
 Malé ubytovacie zariadenia CR, malé hotely, penzióny 
 Autokempingy, turistické ubytovne 
 Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu 
 Kongresové centrá 
 Veľtržné a výstavné areály 
 Kultúrne zariadenia 
 Zábavné zariadenia  
 Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu 
 Kostoly a modlitebne 
 Cirkev a jej ostatné zariadenia 
 Administratíva 
 Prenajímateľné administratívne priestory 
 Objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie 
 Objekty verejnej správy krajského a miestneho významu 
 Zariadenia obrany 
 Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície 
 Materské školy 
 Základné školy a základné umelecké školy 
 Stredné školy, špeciálne školy 
 Vysoké školy a vysokoškolské areály 
 Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva 
 Objekty a areály vedy a výskumu 
 Ambulancie, lekárne, ADOS, výdajne zdrav. pomôcok, stacionáre 
 Polikliniky 
 Nemocnice NsP, FNsP 
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy 
 Odborné lieč. ústavy, detské ozdravovne, liečebne, lieč. ústavy 
 Zar. zdravotníctva – záchranná služba, dializačné strediská 
Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie 
 Domovy sociálnych služieb 
 Domovy dôchodcov, domovy penzióny dôchodcov 
 Detské domovy, krízové stred., ZOS, SOS, pestúnska starostiv. 
 Drobná výroba a služby - nerušiaca 
 Výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia 
Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov 
 Výroby a služby všetkých druhov 
 Priemyselné parky 
 Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky 
 Skladové areály súvisiace s výrobou 
 Stavebné dvory a zariadenia 
 Národné štadióny, štadióny otvorené, kryté 
 Športové areály – kryté a otvorené 
 Športové haly, plavárne, kolkárne 
 Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne 
Kúpaliská 
Lyžiarske svahy a bobové dráhy 
Zariadenia netradičných športov 
Zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty 
Areály voľného času 
 Pobytové lúky, náučné chodníky, turistické trasy 
 Záhradkárske osady a lokality 
Chatové osady 
Vegetácia / zeleň krajinná a ekostabilizačná 
Cyklistické trasy 
Kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
Zariadenia na separovaný  zber odpadov 
 Zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi 
Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu bez NO 
Prícestné odpočívadlá 
ČSPH bez sprievodných prevádzok 
ČSPH so sprievodnými prevádzkami 
Parkinggaráže 
 Komunikácie vozidlové 
 Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 
 Tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
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12121212.3. REGULATÍVY PRIES.3. REGULATÍVY PRIES.3. REGULATÍVY PRIES.3. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANITOROVÉHO USPORIADANITOROVÉHO USPORIADANITOROVÉHO USPORIADANIA A A A ––––    INTENZITY INTENZITY INTENZITY INTENZITY     
                                        VYUŽITIA ÚZEMIVYUŽITIA ÚZEMIVYUŽITIA ÚZEMIVYUŽITIA ÚZEMIA, UMIESTNENIE DOMINA, UMIESTNENIE DOMINA, UMIESTNENIE DOMINA, UMIESTNENIE DOMINÁNTÁNTÁNTÁNT    

    

Intenzita využitia územia – regulatív, prostredníctvom ktorého sa uplatňuje zámer zachovania 

a tvorby kvalitatívnych charakteristík urbanizovaného prostredia a optimálne využitie územia. 

Regulatív intenzity využitia územia sa uplatňuje: 

- z indexu podlažných plôch (IPP) – ktorý vyjadruje pomer celkovej výmery nadzemných podlažných 

plôch budov k celkovej ploche územia regulačného bloku. Najčastejšie je formulovaný ako 

maximálne prípustná miera využitia územia 

- z indexu zastavanosti – index zastavanej plochy (IZP), ktorý vyjadruje pomer plôch zastavaných 

budovami a stavbami k celkovej ploche územia regulačného bloku, je formulovaný ako maximálne 

prípustná miera využitia územia. 

   V tejto štúdii sú indexy podlažných plôch a zastavanosti navrhované pre príslušnú funkčnú 

plochu podľa funkčno-priestorových celkov vymedzených pre spracovanie na zonálnej úrovni. 

Diferencované hodnoty regulatívu indexu zastavanosti pre jednotlivé funkčné územia reflektujú zámer 

diferencovania charakteru prostredia a funkčného využitia územia. 

- z koeficientu zelene (KZ) – ktorým je vyjadrený koncepčný zámer na zastúpenie plôch zelene v jednotlivých 

vymedzených územiach regulačných blokov. Tento koeficient vyjadruje pomer plôch zelene k celkovej 

ploche územia regulačného bloku. KZ stanovuje požiadavku na záväzné minimum zelených plôch 

v území. 

 
Indexy intenzity využitia územia v regulačných blokoch – návrh UŠ Ružinovská ulica východ 

ÚFC 
Územie 

m2 

Podlažná 
plocha  

nadzemná 
stav  m2 

Podlažná 
plocha  

nadzemná 
zmena m2 

Podlažná 
plocha 

nadzemná 
návrh m2   

Podlažná 
plocha  

podzemná 
stav m2 

Podlažná 
plocha  

podzemná 
zmena m2 

Podlažná 
plocha  

podzemná 
návrh  m2 

IPP 
Zastavaná 

plocha 
stav 
 m2 

Zastavaná 
plocha 
zmena 

 m2 

Zastavaná 
plocha 
návrh 

 m2 

IZP  
Spevnená 

plocha 
stav 

m2 

Spevnená 
plocha 
zmena 

m2 

Spevnená 
plocha 
návrh 

m2 

Plocha 
zelene 

stav 
m2 

Plocha 
zelene 
zmena 

m2 

Plocha 
zelene 
návrh 

m2 

KZ 

Maximálna 
nadzemná 
podlažnosť 
navrhovanej 

výstavby 

A1 18.755 3.468 0 3.468 0 0 0 0,18 578 0 578 0,03 598 +800 1.398 17.579 -800 16.779 0,89 - 

A2 11.183 0 +220 220 0 0 0 0,02 0 +220 220 0,01 628 +540 1.168 10.555 -760 9.795 0,87 - 

A3 41.030 7.650 0 7.650 0 0 0 0,19 2.550 0 2.550 0,06 3.680 +1.180 4.860 34.800 -1.180 33.620 0,81 2 

A4 42.820 39.108 +3.950 43.058 0 0 0 1,00 9.365 +880 10.245 0,23 14.215 +3.320 17.535 19.240 -1.820 17.420 0,40 5 

B1 24.830 27.500 0 27.500 0 0 0 1,11 3.750 0 3.750 0,15 7.330 +940 8.270 13.750 -940 12.810 0,51 - 

B2 45.070 

 

29.972 

9.227 

G:2.335 

 

41.534 

 

0 

+4.195 (1P) 

G:+7.005  (3P) 

 

11.200 0,92 

 

6.424 

+2.848 

G: 2.335 

 

11.607 0,25 5.463 +1.665 7.128 33.183 -6.848 26.335 0,58 

2 

C1 40.292 31.467 

-12.172 

+19.423 

G:2.638 

 

41.356 0 

+6.439 (1P) 

G: +7.914 (3P) 14.353 1,03 10.667 

-6.086 

+3.408 

G:2.638 10.627 0,26 11.425 -4.578 6.847 18.200 +4.618 22.818 0,56 

 

7 

C2 9.790 4.312 +180 4.492 0 0 0 0,46 1.078 +180 1.258 0,13 830 +446 1.276 7.882 -626 7.256 0,74 2 

C3 41.700 

 

21.072 

+14.387 

G: +4.876 40.335 

 

762 

+5.859 (1P) 

G: +14.628 
(3P) 

 

21.249 0,97 

 

4.066 

+3.032 

G: 
+4.876 11.974 0,28 15.706 -1.707 13.999 21.928 -6.201 15.727 0,37 

11 

D1 25.543 16.228 

+120 

G: +2.344 18.692 0 G: +7.032 (3P) 7.032 0,73 16.228 +2.464 18.692 0,73 3.758 -2.344 1.414 5.557 120 5.677 0,22 

2 

D2 22.170 327 +24.467 24.794 0 +9.499 9.499 1,12 327 +4.540 4.867 0,21 2.893 +1.350 4.243 18.950 -5.890 13.060 0,58 15 

D3 17.460 0 +16.914 16.914 0 +7.722 (2P) 7.722 0,97 0 +3.861 3.861 0,22 260 +1.650 1.910 17.200 -5.511 11.689 0,66 6 

D4 40.565 7.068 

-7.068 

+40.012 40.012 1.500 

-1.500 

+26.390 26.390 0,99 2.356 

-2.356 

+8.956 8.956 0,22 7.070 +3.687 10.757 31.139 
-

10.287 20.852 0,51 

 

4 

D5 21.365 7.827 +4.455 12.282 0 0 0 0,57 5.656 +1.485 7.141 0,33 5.958 +985 6.943 9.751 -2.470 7.281 0,34 2 

 402.573 195.999 126.308 322.307 2.262 95.183 97.445  63.045 33.281 96.326  79.814 7.934 87.748 259.714 
-

38.595 221.119  
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  Maximálna nadzemná podlažnosť v jednotlivých regulačných blokoch je navrhnutá s ohľadom na 

urbanisticko-kompozičný zámer tvorby charakteristických dominánt. 

  Hlavná dominanta je navrhnutá ako hmotové sústredenie konca osi ružinovského bulváru 

v regulačnom bloku D2. Dominanta maximálne do výšky 15 nadzemných podlaží prvoplánovo 

signalizuje ukončenie bulváru.  V druhom pláne dominanta lokalizuje hlavný vstup do riešeného 

územia za diaľnicou. 

  Podružná dominanta vo výške maximálne do 11 nadzemných podlaží dopĺňa kompozíciu hlavnej 

dominanty v siluete zástavby pozdĺž ružinovského bulváru na ľavej strane v regulačnom bloku D2. 

 
12.4. DOPRAVNÉ REGUL12.4. DOPRAVNÉ REGUL12.4. DOPRAVNÉ REGUL12.4. DOPRAVNÉ REGULATÍVY ATÍVY ATÍVY ATÍVY ––––    OCHRANNÉ PÁSMA  LETIOCHRANNÉ PÁSMA  LETIOCHRANNÉ PÁSMA  LETIOCHRANNÉ PÁSMA  LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA SKA M. R. ŠTEFÁNIKA SKA M. R. ŠTEFÁNIKA SKA M. R. ŠTEFÁNIKA BRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVA    

        Riešené územie zóny UŠ Ružinovská ulica východ sa nachádza v ochranných pásmach Letiska 

M.R.Štefánika Bratislava, ktoré boli stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo 

dňa 03.07.1981. 

  Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., je stanovené: 

- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 172 m n.m.B.p.v., 

- ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 12,5 % - 1:8) s výškovým obmedzením 152 - 172 m 

n.m.B.p.v. 

  Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho 

súhlasu Leteckého úradu SR. Ďalšie obmedzenia sú stanovené: 

- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené 

podzemným káblom), 

- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a 

zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, 

spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých 

svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky 

lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; 

zákaz použitia silných svetelných zdrojov), 

- vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a zriaďovania stavieb a 

prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska; obmedzenie zriaďovania 

poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, bažatníc, stredísk zberu a spracovania 

hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva). 
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13. NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN MESTA BRATISLAVA 
 
  Návrh zmien a doplnkov vyplynul z návrhu autorov urbanistickej štúdie z variantu 2 na základe 

požiadaviek komisie výstavby a životného prostredia 9.12.2008, na základe požiadaviek miestneho 

zastupiteľstva zo 16.12.2008 – 284/XXIII/2008, požiadaviek MČ z 3.2.2009 UARR/2009/7088-3/APA 

a niekoľkých občianskych iniciatív. 

  Ide o zmenu niekoľkých funkčných systémov na: 

- územia mestskej zelene – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy – plochy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 13, 14 a 15 

- rozvojové plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu – plochy č. 10, 11 a 12 

- dve zmeny verejnej dopravnej infraštruktúry, a to zastávka ŽSR mimoúrovňovým prechodom 

k Hornbachu a predĺženie Ružinovskej ul. na letisko. 

  Návrh zmien a doplnkov je graficky znázornený na nasledujúcej strane na náložke z pauzáku 

v mierke M 1 : 5.000 naloženej na výkrese regulatívov platného územného plánu hl. mesta SR 

Bratislavy 2007. 

 

 
 

14. KULTÚRNE HODNOTY 
 
  V riešenom území sa nenachádzajú pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych 

pamiatok SR a v Súpise pamiatok na Slovensku. 

Podľa § 40 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v súlade s § 127 zákona č. 

50/1976 v znení neskorších predpisov, platí povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu, 

hlavne pri následnom územnom konaní týkajúcom sa všetkých líniových a objektových novostavieb, 

kde bude oslovený dotknutý orgán Krajský pamiatkový úrade v Bratislave. 

Pri začatí zemných prác je ich vykonávateľ povinný osloviť Mestské múzeum v Bratislave 

a Archeologické múzeum pri Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a jeho povinnosťou je každý 

archeologický nález neodkladne nahlásiť vyššie uvedeným inštitúciám. 
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15. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE 
 

15151515.1. ANALÝZA SÚČASNÉH.1. ANALÝZA SÚČASNÉH.1. ANALÝZA SÚČASNÉH.1. ANALÝZA SÚČASNÉHO DOPRAVNÉHO STAVU ÚO DOPRAVNÉHO STAVU ÚO DOPRAVNÉHO STAVU ÚO DOPRAVNÉHO STAVU ÚZEMIAZEMIAZEMIAZEMIA    
    

15151515.1.1. Súčasné napojenie na nadradenú dopravnú sieť.1.1. Súčasné napojenie na nadradenú dopravnú sieť.1.1. Súčasné napojenie na nadradenú dopravnú sieť.1.1. Súčasné napojenie na nadradenú dopravnú sieť    
 

Limitnými komunikáciami dopravného skeletu riešeného územia sú ulice Ružinovská (VYKOS, 

funkčnej triedy B2, MZ 28), Tomášikova (VYKOS, funkčnej triedy B2, MZ 21,5), Seberíniho a Vrakunská 

cesta (VYKOS, funkčnej triedy C1, MO9) a Hradskou ulicou (VYKOS, funkčnej triedy C1, MO9).  

Obmedzeným dopravným prvkom (bez priameho napojenia) je teleso diaľnice D1. Napojením na 

nadradenú dopravnú sieť sa dá charakterizovať prepojenie Tomášikovej ulice na Gagarinovu a jej 

prostredníctvom na diaľnicu D1 a štátnu cestu I/63. Obdobne cez Tomášikovu ulicu Rožňavskou ulicou, 

cestou na Senec cez križovatku Vajnory na diaľnicu a štátnu cestu I/61. 
 

15151515.1.2. Súčasná statická doprava v.1.2. Súčasná statická doprava v.1.2. Súčasná statická doprava v.1.2. Súčasná statická doprava v    územíúzemíúzemíúzemí    

  V súčasnosti evidujeme prieskumom v riešenom území cca 2500 verejných parkovacích miest na 

teréne a cca 500 garáží, čo predstavuje spolu kapacitu cca 3000 parkovacích miest. 

  Podľa demografických údajov žije v riešenom území (údaj z roku 2007) cca 12.000 obyvateľov. 

Pre daný počet obyvateľov by aproximatívne zodpovedal vzhľadom k stupňu motorizácie v Bratislave 1:2 

stav cca 6.000 parkovacích miest, čo rezultuje absenciu cca 3.000 parkovacích miest a súčasné pokrytie 

potreby na cca 50 %. Urbanisticky koncipovaná zástavba v 70. rokoch zďaleka nepredpokladala dnešný 

stav automobilizácie, a tak táto situácia je historicky pochopiteľná. Tento alarmujúci stav sa však dnes 

odráža aj na parkovaní na komunikáciách, chodníkoch a nie zriedka aj na zelených plochách. 
    

15151515.1.3. Súčasná dynamická doprava v.1.3. Súčasná dynamická doprava v.1.3. Súčasná dynamická doprava v.1.3. Súčasná dynamická doprava v    územíúzemíúzemíúzemí    

  Z údajov, ktoré má ODP Magistrátu k dispozícii o súčasnom stave dopravných intenzít (rok 2006): 

Ružinovská ulica - profil pred zimným štadiónom 25 547 voz./24 hod. 

                   (z toho 13 % nákladných vozidiel) v obidvoch smeroch 

      - úsek Tomášikova – Herlianska 11 000 voz./24 hod. 

      - úsek Herlianska Tomášikova 11 510 voz./24 hod. 

      - úsek Tomášikova – Jašíkova 9 540 voz./24 hod. 

      - úsek Jašíkova – Tomášikova 12 620 voz./24 hod. 

Tomášikova ulica - úsek Gagarinova – Seberíniho 15 970 voz./24 hod. 

      - úsek Seberíniho – Gagarinova 16 030 voz./24 hod. 

      - úsek Ružinovská – Seberíniho 12 250 voz./24 hod. 

      - úsek Seberíniho – Ružinovská12 530 voz./24 hod. 

      - úsek Ružinovská – Drieňová 16 540 voz./24 hod. 

      - úsek Drieňová – Ružinovská 12 680 voz./24 hod. 

  Z týchto údajov je evidentné vysoké súčasné dopravné zaťaženie Tomášikovej ulice hlavne 

v úseku u. Gagarinova – Seberíniho a ul. Ružinovská – Drieňová. 

  Súčasná maximálna intenzita dopravy na Ružinovskej je 22.000 voz./deň v profile s tým, že 

kvantita tranzitujúcich sa pohybuje od 5.000 do 7.000 voz./deň v profile, ktoré prichádzajú z Vrakune  

a z okresu Senec cez Vrakuňu. 
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15151515.2. NÁVRH VEREJNÉHO .2. NÁVRH VEREJNÉHO .2. NÁVRH VEREJNÉHO .2. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIADOPRAVNÉHO VYBAVENIADOPRAVNÉHO VYBAVENIADOPRAVNÉHO VYBAVENIA     

15151515.2.1. Napojenie na nadradenú dopravnú sieť.2.1. Napojenie na nadradenú dopravnú sieť.2.1. Napojenie na nadradenú dopravnú sieť.2.1. Napojenie na nadradenú dopravnú sieť    

  Súčasné napojenie na nadradenú dopravnú sieť zostáva v platnosti s tým, že dosť radikálne sa mení 

vo východnej časti riešeného územia z dôvodov požiadavky Mestskej časti Ružinov, ale aj z prirodzených 

dôvodov rozvoja mesta týmto smerom – urbanizácia územia medzi telesom – diaľnice D1 a letiskom M. R. 

Štefánika s pracovným názvom „PHAROS, Bratislava, letisko – západ“. Ide o predĺženie bulváru Ružinovskej 

do tejto lokality a jej plnohodnotné dopravné zapojenie na obmedzene fungujúci súčasný dopravný systém 

(Galvaniho, Vrakunská – Hradská) a súčasne na nové urbanizované územie. Už v rámci dokumentácie pre 

územné rozhodnutie stavby „PHAROS, Bratislava, letisko – západ, dopravná infraštruktúra“ sa bude (v 

zmysle Územného plánu mesta) realizovať predĺženie Galvaniho ulice v polovičnom profile až po 

mimoúrovňovú križovatku ulíc Hradskej, Galvaniho nad traťou ŽSR a ul. Galvaniho do územia predmetnej 

stavby. Predĺženie Ružinovskej do územia východne od diaľnice D-1 navrhujeme realizovať, pri zrušení 

otočky električiek, v plnom profile a šírkovom usporiadaní až po novú okružnú križovatku navrhovanú pod 

estakádou diaľnice D-1, do ktorej sa zapojí aj Vrakunská cesta a ulice Mlynské luhy a Na piesku. Ďalšie 

predĺženie Ružinovskej od okružnej križovatky po križovatku s Galvaniho a Hradskou ulicou a s vjazdom do 

areálu PHAROS križuje 2x železničná trať (ŽSR) jestvujúcu (na teréne) – žel. stanica Nové Mesto – ÚNS 

a navrhovanú vysokorýchlostnú, ktorá v tejto lokalite sa výškovo mení z terénu na estakádu preklenujúcu 

Hradskú (št. cesta II/572), Galvaniho a žel. trať ŽSR – žel. stanica Nové Mesto – Komárno. Jej pokračovanie 

smeruje do navrhovanej mimoúrovňovej plnohodnotnej križovatky ul. Galvaniho, Hradskej, novej 

dopravnej osi „PHAROS“ s mostným preklenutím žel. Trate ŽSR – žel. stanica Nové Mesto – Komárno. Tento 

dopravný uzol je obzvlášť komplikovaný – na malom priestore je veľa dopravných fenoménov v rôznom 

výškovom usporiadaní navyše výškovo obmedzených náletovými hladinami letiskových dráh. Táto 

problematika bola v študijnej polohe riešená v dopravno-urbanistickej štúdii. „Predĺženie Ružinovskej 

cesty“ (PUDOS-PLUS, jún-júl 2008 pre objednávateľa A&D ateliér, spol. s r.o.).  

  S riešením križovatky ul. Hradská – Galvaniho – predĺženie Ružinovskej a novej dopravnej osi 

PHAROS bezprostredne súvisí aj  prepojenie Galvaniho ulice na diaľnicu D-1 v smere von z mesta, 

ktoré bolo v študijnej polohe riešené v dopravno-inžinierskej štúdii „Dopravné napojenia na diaľnicu 

D-1 v úseku ul. Galvaniho – Ivanská“ (PUDOS-PLUS, máj 2008; objednávateľ A&D ateliér, spol. s r.o.) 

a je v súlade s platným Územným plánom mesta. 

 

15151515.2.2. Väzby urbanistického návrhu na dopravné napojenie.2.2. Väzby urbanistického návrhu na dopravné napojenie.2.2. Väzby urbanistického návrhu na dopravné napojenie.2.2. Väzby urbanistického návrhu na dopravné napojenie    

  Urbanistický návrh nepredpokladá radikálne zmeny funkcií v riešenom území, sústreďuje sa na 

dotvorenie Ružinovskej ulice na mestský bulvár (aj s ohľadom na odstránenie duplicity líniových 

paralelných dopravných médií MHD – električka a nosný systém MHD – viď kap. 1.2.2.5.). Razantnejšie  

saturuje absenciu statickej dopravy - viď kap. 1.2.2.3.) parkovacími domami a skvalitňuje životné 

prostredie vnútroblokov. Tieto urbanistické návrhy nemajú podstatný vplyv na nárast intenzity dopravy 

na dopravne limitných komunikáciách s výnimkou vplyvu výstavby polyfunkčného komplexu YOSARIA 

PLAZA na Tomášikovu ulicu a kontaktné križovatky. 

  Predĺžením Ružinovskej do oblasti východne od diaľnice D-1, jej kvalitným dopravným prepojením na 

ul. Galvaniho, Vranovskú a Hradskú sa vytvára istá možnosť tranzitu po Ružinovskej a zvýšenie dynamickej 
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dopravy na tejto výkonnej komunikácii. Súčasný tranzit sa odhaduje zo súčasnej intenzity 22.000 vozidiel/deň 

v profile cca 5.000 – 7.000 voz./deň čo predstavuje cca 27 %, ktoré prichádzajú z Vrakune a z okresu Senec cez 

Vrakuňu. Výkonnosť Ružinovskej limituje jej križovatka s Tomášikovou ulicou a súčasne výkonnosť Záhradníckej 

ul., ktorá bude eliminovaná už realizovanou prestavbou Záhradníckej ul. na štvorpruh až po križovatku 

Miletičovu, ktorá sa stane limitujúcou na tomto ťahu. V prípade realizovania návrhu dopravných úprav 

v lokalite východne od križovania Galvaniho ulice diaľnicu D-1, dá sa predpokladať, že Ružinovská nasaje určitý 

objem tranzitnej dopravy. Na druhej strane veľká časť tejto dopravy využívajúca navrhované prepojenia bude 

aj cieľová doprava do Ružinova. 

  Empiricky sa dá predpokladať zvýšenie intenzity dopravy na Ružinovskej o cca 5.000 vozidiel za 

deň v diferencovanom časovom rozložení v priebehu dňa. Tento hrubý dopravný údaj ja preveriteľný 

len namodelovaním dopravnej situácie zo širších dopravných vzťahov – dopravnou štúdiou so 

zmapovaním aktuálneho stavu intenzít dopravy, zohľadnením navrhovaných dopravných opatrení 

a navrhovanej urbanizácie kontaktných území, ktorá bude produkovať nové kapacity statickej 

dopravy, generujúcej sa do zaťaženia komunikácií dynamickou dopravou. 

 

15151515.2.3. Návrh statickej dopravy v území.2.3. Návrh statickej dopravy v území.2.3. Návrh statickej dopravy v území.2.3. Návrh statickej dopravy v území    

  Nedostatok parkovacích miest v území pre bývajúce obyvateľstvo je riešený realizáciou 

parkovacích domov ako aj parkovísk v podzemí v navrhovaných objektoch. Bilancia navrhovaných 

parkovacích miest a zrušených (výstavba parkovacieho domu – PD - na mieste parkoviska na teréne, 

ako aj parkovacie garáže – PG – pod navrhovanými bytovými domami) je v nasledujúcej tabuľke:  

ÚFC Ulica návrh parkovacích miest rušené existujúce parkovacie miesta 
B Jašíkova – Exnárova PD 340 54 
C Polárna 

Opera reform SOU 
Chlumeckého 
Čmelíkova – Exnárova 
Ružinovská - Exnárova 

PD 
PG 
PD 
PD 
PG 

390 
206 
340 
360 
87 

91 
- 

54 
90 
- 

D Astronomická PD 360 39 
E -  - - 
F Drieňová- Dr. V. Clementisa PD 240 70 
G Jaderná – Rovníková PD 240 - 
H Uránová – Vrakunská PD 380 42 
I Jašíkova PD 170 45 
J Chlumeckého PD 360 72 
K Exnárova 

Čmelíkova – Šándorova 
Bancíkovej 

PD 
PD 
PG 

240 
170 
22 

63 
31 

L -  - - 
Spolu   3.905 651 
 
  Realizáciou tohto zámeru (zrejme v časových etapách) sa vlastne likviduje deficit 3000 

parkovacích miest  pre potreby bývania s cieľovou realizáciou 3.254 parkovacích miest (3.905 – 651). 

Naviac pribudne 1.344 parkovísk, ktoré saturujú potreby navrhovaného polyfunkčného  komplexu 

YOSARIA PLAZZA a 500 na Papánkovom námestí. Naviac budú parkovacie plochy pri objektoch 

občianskej vybavenosti v počte 500 miest na teréne a v parkovacích garážach pod navrhovanými 

objektmi občianskej vybavenosti v počte ďalších 2.456 miest. 
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15151515.2.4. Návrh dopravnej obsluhy územia.2.4. Návrh dopravnej obsluhy územia.2.4. Návrh dopravnej obsluhy územia.2.4. Návrh dopravnej obsluhy územia    

  Okrem hore uvedeného doplnenia dopravného napojenia na nadradený dopravný systém 

navrhujeme v riešenom území dopravné opatrenia: 

- V križovatke Tomášikovej a Ružinovskej ulice v smere od Seberíniho ulice predĺžiť pravý odbočovací 

dopravný pruh v maximálne možnej dĺžke. 

- Tomášikovú ulicu v úseku od Ružinovskej po Drieňovú ulicu prebudovať na štvorpruh s príslušným 

skapacitnením križovatky s Ružinovskou. 

- Kritický bod vyústenia ul. Maximiliána Hella do stykovej križovatky na Tomášikovu ulicu navrhujeme 

riešiť nasledovne: uzatvoriť súčasné vyústenie ul. Maximiliána Hella do Tomášikovej ulice a vytvoriť 

nové prepojenie na južnom okraji Ondrejského cintorína cca v úrovni Drieňovej ulice. Vytvoriť 

okružnú križovatku na vyústení Drieňovej ulice do Tomášikovej so zapojením novej trasy ul. 

Maximiliána Hella. Súčasne uzatvoriť aj vjazd z Tomášikovej ulice do Drieňovej a na čerpaciu stanicu 

SHELL. Vytvorí sa tak nový bezpečný distribučný dopravný bod namiesto dnešnej zle funkčnej 

stykovej križovatky. Na jej mieste by sa mohol ponechať jeden smer z Tomášikovej ulice do ul. 

Maximiliána Hella v smere od križovatky so Záhradníckou. Táto problematika by bola tiež predmetom 

komplexnej dopravnej štúdie. 

 
 

15151515.2.5. Mestská .2.5. Mestská .2.5. Mestská .2.5. Mestská hromadná doprava vhromadná doprava vhromadná doprava vhromadná doprava v    územíúzemíúzemíúzemí    

  Ústredným problémom bola duplicita koľajových dopravných médií MHD – električky 

a podzemného nového systému MHD (NSMHD) v paralelnej trase. Zmenami a doplnkami Územného 

plánu mesta (12. 2008) bola trasa NS MHD lokalizovaná do osi súčasného električkového telesa. 

Vytvárajú sa tak širšie možnosti vytvorenia Ružinovského bulváru uvoľnením rezervovaného územia pre 

trasu NS MHD južne od komunikácie. Súčasne je potrebné v dopravnej štúdii zvážiť koncepciu 

koľajovej dopravy v tejto lokalite. 

  Autobusová doprava ostáva bezo zmeny – Ružinovská je obslúžená BUS – linkami č. 50, 70 a 78. 

 
15151515.2.6. Železničná doprava v.2.6. Železničná doprava v.2.6. Železničná doprava v.2.6. Železničná doprava v    územíúzemíúzemíúzemí 

  V riešenom území je železničná doprava stabilizovaná s výnimkou východnej časti a časti 

východne od diaľnice D1, kde prichádza k prevratným systémovým zmenám. V súvislosti s novou 

koncepciou železničnej politiky v hlavnom meste SR Bratislave. Jej dôsledkom je návrh 

vysokorýchlostnej trate (VRT), ktorá riešené územie preklenuje estakádou a po sklesaní na terén 

a neskôr do podzemia smeruje na letisko M. R. Štefánika. Navrhuje sa aj spojka železničnej trate ŽSR 

žel. Stanica Nové Mesto – letisko pod estakádnym telesom diaľnice do podzemia pod Galvaniho ulicou 

a žel. Traťou ŽSR žel. Stanica Nové mesto – ÚNS a pod celým urbanizovaným územím  „PHAROS, 

letisko – západ“ kde v paralelnej trase s traťou „VRT“ sa lokalite križovatky Ivanskej cesty a novej 

komunikácie – dopravnej osi „PHAROS“. Na existujúcej železničnej trati navrhujeme západne od 

diaľnice (v kontakte) novú zastávku. 
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15151515.2.7. Pešia doprava v.2.7. Pešia doprava v.2.7. Pešia doprava v.2.7. Pešia doprava v    územíúzemíúzemíúzemí    

  Riešené územie nemá vyslovene pešie zóny. Silný pohyb peších je po Ružinovskej a navrhnutou 

urbanizáciou pozdĺž jej telesa s funkciami občianskej vybavenosti v parteri sa mieni ešte zvýšiť tak, 

aby ulica dostala charakter „živého“ mestského bulváru. Silný peší pohyb sa očakáva v lokalite 

Papánkovho námestia po vybudovaní polyfunkčného komplexu YOSARIA – PLAZA a v súvislosti s tým aj 

zintenzívnenie pešieho tranzitu po Tomášikovej v úseku od Seberíniho ul. po Ružinovskú v pokračovaní 

až po Ondrejský cintorín. 

 

15151515.2.8 Cyklistická doprava v.2.8 Cyklistická doprava v.2.8 Cyklistická doprava v.2.8 Cyklistická doprava v    územíúzemíúzemíúzemí    

  Cyklistická trasa medzinárodného významu – Ružinovská radiála – z Kamenného námestia cez 

Trenčiansku ulicu na Zlaté piesky s vetvou do Vrakune a Podunajských Biskupíc tranzituje paralelne 

severne s Ružinovskou ulicou a súčasne s ňou je navrhnutá južne mestská trasa. Cyklistické trasy po oboch 

stranách Ružinovskej navrhujeme ako segregované od chodcov aj dopravy.  

  Ružinovská tangenta po Tomášikovej prepája cyklotrasy od Račianskej ulice po Malý Dunaj. 

   Paralelne s Tomášikovou ulicou rozšírenou na 4 jazdné pruhy navrhujeme zo strany kostola 

a ružinovského domu kultúry cyklotrasu, ktorá bezbariérovo rampou alebo výťahom prechádza na druhú 

stranu Tomášikovej do parku a pokračuje rovnobežne s Ružinovskou k nemocnici a v smere na západ 

pokračuje k Štrkoveckému jazeru. V smere na východ po predĺžení Ružinovskej sa medzinárodná 

cyklistická trasa odkláňa južným smerom  na „Mlynské rameno“ na ulicu na Piesku a pokračuje do 

Vrakune. Mestská cyklistická trasa sa odkláňa v mieste obratiska električiek severným smerom na 

Vrakunskú a Ivanskú cestu do Trnávky. Na krížení cyklistických trás navrhujeme servis bicyklov 

a občerstvenie. 

  V tomto období koordinujeme situovanie novej trasy s organizáciou „Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy (StaRZ), ktorá spracováva podrobnejšiu dokumentáciu 

cyklistickej trasy v území. 

    

15151515.2.9 Ochranné pásma  letiska M. R. Štefánika Bratislava.2.9 Ochranné pásma  letiska M. R. Štefánika Bratislava.2.9 Ochranné pásma  letiska M. R. Štefánika Bratislava.2.9 Ochranné pásma  letiska M. R. Štefánika Bratislava    

        Riešené územie zóny UŠ Ružinovská ulica východ sa nachádza v ochranných pásmach Letiska 

M.R.Štefánika Bratislava, ktoré boli stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo 

dňa 03.07.1981. 

  Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., je stanovené: 

- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 172 m n.m.B.p.v., 

- ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 12,5 % - 1:8) s výškovým obmedzením 152 - 172 m 

n.m.B.p.v. 

  Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho 

súhlasu Leteckého úradu SR. Ďalšie obmedzenia sú stanovené: 

- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené 

podzemným káblom), 

- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a 

zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, 
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spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých 

svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky 

lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia; 

zákaz použitia silných svetelných zdrojov), 

- vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a zriaďovania stavieb a 

prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska; obmedzenie zriaďovania 

poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, bažatníc, stredísk zberu a spracovania 

hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva). 

    
15151515.3. ZÁVER.3. ZÁVER.3. ZÁVER.3. ZÁVER    
 

  Záverom konštatujeme, že táto urbanistická štúdia rieši návrhy v doprave ideovo-koncepčne. 

Špecializovaná dopravná štúdia so zohľadnením širších dopravných vzťahov exaktne zadefinuje jednotlivé 

križovatky a zhodnotí komplexne navrhnuté systémové zmeny v doprave. Bude vypracovaná a prerokovaná 

pred vypracovaním Územného plánu zóny, tak aby sa výsledky jej prerokovania zapracovali do ÚPZ.  

 
 
16. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

16161616.1. ZÁSOBOVANIE VODOU.1. ZÁSOBOVANIE VODOU.1. ZÁSOBOVANIE VODOU.1. ZÁSOBOVANIE VODOU    

16161616.1.1. .1.1. .1.1. .1.1. Súčasný stav Súčasný stav Súčasný stav Súčasný stav     

Na území MČ Bratislava Ružinov sa nenachádza žiadny aktívny vodný zdroj pre zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou. Vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach bol po havárii v roku 1971 

odstavený a ako náhrada za tento zdroj bol vybudovaný vodovod Kalinkovo – Bratislava. Vodná zdroje 

pre MČ Bratislava – Ružinov, VZ Kalinkovo a VZ Šamorín sa nenachádzajú na území MČ a sú v prevádzke 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS a.s.). Uvedené zdroje sú k dispozícii pre zásobovanie hl. 

mesta SR Bratislavy pitnou vodou v množstve 1.750 l/s. 

Rovnobežne s Galvaniho ulicou, smerom k diaľničnému privádzaču sú trasované výtlačné 

potrubia I. tlakového pásma 2 x DN 1200 a DN 800 celomestského významu, ktoré sa okrajovo dotýkajú 

záujmového územia v okolí mimoúrovňovej križovatky príjazdu do nákupného centra HYPERNOVA.   

Záujmové územie (Pošeň a Ostredky) sú zásobované pitnou vodou z potrubia DN 800 vedeného 

po Tomášikovej ulici. Samotná vodovodná sieť je tvorená zásobovacími potrubiami DN 300 vedeným, 

súbežne s  traťou električky, po Ružinovskej ulici a potrubiami DN 200, 150 a 100. Materiálom 

vodovodného potrubia je liatina, v menšej miere PVC. 

Uvedená vodovodná sieť je v súčasnosti vo vyhovujúcom stave. 

Riešeným územím prechádza rozvod priemyselnej vody DN 600 a DN 800 v správe Istrochem 

reality a.s. 

 
16161616.1.2. Návrh riešenia.1.2. Návrh riešenia.1.2. Návrh riešenia.1.2. Návrh riešenia    

Navrhovaná výstavba bude zásobovaná pitnou vodou z jestvujúcich vodovodných potrubí. 

Budovy z  lokality A až C a G až L budú pripojené na jestvujúce vodovodné potrubia samostatnými 
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vodovodnými prípojkami. Lokality D a E budú zásobované navrhovanými vodovodnými potrubiami DN 100  

pripojenými (zokruhovanými) na jestvujúce potrubia. Budú vedené v navrhovaných komunikáciách, 

prípadne voľnými priestranstvami.  

Na vodovodných potrubiach sa osadia nadzemné požiarne hydranty, ktoré budú slúžiť aj na 

odvzdušňovanie a odkalovanie vodovodnej siete. Navrhované vodovodné potrubia budú v najväčšej 

možnej miere zaokruhované.    

Materiál :  Potrubie z tvárnej liatiny,                                

Profil :      DN 100 

Pri budovaní nosného dopravného systému pod Ružinovskou ulicou bude potrebné rekonštruovať 

priečne vodovodné potrubia (pozri výkres vodného hospodárstva). 

 
16161616.2. ODKANALIZOVANIE.2. ODKANALIZOVANIE.2. ODKANALIZOVANIE.2. ODKANALIZOVANIE    

16161616.2.1. Súčasný stav .2.1. Súčasný stav .2.1. Súčasný stav .2.1. Súčasný stav     

Územie MČ Bratislava Ružinov je napojené na ľavobrežný systém verejnej kanalizácie mesta. 

Verejná kanalizácia je napojená na Ústrednú ČOV vo Vrakuni, kde sa vody po prečistení vypúšťajú do 

Malého Dunaja. Cez územie MČ Ružinov sa prepravujú aj odpadové vody z iných mestských častí na 

území na ľavom brehu Dunaja.  

Okrajom záujmového územia prechádza z Trnávky na centrálnu ČOV vo Vrakuni zberač „E“ DN 

3600/2700 jednotnej kanalizácie mesta Bratislavy. Po východnej strane územia (po Tomášikovej ulici) je 

vedený zberač 3400/2160 a zo západu a z juhu je územie ohraničené zberačom 5400/3300 vedeným po 

Tomášikovej a Gagarinovej ulici. Ochranné pásmo kanalizačného zberača „E“ aj ďalších spomenutých, 

bolo stanovené na 3,0 m na každú stranu od vonkajšieho okraja potrubia.  

Záujmovým územím prechádzajú aj zberače  chemických odpadových vôd  z ISTROCHEMu, a to 

zberač I. KCHOV DN 1800/1400 (tlamová stoka) pozdĺž Tomášikovej ulice a  II. KCHOV DN 800 (sklolaminát 

tlakový) spoločnosti Duslo a.s. pozdĺž Vrakunskej cesty a železničnej trate.  

Kanalizačná sieť riešeného územia je vybudovaná zo stôk profilov DN 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 100, 1200, 3400/2160 a 5400/3300 mm. 

Spomenutá kanalizačná sieť je v súčasnosti vo vyhovujúcom stave, až na zberač „E“, ktorý je 

už kapacitne nestačí dnešným potrebám. V súčasnosti sa jeho rekonštrukcia už pripravuje.  Zberače 

„BVIII“ a „CXII“ boli navrhnuté na rekonštrukciu už v súčasnosti revidovanom Genereli Hlavného mesta 

Bratislavy. Prax však potrebu rekonštrukcie nepreukázala a ak sa budú dažďové vody odvádzať do 

vsakov, zrejme nebude potrebná ani v blízkej budúcnosti.  

 

16161616.2.2. Návrh riešenia.2.2. Návrh riešenia.2.2. Návrh riešenia.2.2. Návrh riešenia    

Navrhovaná kanalizačná sieť bude výhradne splašková na odvádzanie odpadových vôd 

z hygienických a stravovacích zariadení. Odpadové vody z veľkokuchynských zariadení budú 

predčistené v lapačoch tukov. Dažďová voda z parkovísk bude odvádzaná do retenčných nádrží a cez 

odlučovače ropných látok do jestvujúcej kanalizácie, alebo (pri dodržaní najvyššie možného čistenia 

(max. 0,1 mg/l NEL) do vsakovacích zariadení. Nezávadné dažďové vody zo striech a spevnených plôch 

budú odvedené priamo do vsakovacích zariadení.  
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Splašková kanalizácia sa vybuduje sa ako gravitačná, vo východnej(údolnej) časti  

s prečerpávaním do zbereča BX, kde sú navrhnuté dve prečerpávacie stanice. Jednotlivé budovy 

(lokality A až C a G až L) budú pripojené na jestvujúce kanalizačné stoky kanalizačnými prípojkami DN 

150 a DN 200. Lokality D a E budú odkanalizované navrhovanými stokami pripojenými na jestvujúce 

potrubia. Budú vedené v navrhovaných komunikáciách, prípadne voľnými priestranstvami.  

Zberače „BVIII“ a „CXII“ sa podľa v súčasnosti revidovanom Genereli Hlavného mesta Bratislavy 

zrekonštruujú na profily DN 1000 až 1200. 

Kanalizačné zberače, križujúce Ružinovskú ulicu v miestach, kde sa uvažuje so zapustením 

električkovej trate, resp. s podzemnou dráhou, bude nutné vybaviť prečerpávacími stanicami, čo bude 

predmetom projektu týchto tratí. Navrhovanú výstavbu na východ od diaľnice D1 bude možné 

odkanalizovať do zberača „E“ až po jeho rekonštrukcii. Do toho času treba rátať so žumpami. 

 
Potreba vody a množstvo odpadových vôd:   
Územno-
funkčný 

celok 

Regu- 
lačný 
blok 

Lokalita, ulica Obč. 
vybav. 
 (m2) 

Počet 
bytov, 
domov 

Počet 
obyv. 

Počet  
prac.  
miest 

Potreba 
 vody 
  (l/s) 

Množs. 
splašk. 
   l/s) 

A A4 Dom kultúry 19.000   80 0,40 1,22 
B B2 Jašíkova-Chlumeckého 9.227   250 1,25 2,43 
C C1 navrhované SOU 2.200    

 
255 

  
Športovo-oddychový areál 324     
Bytové domy (v parteri vybavenosť) 2.587 384 1.040 13,28 15,14 

C2 Astronomická 180     
C3 Ul. Ivana Horvátha – Exnárova 14.387     

D D1 Pri otočke električky 120    
1.660 

  
D2 Ľavá strana Ružinovská 24.467 4 10 8,43 7,36 
D3 Pravá strana Ružinovská 16.914     
D4 Priestor autoškoly a okolie 40.012     
D5 Výrobné a nevýrobné služby 4.455     

E E1 Priemysel 5.841   120 0,60 1,1 
G  Administratíva Smeru 120      
I  Yosaria plazza  50.000    

825 
  

Polyfunkčný objekt Seberíniho ul. 7.130 109 270 7,16 8,36 
K  Bytový dom Bancíkovej ul. (v parteri 

vybavenosť) 
580 20 50 10 0,61 2,1 

L L1 Rodinné domy Štedrá ul., Mlynské Luhy  76 210  1,05 2,57 
Spolu   197.544 593 1.580 3.200 33,78 37,53 

 
Jednotlivé potreby boli vypočítané podľa vzorcov: 

Potreba vody: 

a) denná      Qd   = 135 l/obyvateľa + 60 . l/zamestnanca 

                     Qdmax  = Qd . 2 

                     Qhod  = Qdmax . 1,8 : 12 hod 

 

Množstvo odpadových vôd:   - splaškových  Qhod = Q dmax . k : 16 hod 
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16161616.3. ZÁSOBOVANIE ZEMN.3. ZÁSOBOVANIE ZEMN.3. ZÁSOBOVANIE ZEMN.3. ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOMÝM PLYNOMÝM PLYNOMÝM PLYNOM    

16161616.3.1. Súčasný stav.3.1. Súčasný stav.3.1. Súčasný stav.3.1. Súčasný stav    

Záujmové územie je zásobované zemným plynom z regulačnej stanice VTL/STL/NTL  v blízkosti 

otočky električiek na konci Pošne s výkonom 14.000 m3/h, a to  stredotlakovými i nízkotlakovými 

plynovými rozvodmi.  

Stredotlakovou sieťou (STL) 300 kPa je zásobené územie Ostredkov, pričom hlavné zásobovacie 

potrubie DN 300 (oceľ) je vedené súbežne s  traťou električky, po Ružinovskej ulici. STL sieť tvoria 

potrubia z PE profilov d 225, 160, 110, 90 a 63 a z ocele DN 300 , 100, a 50. 

Malé územie Pošne je zásobené STL potrubím 90 kPa.  

Nízkotlakovou (NTL) sieťou 2 kPa je zásobované územie Pošne, a to oceľovými potrubiami DN 

300, 200, 150 a 80.  

V súčasnom období stavebného rozmachu je kapacita spomínanej siete na hranici únosnosti, 

preto SPP a. s. uskutočňuje zmenu (pretlakovanie) NTL siete na STL.  

 
 
16161616.3.2.Návrh riešenia.3.2.Návrh riešenia.3.2.Návrh riešenia.3.2.Návrh riešenia    

Nízkotlaková (NTL) sieť 2 kPa, ktorou je zásobované územie Pošne, a to oceľovými potrubiami 

DN 300, 200, 150 a 80 sa rekonštruuje -  pretlakuje na stredotlak 300 kPa.  

Jestvujúca regulačná stanica VTL/STL/NTL v blízkosti otočky električiek na konci Pošne 

s výkonom 14.000 m3/h prekáža navrhovaným komunikáciám a preto je navrhnuté jej preloženie do 

stredu kruhového zjazdu z diaľnice D1 ku nákupnému centru Avion, kde je asi jediné miesto 

vyhovujúce veľkosti ochranného pásma 50 m. Stanica sa pripojí z blízkeho VTL plynovodu DN 200 PN 

2,5 MPa oceľovou prípojkou DN 100. Jestvujúca prípojka k pôvodnej RSP sa zruší. Alternatívne riešenie 

je umiestnenie na inom bližšom, ale stiesnenejšom mieste, avšak s vybavením výnimky z ochranného 

pásma z 50 na 20 m (s ochranným betónovým oplotením). 

Navrhovaná výstavba v lokalitách A až C a G až L bude zásobovaná zemným plynom 

z jestvujúcich STL plynovodov. Lokality D a E budú zásobované navrhovanými STL potrubiami DN 100, 

pripojenými na jestvujúce potrubia. Navrhované plynovody budú vedené voľnými priestranstvami 

prípadne v navrhovaných komunikáciách, v chodníkoch.  STL plynovody prekážajúce navrhovanej 

výstavbe sa preložia. 

Na plynovodných potrubiach sa osadia zariadenia, ktoré budú slúžiť na identifikáciu (vyhľadávanie), 

na uzatváranie a na odvzdušnenie plynovodnej siete. Navrhované STL plynovodné potrubia budú prepojené 

na jestvujúce potrubia, prípadne na  preloženú RSP.    

Materiál:  HDPE rúry       Profil:    d 300, d 110,  d 90, d 63 

 

 

Poznámka:  
SPP a. s. má záujem na vylúčení VTL plynovodov zo zastavaných území, a preto plánuje v bližšej, či 
vzdialenejšej budúcnosti, zmenu VTL potrubia v tejto časti Bratislavy na stredotlakové 300 kPa. RSP sa ponechá 
aj potom, pretože v časti Ružinova sa nachádzajú aj  rozvody 90 kPa.  
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Potreba plynu:  
Územno-
funkčný 

celok 

Regu- 
lačný 
blok 

Lokalita, ulica Obč. 
vybav. 
 (m2) 

Počet 
bytov 

Počet 
RD 

Potreba 
 plynu  
 (m3/h) 

Potreba 
 plynu  
(m3/rok) 

A A4 Dom kultúry 19.000     
B B2 Jašíkova-Chlumeckého 9.227     
C C1 navrhované SOU 2.200     

Športovo-oddychový areál 324     
Bytové domy (v parteri vybavenosť) 2.587 384  46,08 38 400 

C2 Astronomická 180     
C3 Ul. Ivana Horvátha – Exnárova 14.387     

D D1 Pri otočke električky 120     
D2 Ľavá strana Ružinovská 24.467 4  0,48 400 
D3 Pravá strana Ružinovská 16.914     
D4 Priestor autoškoly a okolie 40.012     
D5 Výrobné a nevýrobné služby 4.455     

E E1 Priemysel 5.841     
G  Administratíva Smeru 120     
I  Yosaria plazza  50.000     

Polyfunkčný objekt Seberíniho ul. 7.130 109   10 900 
K  Bytový dom Bancíkovej ul. (v 

parteri vybavenosť) 
580 20  2,40 2 000 

L L1 Rodinné domy Štedrá ul., Mlynské Luhy  76  106,40 266 000 
Spolu   197.544 593  155,36 317 700 

 

Jednotlivé potreby boli vypočítané podľa vzorcov: 

Potreba plynu pre byty: 

- hodinová  Qmax = 0,12 m3/h . počet bytov 

- ročná       Qr = 100 m3. počet bytov 

Potreba plynu pre RD: 

- hodinová  Qmax =1,4 m3/h . počet bytov 

- ročná       Qr = 3 500 m3. počet bytov 

 

V prípade vykurovania celej navrhovanej výstavby zemným plynom, bolo by potrebné ďalších 

2 100 m3/h zemného plynu. 

 
Poznámka: 

V tomto riešení sa predpokladá, že navrhovaná výstavba bude zásobovaná teplom horúcovodmi 
z centrálneho zdroja. Plyn sa bude používať len na varenie v bytoch, a v rodinných domoch aj na vykurovanie 
a prípravu teplej vody. Pokiaľ by budúci investori uprednostňovali vykurovanie plynom, navrhované rozvody 
plynovodov sú na to dimenzované.  
 

11116666.4. ZÁSOBOVANIE TEPL.4. ZÁSOBOVANIE TEPL.4. ZÁSOBOVANIE TEPL.4. ZÁSOBOVANIE TEPLOM OM OM OM     
 

11116666.4.1..4.1..4.1..4.1.    SSSSúčasný stavúčasný stavúčasný stavúčasný stav    ––––    EEEEnergetické hospodárstvo tepelných okruhovnergetické hospodárstvo tepelných okruhovnergetické hospodárstvo tepelných okruhovnergetické hospodárstvo tepelných okruhov    

V riešenom katastrálnom území nemá Prvá Ružinovská (PRS), a.s. žiaden tepelný zdroj, 

v ktorom by vyrábala teplo. Na predmetnom území sa nachádzajú výlučne sekundárne rozvody tepla, 

ktoré boli PRS, a.s. zverené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a v zmysle zákona 657/2004 Z. z. 

o tepelnej energetike § 2 písm. d) je spoločnosť PRS dodávateľom (distribútorom) tepla.  

V riešenom území, ale aj za hranicou riešeného územia je hlavným výrobcom tepla spoločnosť 

Bratislavská teplárenská (BAT), ktorá vyrobené teplo predáva PRS, a.s. z primárnych rozvodov, a tá ho 

prostredníctvom sekundárnych rozvodov distribuuje a predáva odberateľom a koncovým zákazníkom. 
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Množstvo vyrobeného tepla a počet odberných miest 

OST názov OST 
nakúpené GJ  

v r 2007 

odberné miesta nebytové priestory 

poznámka počet 
z toho obytných  

domov 
z toho  

NP 
počet  

MŠ 

počet  
zdravotníckych  

zariadení 

počet  
podnikateľských  

subjektov 

763 Sečovská 12 7032,2 5 4 1 0 1 0 
Alergocentrum 
- súkromné 

764 Medzilaborecká 15 8164,95 2 2 0 0 0 0   
765 Komárnická 48 4737,56 2 2 0 0 0 0   
766 Kozmonautická 3 22424,64 7 5 2 1 0 1 HB PRS 
767 Mesačná 10 19508,16 6 5 1 0 0 1 HB PRS 
768 Jadrová 4 24693,45 8 5 3 1 0 2 HB PRS 
769 Planét 20 17189,14 9 8 1 0 0 1 HB PRS 

770 Súhvezdná 2 17287,88 8 6 2 0 0 2 
29.2.08 odpojená 
Družicová 1-3, HB 
PRS+ubytovňa 

771 Súmračná 25 17960,87 7 6 1 0 0 1   

772 Chlumeckého 18 16254,69 10 6 4 0 0 4 
HB PRS Exnárova 16 
prerušená dodávka 
25.2.08 

773 Horvátha 9 18462,96 8 2 2 0 0 2 HB PRS 
774 Borodáčova 6 20086,66 21 18 3 1 0 2   

775 Bachova 9 17873,69 9 6 3 1 0 2 
MŠ - Centrum voľného 
času ESKO 

776 Jašíkova 4 19965,78 8 6 2 1 0 1   

777 Kostlivého 19 21667,94 20 16 4 0 1 3 
ZS Babuškova 
2 - súkromné 

780 Narcisová 11 21158,1 9 7 2 0 0 2   
781 Šalviová 1 16056,95 9 6 3 1 0 2   
782 Azalková 5 25043,53 16 13 3 1 0 2   
797 Ivanská cesta 6797,23 2 2 0 0 0 0   

815 Jašíkova 19 3937,62 2 2 0 0 0 0 
Seberíniho 11-13 k 
30.6.08 výpoveď 

817 Jašíkova - Obilná 6 3295,78 2 0 0 0 0 0   
822 Seberíniho 1787,7 1 1 0 0 0 0   

 

11116666.4..4..4..4.2222....    NNNNavrhované riešenieavrhované riešenieavrhované riešenieavrhované riešenie    

  Navrhovaná výstavba bude pripojená na jestvujúce rozvody tepla priamo, cez vlastnú 

odovzdávaciu stanicu tepla (OST), prípadne cez najbližšiu jestvujúcu OST a to podľa voľby, alebo 

možností jestvujúcich rozvodov. S budovaním siete pre viacerých investorov, alebo pre oblasť 

navrhovanej zástavby sa neuvažuje. So zásobovaním rodinných domov sa už vôbec neuvažuje. 

  Ešte treba pripomenúť, že investori majú možnosť vykurovať svoje stavby zemným plynom. 

Potreba tepla na vykurovanie navrhovaných budov (bez rodinných domov - RD) 
Územno-
funkčný 

celok 

Regu- 
lačný 
blok 

Lokalita, ulica Obč. 
vybav.  
(m2) 

Počet 
bytov 

Počet 
RD 

 Potreba 
 tepla  
 (kW) 

 

A A4 Dom kultúry 19.000    1 425,0  
B B2 Jašíkova-Chlumeckého 9.227    692,0  
C C1 navrhované SOU 2.200    

 
165,0  

Športovo-oddychový areál 324   25,5  
Bytové domy (v parteri vybavenosť) 2.587 384  194,1  

C2 Astronomická 180   13,5  
C3 Ul. Ivana Horvátha – Exnárova 14.387   1 079,23   

D D1 Pri otočke električky 120    9,0  
D2 Ľavá strana Ružinovská 24.467 4     1 835,3  
D3 Pravá strana Ružinovská 16.914      1 268,3  
D4 Priestor autoškoly a okolie 40.012      3 000,1  
D5 Výrobné a nevýrobné služby 4.455        334,1  

E E1 Priemysel 5.841         267,3  
G  Administratíva Smeru 120    9,0  
I  Yosaria plazza  50.000    3 750,0  

Polyfunkčný objekt Seberíniho ul. 7.130 109  534,8  
K  Bytový dom Bancíkovej ul. (v parteri 

vybavenosť) 
580 20   43,5  

L L1 Rodinné domy Štedrá ul., Mlynské Luhy   76  -  
Spolu   197.544 517   14 645,7  

 
  Potreba tepla na vykurovanie navrhovanej výstavby (mimo RD) je 14,646 MW 
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16161616.5.5.5.5. ZÁSOBOVANIE ELEKTR. ZÁSOBOVANIE ELEKTR. ZÁSOBOVANIE ELEKTR. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOUICKOU ENERGIOUICKOU ENERGIOUICKOU ENERGIOU    

16161616.5.5.5.5.1. S.1. S.1. S.1. Súčasný stavúčasný stavúčasný stavúčasný stav    

 

       Riešené územie je zásobované elektrickou energiou sieťou 22 kV kábelových vedení č. 279, 417, 

421, 422, 423, 424 a 1108 napájaných z rozvodne 110/22 kV Ostredky, väčšinou s prepojením na rozvodňu 

110/22 kV Ružová Dolina. Vedenia sú slučkované, alebo ukončené v transformačných staniciach, ktoré sú 

súčasťou energoblokov, alebo voľnostojace aj zabudované v objektoch. Trafostanice sú väčšinou distribučné, 

vo vlastníctve ZSE, niektoré sú veľkoodberové vo vlastníctve odberateľov. V inštalovanom výkone trafostaníc 

a v prenosovej schopnosti 22 kV vedení je ešte výkonová rezerva.  

 
     NN sieť: je realizovaná ako mrežová, hliníkovými zemnými káblami a sústavou rozvodných 

skríň.  Prevádzkovaná je ako hviezdicová.  

 
     Verejné osvetlenie: je riešené výbojkovými svietidlami na oceľových stožiaroch, rozličnej výšky a s 

rôznymi rozstupmi stožiarov, podľa triedy komunikácií a osvetľovaných priestorov. Spínanie osvetlenia je 

cez HDO, jeho prevádzku, údržbu a rozvoj zabezpečuje Siemens - Verejné osvetlenie s.r.o. 

      Vo východnej časti územia sú vzdušné 110 kV z rozvodne 400/110 kV Biskupice, č. 8207, 

napájajúce RZ 110/22 kV Ostredky a pokračujúce ako č. 8834 do rozvodne Lamač. Územím ďalej 

prechádzajú vedenia č. 8828 do TC II., 8871 a 8872 do RZ Žabí Majer.  V blízkosti letiska sa plánuje 

stavba rozvodne 110/22kV Ba-východ, ktorá bude napojená 110 kV kábelovým vedením z rozvodne 

110/22kV Ostredky. Navrhovaná trasa 110kV kábla je zakreslená vo výkrese energetiky.  

       Za technický stav a bezpečnú prevádzku transformačných staníc a el. vedení zodpovedajú ich 

vlastníci, ktorí sú povinní v pravidelných intervaloch, predpísaných vyhláškou 718/2002 a normami STN 

vykonávať na nich prehliadky a skúšky.             

 
       Ochranné pásma: Podľa zákona o energetike č. 656/2004 § 36 majú zariadenia elektrizačnej 

sústavy ochranné pásma. Pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia, merané od 

krajných vodičov. Toto pásmo je pre vzdušné vedenia od 1 do 35 kV vrátane 10 m, od 35 kV do 110 kV 

vrátane 15 m,  pre podzemné vedenia do 110 kV 1 m, u trafostanice s vnútorným vyhotovením je 

vymedzené obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do stanice na výmenu 

technologických zariadení. Ochranné pásmo stanice vonkajšieho prevedenia s napätím 110 kV a viac je 

30 m kolmo na oplotenie, alebo hranicu objektu elektrickej stanice. 

        V ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané alebo 

obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by ohrozovali energetické 

dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku.  

 

16161616.5.5.5.5.2. N.2. N.2. N.2. Návrhávrhávrhávrh    

            Výkonová bilancia navrhovanej zástavby: vychádza z nasledovných merných zaťažení na úrovni 

transformačnej stanice VN/NN: byt - 3 kVA/b.j., OV – 70 VA/m2, garáže 5 VA/m2.  Zaťaženia sú priemerné, 

môžu sa meniť podľa konkrétneho určenia. 
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ÚFC lokalita OV (m2) Byty počet Garáže (m2) El. odber lokality: (kVA) 
A           Dom kultúry 19000  12000 1390 
B           Jašíková -Chlumeckého 9227  11200 700 
C C1  

       
navrhované SOU 2200  14303 225 
Športovo-oddychový areál 324   22 
Bytové domy (v parteri vybavenosť) 2587 384  1333 

C2     Astronomická 180   12 
C3     I.Horvátha - Exnárová 14387  21249 1113 

D D1     Pri otočke električky 120  7032 43 
D2     Ľavá strana Ružinovská 24467 4 9499 1774 
D3     Pravá strana Ružinovská  16914  7722 1222 
D4     Priestor autoškoly a okolie (20W/m2) 40012  26390 932 
D5     Výrobné a nevýrobné služby 4455   311 

E          Priemysel 5841   409 
F          Drieňová – Dr. Clementisa   6000 30 
G          Administratva Smeru 120  6000 38 
H          Uránová - Vrakunská   9500 48 
I          Yosaria plazza 50000  33600 3668 

          Polyf. objekt Seberíniho ul.  7130 109 6285 858 
J           Chlumeckého   9000 45 
K           Byt.dom Bancíkovej (+vybavenosť)  580 20 550 103 

          Podzemné garáže Exnárová   6000 30 
          Podz. garáže Čmelíková,Šándorová   4250 21 

L L1      Rod.domy Štedrá ul., Mlynské Luhy  76  228 
           SPOLU: 197544 593 190580 14555 

 

          Nárast el. odberu pre navrhovanú zástavbu podľa urbanistického návrhu je značný. Pri kompletnej realizácii 

navrhovaných kapacít bude vhodné uvažovať s dvomi novými 22 kV napájačmi z rozvodne 110/22 kV Ostredky. 

Prvý napájač pre lokality A,B,C,I,J, v trase pozdĺž Ružinovskej k Seberíniho ul., druhý vo východnej časti územia 

pre lokality D, E, L. Rozhodnutie o realizácii nových napájačov a ich výstavba sú v kompetencii ZSE a.s. 

          Malé odbery sa napoja z existujúcej siete, prípadne z novej trafostanice, primárne napojenej na 

existujúce 22 kV vedenia. Najväčší odber má objekt Yosaria Plazza, jeho zásobovanie je riešené v jeho 

projekte. Zásobovanie nových stavieb elektrickou energiou bude riešené v rámci ich projektovej prípravy v 

spolupráci so ZSE a.s.  

        V grafickej časti sú v lokalitách D, E, L navrhnuté predbežné umiestnenia navrhovaných trafostaníc, aj s 

ich navrhovaným inštalovaným výkonom. Predbežne je navrhnuté aj trasovanie nového 22 kV napájača.  

 
16161616.6.6.6.6. . . . TELEKOMUNIKÁCIETELEKOMUNIKÁCIETELEKOMUNIKÁCIETELEKOMUNIKÁCIE    
    

16161616.6.6.6.6.1. S.1. S.1. S.1. Súčasný stavúčasný stavúčasný stavúčasný stav    
 

Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska verejnej telekomunikačnej siete do 

atrakčného obvodu ATÚ Ružinov, umiestnenú v budove pošty na ul. Maximiliána Hella, kde je 

nainštalovaná digitálna telekomunikačná technológia, ktorá umožňuje rozšírenie kapacity ústredne. 

Telekomunikačná sieť v riešenej zóne je realizovaná z ATÚ pomocou zemných metalických 

káblov typu TCEPKPFLE s tým, že v kábloch sú ponechané párové rezervy pre možnosti napojenia 

nových individuálnych stavieb. 

Odchod káblov z ATÚ je realizovaný cez jestvujúce káblovody a potom v zemných kábelových 

ryhách k jednotlivým účastníkom telekomunikačnej siete.  

Z ústredne sú vyústené aj diaľkové metalické káble /DK/ a diaľkové optické káble /DOK/ 

v rúrkach HDPE, ktoré medzi sebou hviezdicovito spájajú susedné telefónne ústredne. 

Na Ružinovskej ul. sa v jestvujúcom kábelovode nachádzajú diaľkové metalické a optické káble 

v správe Slovak Telecom a.s. 
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16161616.6.6.6.6.2. N.2. N.2. N.2. Návrhávrhávrhávrh    
 

Návrh  vychádza z koncepcie budovania telekomunikačnej infraštruktúry pre zabezpečenie všetkých 

požiadaviek na telekomunikačné služby s dosiahnutím min. 150 % hustoty telefonizácie bytov. Pri bilancovaní 

potreby telefónnych liniek (pevné linky) pre občiansku a komerčnú vybavenosť sme uvažovali s 1 linkou/1-10 

zamestnancov podľa jednotlivých prevádzok. 

ÚFC byty počet počet obyvateľov počet zamestnancov návrh párov 
A - - 80 60 
B - - 250 200 
C 384 1.040 255 210 
D 4 10 1.660 1.100 
E - - 120 80 
F - - - - 
G - - - - 
H - - 25 20 
I - - 650 480 
J 109 270 150 110 
K 20 50 10 30 
L 76 210  100 

Spolu 593 1.580 3.200 2.300 
 

Pre uvedenú kapacitu je potrebné vybudovať telekomunikačnú prípojku s kapacitou 2.300 párov. 

   Potrebné je vybudovať miestnu telekomunikačnú sieť prostredníctvom 2 ks prípojných káblov  

typu TCEPKPFLE 600 XN 0,4 a TCEPKPFLE 400XN 0,4,  ktoré budú vedené v jestvujúcom kábelovode a 

následne vo voľnom výkope  do areálu výstavby riešenej lokality. Trasa PK bude cca v kábelovode 

a následne  vo voľnom výkope. Náväzne je potrebné vybudovať sekundárnu telekomunikačnú sieť 

káblami TCEPKPFLE 0,4 príslušnej dimenzie k jednotlivým účastníckym rozvodom pre navrhované 

investičné aktivity. 

Sekundárnu telekomunikačnú sieť v areáli  výstavby  odporúčame budovať koordinovane 

s výstavbou kábelovej televízie prípadne  inými inžinierskymi sieťami. 

Mts je potrebné budovať ako pevnú sieť. 

Do hlavných trás k navrhovaným polyfunkčným objektom je potrebné pripoložiť HDPE rúry 

z dôvodu perspektívneho optického pripojenia.  

Vo voľnom teréne, resp. v chodníku sa káble uložia v kábelovej ryhe s pieskovým lôžkom, zhora 

krytý tehlami proti mech. poškodeniu. V úrovni 20 cm pod povrchom sa natiahne výstražná fólia z PVC, 

šírky 22 cm, oranžovej farby. V miestach križovania s inými inž. sieťami, resp. komunikáciami 

a spevnenými plochami sa káble vtiahnu do chráničky KRUH 120/100. 

  V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením je nutné dodržiavať platné 

predpisy podľa STN 33 40 50 ods.3.3.1. Pred začatím výkopových prác je nutné zameranie a vytýčenie 

podzemných inžinierskych sietí. 

Výkop ryhy pre kábel je potrebné v kolíznych úsekoch  previesť ručne. 

 
16161616.7.7.7.7. KÁBLOVÁ . KÁBLOVÁ . KÁBLOVÁ . KÁBLOVÁ TELEVÍZIATELEVÍZIATELEVÍZIATELEVÍZIA    

Riešené územie je pokryté sieťou káblovej televízie UPC, metalickými aj optickými káblami 

a stojanovými zariadeniami na rozvod a prenos televízneho signálu s možnosťou pripojenia na výstavbu 

nových objektov. 
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17.  NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY,  VRÁTANE PRVKOV ÚSES A PLÔCH ZELENE 
 

Použitá dokumentácia:  - RÚSES mesta Bratislavy, Slovenská agentúra ŽP, 1994 

                                    - ÚPN Bratislava, 2007 

       - Generel letiska M.R. Štefánika a letiska Vajnory pre rok 2000  

 

17171717.1.1.1.1. OCHR. OCHR. OCHR. OCHRANA PRÍRODY AANA PRÍRODY AANA PRÍRODY AANA PRÍRODY A    TVORBY KRAJINYTVORBY KRAJINYTVORBY KRAJINYTVORBY KRAJINY    

  V riešenom území sa nenachádzajú jestvujúce ani navrhované chránené územia podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. 

 

17171717.2.2.2.2. . . . PRIEMET RÚSES BRATISPRIEMET RÚSES BRATISPRIEMET RÚSES BRATISPRIEMET RÚSES BRATISLAVALAVALAVALAVA    

V riešenom území boli v RÚSES  navrhované tieto prvky územného systému ekologickej stability: 

regionálne biokoridory – XVI – pri železnici, XII a XVI, biocentra č.15 Rohlík a č.14 Štrkovecké jazero 

(mimo riešené územie). V návrhu ÚSES pre ÚPN mesta Bratislavy boli tieto návrhy prehodnotené 

a v riešenom území neboli navrhované žiadne prvky ÚSES. Ekologickú stabilitu riešeného územia musí 

zabezpečiť mozaika plôch verejnej zelene.  Najväčšia plocha verejnej zelene je parčík na Drieňovej ulici 

a plochy verejnej zelene pri Martinskom cintoríne a pri Tomášikovej a Ružinovskej ulici. 

 

17171717.3.3.3.3. . . . ZELEŇ ZELEŇ ZELEŇ ZELEŇ     

  Potenciálna prirodzená vegetácia - lužné lesy nížinné jaseňovo – brestovo – dubové, ktoré by mali 

byť charakteristické pre väčšiu časť nášho riešeného územia. Z tejto vegetačnej jednotky by mali byť 

vyberané nosné dreviny pri výsadbe verejných plôch zelene. Súčasný stav zelene v riešenom území: 

- Parky a parkové úpravy – 1. park na Drieňovej ulici 

          2. parkové úpravy na Ružinovskej ulici 

          3. parkové úpravy na križovatke Tomášikovej a Ružinovskej 

          4. parkové úpravy na križovatke Tomášikovej a Ružinovskej 

- Verejná zeleň – zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň pri bytových domoch 

          5. verejná zeleň na Ružinovskej ulici 

          6. verejná zeleň na Ružinovskej ulici 

          7. verejná zeleň pri Martinskom cintoríne 
 

- Izolačná zeleň – pod vedením VVN el. vedenia, ochranné pásmo diaľnice, ochranné pásmo   železnice. 

- Vyhradená zeleň – školské areály, v riešenom území je 5 významných školských areálov z vysokou zeleňou. 

- Záhradkárske  osady – nachádzajú sa medzi diaľnicou a obytnou časťou. 

 

17.4.CHARAKTERISTIKA PLÔCCHARAKTERISTIKA PLÔCCHARAKTERISTIKA PLÔCCHARAKTERISTIKA PLÔCH ZELENEH ZELENEH ZELENEH ZELENE    

1. park na Drieňovej ulici, má výmeru cca 4,0 ha, výsadby sú tvorené z ihličnatých a listnatých 

      stromov, doplnené krovitým podrastom. Najväčším stromom v riešenom území s obvodom kmeňa 

      vo výške 1,3 m – 188 cm je katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides).  

  Druhová skladba: lipa veľkolistá (Tilia platyphylla), lipa striebristá (T. tomentosa), lipa malolistá 

                                 (T. cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (A. 

                                 pseudoplatanus), javor jaseňolistý (A. negundo), dub letný (Quercus robur), 

                                  breza previsnutá ( Betula pendula), vŕba rakytová (Salix caprea), buk lesný 
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                                  (Fagus silvatica), orech čierny (Juglans nigra), platan javorolistý (Platanus 

                                  acerifolia), jedľa biela (Abies alba), borovica lesná (Pinus sylvestris), borovica 

                                  čierna (Pinus nigra), smrek pichľavý (Picea pungens), tuja západná (Thuja 

                                  occidentalis), tuja riasnatá (Thuja plicata). 

 

2.   parkové úpravy na Ružinovskej ulici, výmera cca 2,9 ha, výsadba pozostáva z listnatých 

       a ihličnatých stromov. Najväčším stromom v riešenom území s obvodom kmeňa 160 cm je katalpa 

       bignóniovitá (Catalpa bignonioides).  

   Druhová skladba: lipa veľkolistá (Tilia platyphylla), lipa malolistá (T. cordata), javor mliečny 

                                   (Acer platanoides), javor horský (A. pseudoplatanus), breza previsnutá ( Betula 

                                   pendula), platan javorolistý (Platanus acerifolia), borovica lesná (Pinus 

                                   sylvestris), borovica čierna (Pinus nigra), smrek obyčajný (Picea abies),jaseň 

                                   štíhly (Fraxinus excelsior), jaseň mannový (F. ornus), sofora japonská (Sophora 

                                   japonica), višňa mahalebka (Prunus mahaleb), čerešňa pílkatá (P. serrulata),  

                                   duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia). 

 

3. parkové úpravy na križovatke Tomášikovej a Ružinovskej, výmera cca 0,76 ha, vo výsadbe prevládajú 

     listnaté stromy, najväčší je brestovec západný (Celtis occidentalis) s obvodom kmeňa 158 cm. 

 Druhová skladba: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor jaseňolistý 

                                (A. negundo),  borovica čierna (Pinus nigra), smrek obyčajný (Picea abies), jaseň 

                                štíhly (Fraxinus excelsior), jaseň americký (F. americana).  

 

4. parkové úpravy na križovatke Tomášikovej a Ružinovskej, výmera cca 0,94 ha, prevládajú vo 

      výsadbe listnaté stromy. Najväčším stromom vo výsadbe je dub letný s obvodom kmeňa 87 cm. 

  Druhová skladba: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (A. 

                                  campestre), javor horský (A. pseudoplatanus), borovica čierna (Pinus nigra), 

                                  borovica lesná (Pinus sylvestris), borovica jemná (P. strobus), jaseň štíhly 

                                  (Fraxinus excelsior), jaseň mannový (F. ornus), pagaštan konský (Aesculus 

                                  hippocastanum), dub letný (Quercus robur), dub šarlátový (Q. coccinea), 

                                  katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides). 

 

5. verejná zeleň na Ružinovskej ulici, výmera cca 0,78 ha, výsadba pozostáva z listnatých stromov, 

     najväčší je tu topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 208 cm. 

 Druhová skladba: javor mliečny (Acer platanoides), topoľ čierny (Populus nigra), brestovec hladký 

                                (Celtis leavigata), platan javorolistý (Platanus acerifolia), sofora japonská 

                                (Sophora japonica). 

 

6. verejná zeleň na Ružinovskej ulici, výmera cca 0,57 ha, druhová skladba je nízka, najväčším 

      stromom vo výsadbe je javor jaseňolistý (Acer negundo) s obvodom kmeňa 107 cm. 

  Druhová skladba: javor horský (Acer pseudoplatanus), javor jaseňolistý (A. negundo), borovica 

                                  čierna (Pinus nigra), borovica lesná (Pinus sylvestris). 
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7. verejná zeleň pri Martinskom cintoríne, výmera v riešenom území 1,02 ha, jedná sa o výsadbu 

      výlučne len listnatých stromov. 

  Druhová skladba: lipa veľkolistá (Tilia platyphylla), lipa malolistá (T. cordata), javor jaseňolistý 

                                 (Acer negundo), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior. 
 

8. verejná zeleň ostatná – Chlumeckého ul. výmere cca 1,17 ha jedná sa o výsadbu hlavne listnatých 

stromov s menším množstvom ihličnatých stromov. 

   Druhová skladba: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior, topoľ čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus 

                               alba), lipa veľkolistá (Tilia platyphylla), lipa malolistá (Tilia cordata), sofora 

                               japonská (Sophora japonica), javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (A. 

                               pseudoplatanus), brestovec západný (Celtis occidentalis), orech kráľovský 

                               (Juglans regia), breza previsnutá ( Betula pendula), borovica čierna (Pinus nigra). 
 

9. verejná zeleň ostatná – Borodáčova ul. výmera cca 0,53 ha jedná sa o výsadbu listnatých 

      a ihličnatých stromov. 

  Druhová skladba: lipa malolistá (Tilia cordata), javor jaseňolistý (Acer negundo),  javor jaseňolistý 

                                 (A. negundo), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), borovica lesná (Pinus sylvestris), 

                                  vŕba biela (Salix alba). 
 

10. verejná zeleň ostatná – I. Horvátha ul., výmera cca 1,46 ha ide o výsadbu listnatých stromov, 

najväčším stromom je topoľ čierny s obvodom kmeňa 240 cm. 

  Druhová skladba: jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), slivka (Prunus), topoľ čierny (Populus nigra). 

 

17171717.5. .5. .5. .5. NÁVRH NÁVRH NÁVRH NÁVRH ZELENEZELENEZELENEZELENE    
 

  Záber plôch zelene ( na zastavané a spevnené plochy) nastáva v 11 lokalitách: 

01. Záber plôch zelene areálovej pre bývanie – výmera 0,1837 ha, výrub cca 17 ks stromov 

02. Záber plôch areálovej zelene pre vybavenosť – výmera 0,0311 ha, bez výrubu 

03. Záber plôch areálovej zelene pre vybavenosť – výmera 0,0749 ha, bez výrubu 

04. Záber plôch verejnej zelene pre vybavenosť – výmera 0,2444 ha, výrub 1ks stromov  

       Možnosť náhradnej výsadby cca 15 ks. 

05. Záber plôch záhrad pre vybavenosť – výmera 5,6915 ha, verejná zeleň – výmera 0,0465 ha, 

možnosť náhradnej výsadby cca 60 ks 

06. Záber parkovej zelene pre vybavenosť – výmera  0,0452 ha, bez výrubu 

07. Záber plôch zelene: verejná zeleň , pre výstavbu vybavenosti – výmera 0,1287 ha, bez výrubu. 

Možnosť náhradnej výsadby cca 20 ks. 

08. Záber plôch zelene: verejná zeleň, pre výstavbu vybavenosti – výmera 0,1324 ha, výrub 2 

ks stromov. Možnosť náhradnej výsadby cca 60 ks. 

09. Záber plôch zelene: verejná zeleň, pre výstavbu vybavenosti – výmera 0,2114 ha, bez výrubu. 

       Možnosť náhradnej výsadby cca 100 ks. 

10.  Záber plôch zelene: verejná zeleň, pre výstavbu vybavenosti – výmera 0,2347 ha, bez výrubu. 

       Možnosť náhradnej výsadby cca 60 ks. 

11.  Záber plôch zelene: verejná zeleň, pre výstavbu vybavenosti – výmera 0,2235 ha, výrub 1ks stromov.  
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  Vyhodnotenie záberu zelene pre cyklotrasu z oboch strán Ružinovskej ul: 

- parková zeleň, záber 0,0622 ha, bez výrubu 

- verejná zeleň, záber 0,2899 ha, výrub 7 ks stromov 

  Vyhodnotenie záberu zelene pre chodník z oboch strán Ružinovskej ul: 

- parková zeleň, záber 0,0614 ha, výrub 3 ks stromov, trasovanie možno prispôsobiť vzrastlým 

stromom, aby výrub bol čo najmenší 

- verejná zeleň, záber 0,2423 ha, výrub 26 ks stromov, trasovanie možno prispôsobiť vzrastlým 

stromom, aby výrub bol čo najmenší 

  Vyhodnotenie záberu zelene pre parkoviska z oboch strán Ružinovskej ul. a pri vybavenosti a 

bývaní: 

- verejná zeleň, záber  1,7093 ha, bez výrubu 

- areálová zeleň, záber 0,1280 ha, bez výrubu 

  Vyhodnotenie záberu zelene pre cyklotrasu z oboch strán Tomášikovej ul: 

- parková zeleň, záber 0,0406 ha, výrub 8 ks stromov 

- verejná zeleň, záber 0,1084ha, výrub 26ks stromov 

  Vyhodnotenie záberu zelene pre chodník z oboch strán Tomášikovej ul. križovatka s 

Ružinovskou: 

- parková zeleň, záber 0,0461 ha, výrub 3 ks stromov, trasovanie možno prispôsobiť vzrastlým 

stromom, aby výrub bol čo najmenší 

- verejná zeleň, záber 0,3253 ha výrub 33 ks stromov, trasovanie možno prispôsobiť vzrastlým 

stromom, aby výrub bol čo najmenší 

 

Zhodnotenie: 

  Návrhom novej zástavby dôjde k zmenšeniu plôch zelene: 

parková zeleň 0,1933 ha 
verejná zeleň 3,8503 ha 
areálová zeleň 0,2897 ha 
Spolu 4,33333333 ha 
 

Celkove dôjde k zmenšeniu plôch zelene o 4,3333 ha. Dôjde aj k výrubu stromov, tie však môžu 

byť v rovnakom počte nahradené novou výsadbou v tej istej lokalite. Nové plochy zelene pri bytovej 

výstavbe a občianskej vybavenosti budú na ploche 0,4738 ha. Celkove sa zaberá 4,3333 ha zelene. 

Rozdiel zaberanej a navrhovanej zelene je  - 3,8595 ha. 

Revitalizáciu zelene navrhujeme na pravej strane Ružinovskej ulice, kde je možné doplniť cca 

160 ks stromov, hlavne ako alejové výsadby medzi chodníkmi, cyklotrasou a parkoviskami a pri 

vybavenosti. Výsadbu stromov navrhujeme aj pri novo navrhovaných bytových domoch a na ploche 

zelene na konci Ružinovskej ulice.  

V prípade presunutia nosného dopravného systému do osi Ružinovskej a zrušenia električkovej 

trate vznikne voľný priestor pre vysokú zeleň na ploche 3,750 ha (pozri vizualizáciu – pohľad od západu 

– rozšírenie zelene). 
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18. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY       
       NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 
 

      Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracované 

v zmysle zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu 

boli získané na Katastrálnom úrade v Bratislave. Riešené územie sa nachádza v katastri Ružinov 

v zastavanom území.  Poľnohospodárska pôda sa tu nachádza na časti územia s kultúrou orná pôda 

a záhrady. Záber poľnohospodárskej pôdy sme rozdelili na 5 lokalít. 

 

Číslo 
lokality 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality 

celkom v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Iná 
informácia 
Nepoľno- 

hosp. pôda, 
les 

Celkom v 
ha 

Druh 
pozemku 

BPEJ/ 
skupina 

Z toho v ha 

    V ZÚ mimo 
ZÚ 

1 Ružinov vybavenosť 5,8310 5,6915 orná 
pôda 

záhrady 

- 0,8173 
 

408742 

- 0,1395 

2 Ružinov RD 1,6624 1,6624 záhrady - 1,6624 - 0 

3 Ružinov RD 0,1670 0,1670 záhrady - 0,1670 - 0 

4 Ružinov RD 0,3203 0,3203 záhrady - 0,3203 - 0 

5 Ružinov RD 0,3079 0,3079 záhrady - 0,3079 - 0 

Celkom:   8,2886 8,1491   8,1491  0,1395 

 

 

  Celkove sa zaberá 8,2886 ha poľnohospodárskej pôdy. Celková plocha poľnohospodárskej pôdy 

je 10,6329ha. Plocha záhrad 2,4838 ha sa nachádza v ochrannom pásme vysokého napätia, tie dočasne 

ostanú záhradami, kým nedôjde k preložke VVN. 

 

 

19. LESNÉ POZEMKY 
 
  Keďže riešené územie sa nachádza v zastavanom území mesta v k.ú. Ružinov, nenachádzajú sa 

tu žiadne lesné pozemky. 
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20. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
    

20202020.1..1..1..1.    ŽIVOTNÉ PROSTREDIEŽIVOTNÉ PROSTREDIEŽIVOTNÉ PROSTREDIEŽIVOTNÉ PROSTREDIE    

  Charakteristika životného prostredia : 

  Riešené územie najviac ovplyvňuje hluk z komunikácií. Riešeným územím prechádza okrajovo 

diaľnica a železnica. Stredom riešeného územia prechádza Ružinovská ulica a od západu ho ohraničuje 

Tomášikova ulica. 

Hluk z automobilovej dopravy: 

- diaľnica D2 tvorí hranicu riešeného územia, hluk pri diaľnici dosahuje hodnotu 73dB(A) a izofóna 

60 dB prechádza 141 m od osi diaľnice. 

- Tomášikova ulica, úsek Gagarinova – Seberíniho: izofóna 60 dB(A) prechádza 81 m od osi cesty, 

65 dB(A) prechádza 27 m od osi cesty, 70 dB(A) prechádza 8 m od osi cesty 

- Tomášikova ulica, úsek Seberíniho - Ružinovská: izofóna 60 dB(A) prechádza 75 m od osi cesty, 

65 dB(A) prechádza 25 m od osi cesty  

- Ružinovská ulica: izofóna 60 dB(A) prechádza 45 m od osi cesty, izofóna 65 dB(A) prechádza 14 m 

od osi cesty (údaje sú pre roky 1998 – 2002). 

 

  Hluk zo železnice: 

- zasahuje iba okrajovo riešené územie, hluk pri železnici dosahuje hodnotu 67 dB(A) a izofóna 

60 dB(A) prechádza vo vzdialenosti 40 m od osi železnice. 

 

  Hluk z leteckej dopravy: 

- územie je zasiahnuté hlukom z leteckej dopravy, podľa Generelu letiska M. R. Štefánika z r. 2000 

LAeq = 55 – 65 dB(A). Územie nie je vhodné na bývanie. Územie sa nachádza v tesnej blízkosti 

letiska, z čoho vyplýva výškové obmedzenie stavieb do 172 m. Územie patrí aj do ornitologického 

ochranného pásma letiska typu A. 

 

  Znečistenie ovzdušia: 

- lokálne zdroje znečistenia ovzdušia sa tu nenachádzajú. Znečistenie ovzdušia pochádza zo zdrojov 

mimo riešeného územia. Podľa úrovne kumulatívneho znečistenia ovzdušia naše riešené územie 

patrí do oblasti  slabého znečistenia ovzdušia index znečistenia  0,6 – 0,8. 

- skládka chemického odpadu – nachádza sa mimo riešené územie, skládka Istrochemu v bývalom 

Mlynskom ramene ohrozuje znečistením podzemné vody.  

- Existujú dve alternatívy riešenia – projekt na sanáciu a projekt na zakonzervovanie. 

 

  Koridory inžinierskych sietí: 

- riešeným územím prechádza trasa VVN elektrického vedenia, ktoré má svoje ochranné pásmo. 

 

20202020.1.1. .1.1. .1.1. .1.1. Ochrana prírody aOchrana prírody aOchrana prírody aOchrana prírody a    prírodných zdrojovprírodných zdrojovprírodných zdrojovprírodných zdrojov    
 

V riešenom území sa nenachádzajú jestvujúce ani navrhované chránené územia podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. 
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20202020.2.2.2.2. ZDRAVOTNÝ STAV OBY. ZDRAVOTNÝ STAV OBY. ZDRAVOTNÝ STAV OBY. ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVAVATEĽSTVAVATEĽSTVAVATEĽSTVA    
 

Zdravotný stav obyvateľov Ružinova ovplyvňuje v prvom rade kvalita života, životného prostredia, 

občianska a technická vybavenosť, dostupná práca a zariadenia oddychu. Kvalita telesnej, duševnej a 

sociálnej pohody obyvateľov je výsledkom vzťahov medzi ľuďmi, ľudským organizmom a sociálno-

ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného 

prostredia, ako i spôsobom života. Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov 

ovplyvňujúcich zdravie a priemerný vek obyvateľstva. Zo všetkých faktorov sa vplyvy životného prostredia 

odhadujú na 15 - 20 %. Kvalita života je základným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych trendov v 

základných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. 

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva je stredná dĺžka života pri 

narodení, t.j. nádej na dožitie určitého veku. Stredná dĺžka života (SDŽ) pri narodení u mužskej 

populácie dosahuje pomerne nízke hodnoty, oveľa nižšie ako v  krajinách západnej Európy, a to i napriek 

tomu, že za posledných 18 rokov zaznamenávame predĺženie  SDŽ mužov o 3 roky. Stredná dĺžka života  

mužov dosahuje 70 rokov a žien 78 rokov. V porovnaní so štátmi  EÚ  je u mužov kratšia o 6 rokov a u 

žien o 5 rokov. Po roku 1991 sa pokles celkovej úmrtnosti, no najmä dojčenskej a novorodeneckej, 

prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení, pričom nádej na dožitie pri narodení dosahovala 

u žien vyššie hodnoty ako u mužov.  

Z hľadiska hodnotenia prostredia ovplyvňujúceho zdravotný stav populácie sa v riešenom území 

nenachádza žiadna výrazná aktivita. Taktiež tu nie sú výrazní znečisťovatelia ovzdušia, vody a pôdy, 

čo by ovplyvňovali vnášanie množstva cudzorodých látok do prostredia a znehodnocovali tým životné 

prostredie.  

Dlhodobé používanie agrochemikálií v poľnohospodárskej výrobe malo v minulosti  vplyv na zhoršený 

stav prostredia s dopadom na genofond rastlín a živočíchov, ekosystémy, i na celkové zníženie kvality 

štruktúry krajiny s prejavmi a vplyvmi na vek ľudskej populácie a jej zdravotný stav. Po roku 1990 sa však 

zvýšila aj kvalita poľnohospodárskej výroby v dôsledku podstatne nižšieho používania agrochemikálií, čo má 

pozitívny vplyv na kvalitu zdravotného stavu obyvateľstva. 

Z hľadiska vývoja chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva prevažujú srdcovo-cievne a nádorové 

ochorenia, tvoria 75 % všetkých úmrtí, z toho nádorové  ochorenia  tvoria asi 20 %. U mužov sa najčastejšie 

vyskytujú zhubné nádory tráviaceho a dýchacieho ústrojenstva a u žien tráviacich orgánov a prsníka. Mierne 

sa zvýšil počet chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva a alergickej etiológie nielen u dospelých, ale vo 

zvýšenej miere i u detskej populácie vo veku od 0 do 18 rokov. Zvyšuje sa aj výskyt chronickej bronchitídy, 

alergickej nádchy a astmy bronchiale, čo je spôsobené hlavne nedostatkom vzrastlej zelene. Priaznivejšia 

situácia je v perinatálnej a dojčenskej úmrtnosti, ktorých ukazovatele majú v posledných rokoch nižšie 

hodnoty ako je celoslovenský priemer.  

Jedným z ukazovateľov zdravotného stavu populácie, resp. jej produktívnej časti, je pracovná 

neschopnosť. Pracovná neschopnosť do určitej miery odráža stav pracovných podmienok, životného 

prostredia, zdravotného uvedomenia pracovníkov a úroveň zdravotnej starostlivosti o pracovníka. 

Hodnota týchto podkladov je však značne oslabená, pretože priznanie pracovnej neschopnosti nezáleží 

iba od druhu a stupňa poruchy zdravia pacienta, ale aj od ďalších okolností, ako sú sociálne a 
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ekonomické vplyvy a pod. Kvalitu podmienok práce do značnej miery charakterizuje výskyt rizikových 

fyzikálnych, chemických, biologických faktorov v pracovnom prostredí a počty pracovníkov, ktorí sú 

vystavení ich účinkom.  

Ukazovateľom úrovne pracovných podmienok sú aj choroby z povolania. Ich faktická výpovedná 

hodnota však značne poklesla vzhľadom na zmenený systém diagnostikovania, zánik bývalej siete 

závodných zdravotníckych zariadení a služieb, zánik mnohých podnikov aj s evidenciou a kontrolou 

pracovníkov vystaveným negatívnym faktorom v pracovnom prostredí, ako aj vzhľadom na 

nedostatočné zabezpečenie potrebných preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov 

vykonávajúcich rizikové práce  

Z hľadiska rizikových faktorov sú zaujímavé výživové ukazovatele v produktívnej skupine 

obyvateľstva a zároveň spotreba jednotlivých potravín. Podľa týchto údajov má populácia stále vyšší 

príjem živočíšnych tukov, údenín a sladkostí nad odporúčané denné dávky. Zároveň  mierne vzrastá  

spotreba zeleniny a ovocia, aj keď sa ešte nedosahujú  odporúčané denné dávky.  

Ďalší z rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie sú závislosti či už na tabaku alebo alkohole, 

resp. drogách.  Vzrastá počet fajčiarov tabakových výrobkov  najmä medzi mladými ľuďmi vo vekovej 

skupine do 18 rokov. Nežiaducim trendom je nárast počtu mladých fajčiarok. Podľa štatistických 

údajov z viacerých prieskumov sa predpokladá, že pravidelne fajčí  23 % dospelých  a 16 % 

príležitostne. Obdobný trend je v konzumácii alkoholu, kde  stúpa počet mladých ľudí závislých od 

alkoholu.  

Môžeme konštatovať, že kvalita prostredia mesta sa postupne zvyšuje, čo bude mať z dlhodobého 

hľadiska pozitívny vplyv aj na zdravotný stav.  V následných územnoplánovacích  dokumentáciách je 

potrebné venovať uvedeným faktorom zvýšenú pozornosť skvalitňovaním životného prostredia. 

    
20202020.3.3.3.3. KOMUNÁLNY ODPAD. KOMUNÁLNY ODPAD. KOMUNÁLNY ODPAD. KOMUNÁLNY ODPAD    
 

 Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci pri činnosti fyzických osôb a odpady 

s podobnými vlastnosťami a zložením, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba 

podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 

podnikania alebo činnosti tejto osoby. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností 

slúžiacich fyzickým osobám na parkovanie, či na uskladnenie vozidla používaného pre potreby 

domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.  

Zdokonalil sa systém nakladania s odpadmi umiestňovanými vo vhodných zariadeniach na 

zneškodňovanie a úpravu odpadov. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť a nutnosť postupnej prevýchovy tvorcov odpadov pri 

skvalitnení separovaného zberu druhotných surovín pri nakladaní odpadov predpokladáme zníženie 

množstva komunálneho odpadu určeného na zneškodnenie. 

Domový odpad odváža z riešeného územia firma OLO a.s. do Mestskej spaľovne v Podunajských 

Biskupiciach tri razy do týždňa – v pondelok, stredu a piatok.  

Separovaným zberom sa množstvo komunálneho odpadu znižuje ročne o cca 2 - 8 %. 
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Okrem zmesového komunálneho odpadu sa zaviedol separovaný zber odpadu (plasty, sklo, 

papier a lepenka). 

Žlté kontajnery sú určené na pet fľaše od nápojov, viacvrstvové tetrapak obaly od nápojov 

a hliníkové plechovky. Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa oddelia 

nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity – pet fľaše podľa farby, fólie, tetrapaky 

a nápojové plechovky. Vytriedený odpad sa lisuje do balíkov a dodáva odberateľom na ďalšie spracovanie. 

Zelené kontajnery sú určené na sklené fľaše od nápojov, oleja a poháre od zaváranín. Sklo sa 

dá recyklovať prakticky donekonečna. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi.  Potom sa 

odváža na ďalšie spracovanie konečným odberateľom. 

Modré kontajnery sú určené na noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, 

skartovaný kancelársky papier. Vyzbieraný papier sa odváža do triediaceho závodu vo Vlčom hrdle, 

kde sa z neho vytriedia komodity lepenka, časopisy a noviny. Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do 

papierní na ďalšie spracovanie. 

Čierne kontajnery sú určené pre domový odpad, ktorý sa nerecykluje. Spôsob spracovania tohto 

odpadu je spaľovanie, alebo vo výnimočných prípadoch sa odváža na riadenú skládku. 

Na objemný a drobný stavebný odpad sú určené kontajnery s objemom 7 – 11 m3. Tento druh 

odpadu sa odváža dvakrát ročne (jarné a jesenné upratovanie). Kontajnery sú určené na nábytok, 

podlahoviny, dvere, okná, drevo, tehly, obkladačky, sadrová hmota, kúsky betónu v pevných vreciach 

do 20 kg. 

Objemný odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá svojím rozmerom a hmotnosťou 

nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom v systéme zberu. 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – 

nepodnikateľom (v rozsahu so jedného metra kubického ročne od jednej fyzickej osoby), na ktorých 

vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. 

Kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad sa podľa počtu obyvateľov prideľujú 

jednotlivým mestským častiam, ktoré rozhodujú o termínoch a miestach pristavenia.  

V zmysle platného VZN je možné odpad ukladať len do nádob a kontajnerov na to určených 

a nie voľne k stojiskám. Takto spoločne prispejeme k udržaniu čistoty prostredia, v ktorom žijeme. 

 
20202020.4.4.4.4. ZÁVER. ZÁVER. ZÁVER. ZÁVER    
 

Z hľadiska kvality ovzdušia, vody a pôdy treba sústavne sledovať dve úlohy: udržiavať a 

nezhoršovať nenarušené životné prostredie a vynakladať všetky dostupné prostriedky na zlepšenie 

narušeného prostredia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUPRO – Urbanistická štúdia zóny Ružinovská ulica – východ MČ Bratislava  Ružinov  / čistopis  –február 2009                                                                110                                                           

21. VLASTNÍCKE VZŤAHY 
 

  V rámci rozboru majetkoprávnych vzťahov v riešenom území sú vlastnícke vzťahy členené na 

pozemky vo vlastníctve: 

- samospráva – Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- samospráva – mesto Bratislava 

- samospráva – Bratislavský samosprávny kraj 

- cirkev 

- PD Ružinov 

- ŽSR 

- súkromné vlastníctvo – fyzické osoby 

- súkromné vlastníctvo – právnické osoby 

a pozemky  bez listu vlastníctva. 
 
  Podkladom pre spracovanie bola vektorová katastrálna mapa a informácie o vlastníctve boli 

čerpané zo Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy. 

   

 
 
22. URBANISTICKÁ EKONÓMIA 
 
  Riešenie urbanistickej štúdie zóny zohľadňuje špecifickú atypickú problematiku urbanistickej činnosti. 

Vyskytujú sa tu limitujúce faktory, ktoré majú priamy vplyv na metodické postupy a vlastné urbanistické 

riešenie. Predovšetkým sa javí nutnosť rešpektovať existujúci stav okolitej urbanistickej štruktúry ucelených 

súborov stavieb. Nová výstavba musí rešpektovať toto prostredie vo výškovom zónovaní a v základnej 

horizontálnej a modulovej osnove, v riešení strešných konštrukcií a výbere stavebných materiálov. 

  Pri stavebnej činnosti by mali byť rozhodujúce kultúrne a estetické hľadiská aj na úkor 

ekonomického aspektu. Nebolo by správne uplatňovať bežné urbanistické ukazovatele bez prihliadania 

na špecifické podmienky a potreby územia riešenej obytnej zóny. 

  Celková štruktúra plošného usporiadania riešeného územia obytnej zóny Ružinovská ulica - 

východ je zostavená v nasledujúcich tabuľkách. 

Navrhované riešenie predpokladá tieto prírastky v socioekonomických údajoch v riešenom 

území: 

UFC Byty obyv Pracovné miesta 
A 0 0 80 
B 0 0 250 
C 384 1.040 255 
D 4 10 1520 
E 0 0 120 
F 0 0 0 
G 0 0 0 
H 0 0 25 
I 0 0 650 
J 109 270 150 
K 20 50 10 
L 76 210 140 

Spolu 593 1.580 3200 
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  V návrhu sa uvažuje s celkovým prírastkom 593 bytov. Navrhovaná obložnosť nových bytov sa 

predpokladá 2,7 obyvateľa na byt. V celom riešenom území bude celkove 6.007 bytov. V celom 

riešenom území sa očakáva predpokladaná obložnosť na úrovni 2,21 obyvateľa na byt. 

  Z uvedených riešení vyplýva, že návrh nových bytov predstavuje len minimálny nárast. V súčasnosti je 

v riešenom území hustota  35 bytov na hektár. V návrhu sa zvýši na 40 bytov/ha. Uvedené ukazovatele 

znamenajú, že výstavbou nových bytov sa plošné ukazovatele výraznejšie nezhustia. Pôvodné sídlisko bolo 

projektované na 40 – 45 bytov/ha. 

  Ďalším urbanistickým ukazovateľom je hustota obyvateľstva na hektár. V súčasnom stave je hustota 

76 obyvateľov/ha. V návrhu je hustota 90 obyvateľov/ha. Z uvedeného riešenia vyplýva, že navrhovaný 

nárast počtu obyvateľstva je len minimálny a vôbec neprekročí stav z roku 1970, keď sa sídlisko osídľovalo. 

Pôvodné sídlisko bolo projektované na 150 obyvateľov/ha, čo predkladaný návrh ani zďaleka nedosahuje. 

  Z ďalších urbanistických ukazovateľov je dôležitá hustota zamestnanosti, ktorá v súčasnosti činí 

37 pracovníkov/ha. V návrhu predpokladáme nárast na 68 pracovníkov/ha. Uvedené hustoty 

zamestnanosti sú z celomestského pohľadu na nízkej úrovni. 

  Ďalší urbanistický ukazovateľ je intenzita zamestnanosti, ktorá sa zvýši zo súčasných 49 

pracovných miest na 100 obyvateľov na 68 pracovných miest na 100 obyvateľov. 

  Urbanistická ekonómia predpokladá nasledujúce plošné bilancie v území: 

 
Bilancia navrhovaných plôch územnofunkčných celkov Ružinovská ulica 

ÚFC 
územie 

m2 

Podlažná 
plocha  

nadzemná 
stav  m2 

Podlažná 
plocha  

nadzemná 
zmena m2 

Podlažná 
plocha 

nadzemná 
návrh m2   

Podlažná 
plocha  

podzemná 
stav m2 

Podlažná 
plocha  

podzemná 
zmena m2 

Podlažná 
plocha  

podzemná 
návrh  m2 IPP 

Zastavaná 
plocha 

stav 
 m2 

Zastavaná 
plocha 
zmena 

 m2 

Zastavaná 
plocha 
návrh 

 m2 IZP  

Spevnená 
plocha 

stav 
m2 

Spevnená 
plocha 
zmena 

m2 

Spevnená 
plocha 
návrh 

m2 

Plocha 
zelene 

stav 
m2 

Plocha 
zelene 
zmena 

m2 

Plocha 
zelene 
návrh 

m2 KZ 

A1 18.755 3.468 0 3.468 0 0 0 0,18 578 0 578 0,03 598 +800 1.398 17.579 -800 16.779 0,89 

A2 11.183 0 +220 220 0 0 0 0,02 0 +220 220 0,01 628 +540 1.168 10.555 -760 9.795 0,87 

A3 41.030 7.650 0 7.650 0 0 0 0,19 2.550 0 2.550 0,06 3.680 +1.180 4.860 34.800 -1.180 33.620 0,81 

A4 42.820 39.108 +3.950 43.058 0 0 0 1,00 9.365 +880 10.245 0,23 14.215 +3.320 17.535 19.240 -1.820 17.420 0,40 

B1 24.830 27.500 0 27.500 0 0 0 1,11 3.750 0 3.750 0,15 7.330 +940 8.270 13.750 -940 12.810 0,51 

B2 45.070 

 

29.972 

9.227 

G:2.335 

 

41.534 

 

0 

+4.195 (1P) 

G:+7.005  (3P) 

 

11.200 0,92 

 

6.424 

+2.848 

G: 2.335 

 

11.607 0,25 5.463 +1.665 7.128 33.183 -6.848 26.335 0,58 

C1 40.292 31.467 

-12.172 

+19.423 

G:2.638 

 

41.356 0 

+6.439 (1P) 

G: +7.914 (3P) 14.353 1,03 10.667 

-6.086 

+3.408 

G:2.638 10.627 0,26 11.425 -4.578 6.847 18.200 +4.618 22.818 0,56 

C2 9.790 4.312 +180 4.492 0 0  0 0,46 1.078 +180 1.258 0,13 830 +446 1.276 7.882 -626 7.256 0,74 

C3 41.700 

 

21.072 

+14.387 

G: +4.876 40.335 

 

762 

+5.859 (1P) 

G: +14.628 (3P) 

 

21.249 0,97 

 

4.066 

+3.032 

G: +4.876 11.974 0,28 15.706 -1.707 13.999 21.928 -6.201 15.727 0,37 

D1 25.543 16.228 

+120 

G: +2.344 18.692 0 G: +7.032 (3P) 7.032 0,73 16.228 +2.464 18.692 0,73 3.758 -2.344 1.414 5.557 120 5.677 0,22 

D2 22.170 327 +24.467 24.794 0 +9.499 9.499 1,12 327 +4.540 4.867 0,21 2.893 +1.350 4.243 18.950 -5.890 13.060 0,58 

D3 17.460 0 +16.914 16.914 0 +7.722 (2P) 7.722 0,97 0 +3.861 3.861 0,22 260 +1.650 1.910 17.200 -5.511 11.689 0,66 

D4 40.565 7.068 

-7.068 

+40.012 40.012 1.500 

-1.500 

+26.390 26.390 0,99 2.356 

-2.356 

+8.956 8.956 0,22 7.070 +3.687 10.757 31.139 -10.287 20.852 0,51 

D5 21.365 7.827 +4.455 12.282 0 0 0 0,57 5.656 +1.485 7.141 0,33 5.958 +985 6.943 9.751 -2.470 7.281 0,34 

 402.573 195.999 126.308 322.307 2.262 95.183 97.445  63.045 33.281 96.326  79.814 7.934 87.748 259.714 -38.595 221.119  
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23. GRAFICKÁ PRÍLOHA 
 
 

Zmenšeniny výkresov grafickej časti do formátu A3:Zmenšeniny výkresov grafickej časti do formátu A3:Zmenšeniny výkresov grafickej časti do formátu A3:Zmenšeniny výkresov grafickej časti do formátu A3:    
 

  1. Širšie vzťahy  

  2. Komplexný urbanistický návrh 

  3. Návrh dopravy  

  4. Návrh vodného hospodárstva - vodovod 

  5. Návrh vodného hospodárstva - kanalizácia  

  6. Návrh energetiky - elektrifikácia 

  7. Návrh energetiky - plynofikácia 

  8. Návrh telekomunikácií 

9. Návrh  zelene 

10. Výkres regulatívov 

11. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 

 


