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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu  
 
A. 
 
     s ch v a ľ u j e  
 
zmenu  bodov „C“ a „D“ uznesenia č. 522/XXXIX/2010 zo dňa 29. 9. 2010 takto : 
 
 
C. 

berie na vedomie 
 
„Urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy - západ“ s doplnením vypracovaným  podľa stanoviska 
č.j. MAGS ORM 33504/12/426210 zo dňa 23. 03. 2012, ako podklad pre návrh zmien a 
doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov a súčasne 
ako podklad pre návrh nového ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v zmysle časti C. bodu 2. uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 171/2011 zo dňa 30.6.2011 a v súlade 
s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon). 
 
 
D. 

odporúča 
 
Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
požiadať primátora o zaradenie materiálu UŠ zóny Mlynské nivy – západ  s doplnením 
vypracovaným  podľa stanoviska č.j. MAGS ORM 51063/12/387941 zo dňa 05. 10. 2012 na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 

T: 15. 03. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa: 
 
Dňa 15.10.2012 bola na MČ Bratislava – Ružinov podaná žiadosť o prerokovanie na miestnom 
zastupiteľstve MČ Bratislava – Ružinov, čistopis UŠ Mlynské nivy – Západ, Bratislava, 
doplnený územnoplánovací podklad – urbanistická štúdia zóny. 
 
Stav k 02/2013: 
 

1. K uvedenej UŠ zóny Mlynské nivy – západ, Bratislava – prerokovaný návrh, prijalo 
miestne zastupiteľstvo dňa 28.09.2010 uznesenie č. 522/XXXIX/2010, kde v bode C 
schválilo zmeny atď., viď. príloha č.1 

 
2. V bode D. uvedeného uznesenia č. 522/XXXIX/2010 ukladá Ing. Alene Kaňkovej 

prednostke zabezpečiť zapracovanie zmien a vypracovaný čistopis zaslať na Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy ako podklad pre vypracovanie zmien a doplnkov. 
Z uvedeného vyplýva, že uvedené UŠ Mlynské nivy – západ, bola prerokovaná 
a schválená v miestnom zastupiteľstve. 

 
3. Následne je mestskej časti známe stanovisko hlavného mesta zo dňa 28.09.2011, list č. j. 

MAGS ORM 46336/11-283145, v závere ktorého sa uvádza, že: Predložená 
dokumentácia UŠ – Z Mlynské nivy – západ, cit.: Predloženú dokumentáciu nie je možné 
považovať za čistopis urbanistickej štúdie, nakoľko nerešpektuje výsledky vyhodnotenia 
pripomienok k predloženému návrhu Urbanistickej štúdie Mlynské nivy – západ. 

 
4. V prípade opätovného podania UŠ zóny Mlynské nivy – západ na Referát ÚP zo dňa 

15.10.2012, sa jedná o doplnenú dokumentáciu. Doplnená bola priesvitkami na podklade 
pôvodného dokumentu, vypracovaná na základe stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy 
č. j. MAGS ORM 33504/12/426210 zo dňa 23.03.2012 (viď. príslušné strany 
predloženého dokumentu UŠ zóny Mlynské nivy – západ, Bratislava). 

 
5. Posledné známe vyjadrenie magistrátu v uvedenej veci – predbežné stanovisko, listom č. 

j. MAGS ORM 51063/12/387941 zo dňa 05.10.2012, v závere ktorého sa konštatuje 
(resp. stanovisko uvádza), cit: S predloženým riešením urbanistickej štúdie zóny Mlynské 
nivy – Západ súhlasíme iba ako s podkladom pre návrh zmien a doplnkov Územného 
plánu hl. m. SR Bratislava v znení zmien a doplnkov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Návrh postupu pre vybavenie žiadosti v uvedenej veci  

       
 1. Je potrebné uskutočniť zmenu textu - návrh zrušenia bodov platného uznesenia č.         
     522/XXXIX/2010 zo dňa 28.09.2010 – v bodoch C a D z dôvodov . 

             
            - Nakoľko MZ nemohlo prijať zmeny v urbanistickej štúdii, tak ako je to uvedené  
               v bode C predmetného uznesenia, z toho dôvodu ho navrhujeme zrušiť  v tejto  
               časti a zmeniť ho na text  v súlade s listom z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, č .j.   
               MAGS ORM 51063/12/387941 zo dňa 05.10.2012. 
 

  - Bod D – pôvodný text  uznesenia č. 522/XXXIX/2010 zo dňa 28.09.2010, z dôvodu  
    neaktuálnosti navrhujeme zrušiť. 

 
   Zadanie   uvedenej   urbanistickej  štúdie uvádza – Určenie  špecifického účelu  použitia      
   urbanistickej štúdie; v štvrtom bode uvádza: „ako územnoplánovací podklad pre územné    
   rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti vo vymedzenom území“, uvedené nie  
   je plne resp. v istej  miere, vôbec  nie je v  súlade zo zákonom č. 50/1976 Zb. a následne  
   s vyhláškou 55/2001 Z. z., podkladom pre územné rozhodovanie je platný územný plán  
   z r. 2007 v znení zmien a doplnkov (ZaD 01 a ZaD 02 zo dňa 15.12.2011). V uvedenom   
   upozorňujeme na § 4 ods. 2 a 3  zákona č. 50/1976 Zb. – súhlas so  zadaním  dáva orgán  
   územného  plánovania  (podľa štatútu je ním hlavné mesto). U uvedenom  mestská  časť   
   nemá prenesenú právomoc obce. 

 
2   Bod C navrhujeme  s novým znením textu: 

         „Urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy – západ“ s doplnením vypracovaným podľa    
  stanoviska č. j. MAGS ORM 51063/12/387941 zo dňa 05.10.2012, ako podklad pre   
   návrh zmien  a  doplnkov Územného plánu  hlavného  mesta SR Bratislavy v znení    
   zmien  a  doplnkov  a súčasne, ako  podklad  pre návrh  nového ÚPN  hl. mesta  SR   
  Bratislavy  v  zmysle  časti C. bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného    
   mesta SR Bratislavy č. 171/2011 zo dňa 30.6.2011 a v súlade s ustanoveniami § 19b   
  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

 
     3.   Bod D navrhujeme zmeniť na text s novým znením : 
           Miestne zastupiteľstvo m.č. Bratislava – Ružinov odporúča Ing. Dušanovi Pekárovi, 
           Starostovi - UŠ zóny Mlynské nivy – západ, Bratislava s doplnením predložiť na MZ   
           Hlavného mesta SR Bratislava na prerokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov  
Uznesenie č. 522/XXXIX/2010 

zo dňa 28. 09. 
2010http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1149&Itemid=111 - 

uz4 

4. Urbanistická štúdia Mlynské nivy – západ - prerokovaný návrh 

Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 

A. b e r i e na v e d o m i e 

Návrh urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy – západ 

B. s ú h l a s í 

so Súhrnom a vyhodnotením pripomienok z prerokovania Urbanistickej štúdie Mlynské nivy – 
západ 

C. s ch v a ľ u j e 

Návrh urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy – západ nasledovne: 

č.ZaD funkcia stará IPP   funkcia nová IPP  
1  201  stabiliz.   H 201  rozvoj.  
2  H 201 rozvoj   H 201  rozvoj.  
3  H 501  rozvoj.   H 501  rozvoj.  
4  H 201  rozvoj.   H 201  rozvoj.  
5  201 stabiliz.   M 201  rozvoj.  
6  201 stabiliz.   M 501  rozvoj.  
7 201  stabiliz.   M 201  rozvoj.  
8 201  stabiliz.   M 501  rozvoj.  
9  1130  stabiliz.   1110  rozvoj.  
10  702  stabiliz.   702  stabiliz. 

D. u k l a d á 

Ing. Alene Kaňkovej prednostke 
zabezpečiť zapracovanie zmien a vypracovanie čistopisu „Urbanistickej štúdie Mlynské  
nivy – západ“ a jeho zaslanie na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako podkladu  
pre vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
T : ihneď      Ing. Slavomír Drozd, v. r. 

                                                                                                  starosta  

 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1149&Itemid=111#uz4
http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1149&Itemid=111#uz4


 
 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 12.2.2013 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu 
„Zaradenie materiálu do MZ, prerokovanie čistopisu UŠ – zóny Mlynské nivy 
– Západ v miestnom zastupiteľstve na žiadosť žiadateľa“. 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí 
dňa 12.2.2013 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie, 
B) a odporúča návrh uznesenia schváliť v MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
C) poslanec Ing. Hrapko nesúhlasí so schválením predloženého materiálu. 
 
 

 
 
 

 
 
        Mgr. Boris Cehlárik v.r. 

   predseda komisie 
  
 
 
 
 
  
             
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka 
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Ing. arch. Ľubomír Klaučo 
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Ing. arch. Silvia Pribulová Honétzyová 

3D model, vizualizácie Radovan Zelik 

Podkladové štúdie: 

Svetlotechnický posudok, hodnotenie vplyvu okolia – ekvivalentný uhol tienenia, 
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autor: Ing. Igor Ripka, IR DATA, Bratislava, jún 2008 
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A. ÚVOD 

A.1 ZADANIE ÚLOHY 
Urbanistická štúdia Mlynské Nivy - západ je vypracovaná podľa zadania v súlade s 
ustanoveniami § 4 zákona č. 50/ 1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Zadanie bolo predmetom 
prerokovania s orgánmi samosprávy na úrovni hlavného mesta a mestskej časti, s orgánmi 
štátnej správy, so správcami verejného technického vybavenia a dopravného vybavenia a 
ďalšími dotknutými subjektmi v rozsahu návrhu prerokovania urbanistickej štúdie. 

Pri spracovaní upraveného znenia zadania na základe vyhodnotenia pripomienkového konania 
boli použité podklady obstarávateľa, informácie od Miestneho úradu MČ Bratislava – Ružinov a 
informácie a požiadavky poskytnuté v stanoviskách orgánov štátnej správy, samosprávneho 
kraja, Hlavného mesta SR Bratislava, právnických a fyzických osôb. Zadanie bolo potvrdené 
obstarávateľom, odborne spôsobilou osobou na obstaranie a orgánom územného plánovania 
vykonávajúcim dohľad nad procesom obstarania urbanistickej štúdie. 

Urbanistická štúdia vypracovaná podľa tohto zadania a podľa pripomienok a usmernení mesta 
a mestskej časti bola následne prerokovaná. Pripomienkové konanie k návrhu Urbanistickej 
štúdii zóny Mlynské Nivy západ bolo začaté v máji 2008 a jeho súčasťou boli prezentácie na 
zasadnutí stavebnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov a dňa 21.mája 
2008 bolo verejné prerokovanie s prezentáciou riešenia UŠ, na ktoré boli pozvané dotknuté 
orgány štátnej správy, samosprávny kraj, dotknuté mestské časti a právnické osoby. 

Urbanistická štúdia bola v priebehu prerokovania doplnená o dopracovanie dopravného 
riešenia, ktoré bolo doručené na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy dňa 6.11.2008 a následne 
doplnená dňa16.1.2009. 

Hlavné mesto SR Bratislava sa k štúdii vyjadrilo v stanovisku v liste č.j. MAGS ORM 39735/08-
268065 zo dňa 23.2.2009. 

Na základe pripomienkového konania bolo vypracované jeho vyhodnotenie a spracovateľ 
obdržal od obstarávateľa pokyn na dopracovanie urbanistickej štúdie. 

Pripomienkujúce subjekty mali k predloženej štúdii väčšinou súhlasné stanovisko, prípadne 
mali požiadavky na jej doplnenie (viď „Vyhodnotenie pripomienkového konania“), ktoré sa 
nedotýkali vlastného koncepčného zámeru developera a obstarávateľa urbanistickej štúdie. 
Subjekty, ktoré sa vyjadrili k predloženým variantom uprednostnili druhý variant z hľadiska 
funkčného využitia a z hľadiska intenzity využitia územia vychádzať z prvého variantu. 
V stanovisku Hlavného mesta SR Bratislava boli vznesené pripomienky k jednotlivým častiam 
urbanistickej štúdie a vyjadrená požiadavka dopracovať urbanistickú štúdiu do čistopisu, 
v ktorom budú premietnuté pripomienky mesta. 

A.2 HLAVNÝ CIEĽ A DÔVODY NA OBSTARANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je zosúladenie záujmov jednotlivých investorov do 
uceleného urbanistického konceptu, ktorý bude v súlade s koncepčnými princípmi územného 
rozvoja mesta a zároveň s koncepciou rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Špecifickým účelom vypracovania urbanistickej štúdie je: 

overenie zmeny využitia bývalých výrobno-skladových areálov v prospech funkcií občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského významu a bývania a návrh koncepcie nového 
urbanistického a architektonického riešenia, funkčného využitia a hmotovo – priestorového 
usporiadania územia, ktoré by svojou navrhnutou funkciou, mierkou a priestorovým tvarovaním 
nadviazalo na existujúcu okolitú transformujúcu sa štruktúru, 

návrh koncepcie nového dopravného a technického vybavenia územia na podklade overenia 
územného potenciálu, s riešením dopravných podmienok so zvláštnym zameraním na statickú 
dopravu, so stanovením zásad budovania novej technickej infraštruktúry, 

vypracovanie odborného podkladu pre zmeny a doplnky celomestskej ÚPD HM SR Bratislavy 
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 
neskorších predpisov, 

návrh zásad a regulatívov funkčného využitia a hmotovo – priestorového usporiadania 
pozemkov a stavieb, dopravného vybavenia a technického vybavenia územia, životného 
prostredia, krajiny, zelene, prvkov územného systému ekologickej stability, 

stanovenie zásad a podmienok vecnej a časovej koordinácie výstavby v území, 

A.3 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza v okrese Bratislava 2 v Mestskej časti 
Ružinov a je situované z časti na stabilizovanom území existujúcej zástavby a z časti na 
rozvojových plochách bývalých výrobno-skladových areálov, na ktorých prebieha výstavba, 
resp. na ktorých sa výstavba pripravuje.  

Je vymedzené nasledovne: 

na severe Prievozskou ulicou 

na východe Bajkalskou ulicou 

na juhu Prístavnou ulicou 

na západe Plynárenskou ulicou 

 

Územie širších vzťahov je vymedzené: 

na severe ulicou Prievozská a Gagarinova 

na východe ulicou Hraničná 

na juhu tokom Dunaja a diaľnicou D1 

na západe ulicou Košická 

A.4 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE STANOVENÉ V ZADANÍ URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

A.4.1 POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 
dokladovať zapojenie územia do širších väzieb na úrovni grafickej mierky 1 : 10 000 z hľadiska 
rozvoja funkčno-prevádzkových a priestorových väzieb, kompozičných vzťahov na kontaktné 
územie a susediace priestory, rozvoja dopravných systémov a dopravno-komunikačných 
väzieb, technickej infraštruktúry a prvkov RUSES, 

zdokumentovať územno- technické súvislosti a dopady na kontaktné územia vo vzťahu k 
platnej dokumentácii ÚPN hl.m. SR Bratislava a overiť novú koncepciu prevádzkového a 
hmotovo-priestorového usporiadania riešeného územia vo väzbe na územie širších vzťahov, 

vyjadriť riešenie verejného dopravného vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného 
riešenia komunikačného systému a systému MHD, 

vyjadriť riešenie verejného technického vybavenia so zohľadnením koncepčne stabilizovaného 
vedenia sietí a lokalizácie zariadení technického vybavenia, 

riešiť technické vybavenie územia vo všetkých jeho funkčných systémoch v nadväznosti na 
systémy susediacich zón resp. širšie súvisiace územie mesta, 
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rešpektovať alebo doriešiť kolízie navrhovanej urbanistickej koncepcie s koridormi 
nadradeného technického vybavenia, vrátane prípadných preložiek, zvýrazniť potrebu preložky 
vzdušného vedenia 2x110kV a jeho kabelizáciu v riešenom území v zmysle zák. č. 656/2004 
Z.z. 

v UŠ jednoznačne definovať priestorovú rezervu potrebnú na trasu prekládky a s tým 
súvisiacich energetických zariadení distribučného charakteru 

zabezpečiť potrebné priestorové rezervy na umiestnenie nových distribučných TS a káblových 
koridorov potrebných na napojenie navrhovaných objektov na distribučnú sústavu 

vyjadriť priemet prvkov územného systému ekologickej stability a prvkov systému zelene, 

vyjadriť limity využitia územia, 

zdokumentovať siluetárno-panoramatické pôsobenie navrhnutej hmotovo-priestorovej štruktúry 
vo vzťahu na kontaktné územia z exponovaných pohľadov a celkovej tvorby panorámy 
mestskej časti Ružinov. 

 

A.4.2 POŽIADAVKY Z HĽADISKA URBANISTICKEJ KONCEPCIE, FUNKČNO-
PREVÁDZKOVÉHO VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

V návrhu urbanistickej koncepcie zohľadniť exponovanú polohu územia, ktorého rozvojové 
plochy sú v platnom územnom pláne určené pre funkciu občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu. Na základe stanovenej funkčnej náplne je potrebné 
nájsť súlad medzi investičnými zámermi resp. záujmami jednotlivých investorov a záujmom v 
území zainteresovaných orgánov a organizácií. 

v urbanistickom riešení zhodnotiť územie preverením podmienok pre stabilizáciu, resp. 
prestavbu jestvujúcich stavebných štruktúr, vytvoriť územné, prevádzkové a priestorové 
predpoklady pre novú výstavbu resp. dostavbu jestvujúcich areálov,  

overiť optimálnu zastavanosť pri danom funkčnom využití územia,  

overiť únosnosť zaťaženia územia novonavrhovaným prevádzkovým a funkčným využitím, 
navrhnúť prípadné opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov, 

vyjadriť hierarchický priestorovo-prevádzkový a kompozičný systém zástavby s riešením 
verejných priestorov a trás prepájajúcich jednotlivé celky, vytvárať mnohotvárnosť prostredia, 

overiť výškovú hladinu zástavby a umiestnenie výškových dominánt vo vzťahu k polohe v 
území mestskej časti Ružinov,  

navrhnúť prechodné zóny medzi novonavrhovanou zástavbou a jestvujúcou štruktúrou, 
predovšetkým s areálom obytného komplexu Jarabiny, vo forme pásov vzrastlej zelene. 

posúdiť dopravné zaťaženie územia a návrh optimálneho riešenia verejného dopravného 
vybavenia 

A.5 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA PLATNÁ PRE RIEŠENÉ ÚZEMIE 

A.5.1 CELOMESTSKÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA 
Pre riešené územie je platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán hlavného 
mesta SR Bratislavy, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1. septembra 2007 v znení 
zmien a doplnkov. Tento základný územnoplánovací dokument v súlade so zákonom 
„komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné vyžívanie územia, zosúlaďuje záujmy a 

činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje 
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia“. 

Územný plán mesta Bratislavy vychádza z nadradených územnoplánovacích dokumentácií, 
ktorými sú Koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky a Územný plán veľkého 
územného celku Bratislavského kraja. 

A.5.2 REGIONÁLNE A CELOMESTSKÉ POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYPLÝVAJÚCE 
SO ZÁVÄZNÝCH ČASXTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU 

V  územnom pláne mesta sú stanovené požiadavky, ktoré vyplývajú z citovaných nadradených 
dokumentácií a z ktorých vychádzalo aj riešenie urbanistickej štúdie: 

podpora formovania vnútroregionálnych vzťahov, nielen medzi Bratislavou a ostatným územím 
kraja ale v komplexnosti vzťahov 

podpora formovania sídelných rozvojových pólov s cieľom decentralizácie bývania a 
pracovných príležitostí s rešpektovaním formovania regionálnych rozvojových pólov mesta 
Bratislavy a terciárnych rozvojových centier s cezregionálnou pôsobnosťou 

preferovanie územného rozvoja v smere sídelných rozvojových osí 

uplatňovanie hierarchie rozvojových osí kraja 

rozvoja Bratislavy ako hlavného mesta SR a metropoly európskeho významu, 

zhodnotenie potenciálu kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne 
pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy mesta a špecifické rozvojové 
impulzy mestských častí 

rešpektovanie koridorov železničných tratí a koridorov diaľničných úsekov 

Územný plán mesta definuje východiskové princípy pre formovanie celomestských 
priestorových, funkčných a prevádzkových vzťahov nasledovne: 

Rozvíjať Bratislavu: 

ako mesto tvorby a výmeny špičkových informácií, sofistikovanej hospodárskej základne a 
univerzitné mesto, 

ako kultúrno-spoločenskú metropolu európskeho významu s potenciálom  reprezentovania a 
prepájania hodnôt západoeurópskej kultúry s kultúrnym dedičstvom východoeurópskeho 
priestoru, 

ako príjemný a bezpečný domov svojich obyvateľov, príjemný a bezpečný prechodný domov 
pre svojich návštevníkov: 

s vysokou trvalo udržateľnou kvalitou mestského prostredia, 

s vysokou hodnotou mestských priestorov a reprezentatívnym architektonickým a 
urbanistickým obsahom hlavného mesta Slovenska,  

s vysokou kvalitou dopravnej sústavy, osobitne v hromadnej preprave osôb, 

so zdravým životným prostredím a zachovanými prírodnými hodnotami, 

s bohatou ponukou atraktivít pre saturovanie nárokov voľného času obyvateľov i návštevníkov 
mesta v urbanizovanom i v prírodnom prostredí. 

V návrhu funkčného využitia územia a prevádzkového riešenia územia mesta územný plán 
mesta stanovuje rešpektovať v komplexnom funkčnom zhodnotení územia tvorbu typického 
polyfunkčného mestského prostredia s osobitnými požiadavkami na lokalizáciu špecifických 
zariadení jednotlivých funkčných systémov a zariadení jednotlivých funkčných systémov, pre 
ktoré v predchádzajúcom období bola schválená lokalizácia. 
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Územný plán mesta vo svojej záväznej časti zároveň stanovuje rozvíjať bývanie so 
zhodnotením v súčasnosti zastavaného územia pre rozvoj zodpovedajúcich foriem bývania v 
polyfunkcii s občianskou vybavenosťou pre  zvýšenie kvality dotknutého obytného územia so 
zachovaním plôch zelene viažucej sa na bývanie najmä v navrhovaných zmiešaných plochách 
bývania a občianskej vybavenosti v celomestskom centre na oboch brehoch Dunaja a v 
ťažiskových priestoroch rozvojových smerov mesta pre tvorbu typického celodenne živého a 
bezpečného mestského prostredia. 

Z hľadiska kompozície a obrazu mesta nie sú pre riešené územie stanovené konkrétne 
obmedzenia pričom platia všeobecné východiskové princípy a územný plán stanovuje 
rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 

základné princípy urbanistickej koncepcie priestorového riešenia Bratislavy, ktorá tvorí zároveň 
základnú kostru urbanistickej kompozície mesta, 

priestory mestských tried ako hlavné kompozičné osi, 

uzlové body urbanistickej kompozície v kríženiach založeného a rozvíjaného radiálno-
okružného systému usporiadania mesta,  

zásady a regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb,  

zvyšovanie spoločenskej atraktivity priestorov kompozičných osí a uzlov, 

typické mestské námestia v dotvorení jestvujúcich sídliskových štruktúr  a v rozvoji mestskej 
štruktúry. 

Riešené územie je súčasťou územia, pre ktoré je v územnom pláne mesta stanovené 
humanizovať ich prostredie: 

mestotvornými priestormi so zohľadnením obrazu  mestských častí: 
 štruktúrou námestí v  bodoch hlavných kompozičných osí v mestských častiach  

Ružinov,  Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Karlova Ves, Dúbravka), 
 

vo všetkých dotknutých mestských častiach: 
 s lokalizáciou výškových budov – orientačných bodov, príp. ich zoskupení  najmä v 

uzlových priestoroch, so spoločensky hodnotným verejným parterom,  
 s uplatnením požiadavky pre estetizáciu prostredia urbanistickými prostriedkami, 

architektonickým riešením i dizajnom - rekonštrukcie jestvujúcich stavieb a hodnotné 
architektonické riešenie potenciálnej novej zástavby. 

Regulatívy pre lokalizáciu výškových stavieb stanovujú: 

Považovať za výškové stavby tie, ktoré prevyšujú o jednu tretinu výškovú hladinu okolitej 
zástavby. Výšková hladina je daná prevažujúcou výškou hrebeňov striech alebo atík plochých 
striech  susedných stavieb vo vymedzenom území. 

Rešpektovať pri lokalizácii výškových stavieb v územiach, ktoré nie sú regulované inak: 
 najvýznamnejšie diaľkové priehľady, ktoré poskytujú charakteristické identifikačné, 

významové a orientačné vnímanie mesta, priehľady na historické a významové 
dominanty mesta, či inak hodnotené stavby a prírodné identifikačné znaky, 

 najvýznamnejšie vyhliadkové body, z ktorých je potrebné výškovú stavbu posúdiť s 
ohľadom na ochranu typickej celomestskej siluety a charakteristického obrazu mesta. 

Pri lokalizovaní výškových budov v  obalovom území a  v ostatných ťažiskových priestoroch 
mesta (a teda aj v riešenom území): 

 rešpektovať ich lokalizáciu do priestorov kompozičných uzlov, ktoré predurčujú význam 
signalizácie a orientácie v obraze mesta, 

 rešpektovať výškovú hladinu jestvujúcej charakteristickej zástavby ulíc medzi uzlovými 
priestormi a zachovať princíp gradácie výšky zástavby do uzlových bodov rozvojových 
zónach, 

 uplatňovať kumuláciu výškových budov v rozvojových priestoroch CMC na oboch 
brehoch Dunaja (východný okraj Zóny Pribinova, „nové city“ na pravom brehu Dunaja), 

 požadovať zhodnotenie minimálne  1- 2 nadzemných podlaží parteru pre funkcie 
verejne prístupné (obchod, služby, kultúra, verejné stravovanie, voľnočasové aktivity), 

 objekty situovať v optimálnych dochádzkových vzdialenostiach od staníc MHD a 
nosného systému, 

 vytvoriť dostatočné otvorené rozptylové priestranstvá pred výškovými stavbami 
pojednané ako atraktívny verejný priestor so sadovými úpravami verejnej zelene a 
drobnou architektúrou. 

 v rozvojových územiach situovať výškové objekty na podklade overenia kompozície 
zástavby v zonálnych dokumentáciách. 

A.5.3 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 
ÚZEMNÉHO PLÁNU 

V špecifických požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni 
mestských častí je pre MČ Bratislava – Ružinov stanovené: 

Dotvoriť a budovať v zmysle celomestskej koncepcie ťažiskové priestory: 
 
 lokalitu Mlynských nív ako ťažiskového mestotvorného priestoru občianskej vybavenosti 

s prevahou administratívnych funkcií postupnou revitalizáciu územia odrážajúcou 
charakter priľahlej zástavby CMZ s aplikáciou moderných štruktúr zástavby 

 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy riešené územie definuje pre funkčné využitie 
nasledovne: 

Prevažná časť územia je definovaná ako stabilizované územie s funkčným využitím občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu (201), okrem týchto plôch: 

plocha medzi obytným komplexom Jarabiny (Jarabinkova ulica) a Bajkalskou ulicou je 
definovaná ako rozvojové územie s funkčným využitím občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu (201) 

areál obytného komplexu Jarabiny je definovaný ako rozvojové územie s funkčným využitím 
zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti (501) 

južná časť riešenej zóny pod Prístavnou ulicou je definovaná ako rozvojové územie s funkčným 
využitím územie dopravy a dopravnej vybavenosti 

zelený pás medzi dvojicou vozoviek na ulici Mlynské Nivy je definovaný ako rozvojové územie 
s funkčným využitím parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (1110) 

lichobežník s radovými garážami nad Prístavnou ulicou je definovaný ako stabilizované územie 
s funkčným využitím ostatná ochranná a izolačná zeleň (1130) 

V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, 
viažuce sa k určenému funkčnému využitiu nasledovne: 
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1. pre rozvojové územie severne od komunikácie Mlynské Nivy: 

Kód IPP max. Číslo 
funkcie 

Názov 
urbanistickej 
funkcie 

Priestorové 
usporiadanie 

Priem. 
podlažnosť 

IZP 
max.

KZ 
min

H 2,1 

201 
OV 

celomestského a 
nadmestského 

významu  

obch.-spol. komplexy 4 0,52 0,15

zástavba mestského 
typu 6 0,35 0,25

areály a komplexy 
(zdravotníctvo) 7-8 0,30 0,30

501 
zmiešané územie 

bývania a 
občianskej 

vybavenosti* 

zástavba mestského 
typu 

6 0,35 0,25

7 0,30 0,30

* funkcia bývania je limitovaná na max. 60% podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby 

2. pre rozvojové územie južne od Prístavnej ulice nie sú stanovené regulatívy intenzity 
využitia územia. 

Paralelne s Prístavnou ulicou je trasované ochranné pásmo energetických zariadení, v 
juhozápadnej časti prechádza územím ochranné a bezpečnostné pásmo plynu. 

A.5.4 ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY SÚVISIACE S RIEŠENÝM ÚZEMÍM 
A SÚVISIACA PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA 

Pre riešenie urbanistickej štúdie sa viažu územnoplánovacie dokumentácie a podklady: 

Územnoplánovacia dokumentácia: 
 Platný ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 

Územnoplánovacie podklady: 
 ÚPN MČ Bratislava – Ružinov, koncept riešenia, AUREX, 1997 
 ÚAŠ Mlynské Nivy – doplnok riešenia, Štefan Hric + Združenie Archicon 
 UŠ zóny Mlynské Nivy – Bajkalská, Prievozská, Plynárenská, Prístavná, Ing. arch. 

Šoltés, Ing. arch. Ondriaš, 2004 
 Aktualizácia Generálneho dopravného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Magistrát 

hl.m. SR Bratislavy, 1995 
 Územný generel mestskej hromadnej dopravy, Dopravoprojekt, 1999 
 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete mesta Bratislavy, DIC, 

1998 
 Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy, AUREX, 2009 
 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy,  
 Územný generel kolektorizácie hl.m. SR Bratislavy 
 Aktualizácia územného generelu odkanalizovania mesta Bratislavy, AUREX, 2009 
 Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy, AUREX,1997 
 Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy, AUREX, 1998, 2002 
 Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy, DANKO, 1997 
 Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy, PROTEL, 1999 
 Územný generel zelene mesta Bratislavy, Čechová, 1999 
 Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN,  

ENVIROCONSULTING, 2003 
 RÚSES hl.m. SR Bratislavy, SAŽP Bratislava, 1994 

A.6 VÝSTUPY Z ANALÝZY A LIMITY VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA 
Vzhľadom na to, že v riešenej zóne nie sú známe – okrem všeobecne limitujúcich údajov, 
obsiahnutých v ÚPN  hl. m. SR Bratislavy a ochranných pásiem primárnych  rádov 

inžinierskych sietí – žiadne špeciálne obmedzenia (ako napr. chránené územia, stavebné 
uzávery, ochrana pôdneho fondu, pamiatok a pod.), je kľúčovým a rozhodujúcim kritériom 
riešenia formulácia a stanovenie takých limitov, ktoré zabezpečia a budú garantovať 
reštrukturalizáciu zóny na harmonické mestské životné prostredie v priamom dotyku s 
centrálnou mestskou oblasťou. 

V tomto zmysle ide hlavne o : 

vyhľadanie a definovanie hlavných osí a dominánt urbanistickej kompozície, ktoré dajú zóne 
charakteristický, nezameniteľný architektonický ráz v obraze mesta ; 

dimenzovanie miery a mierky zástavby tak, aby nárast prevádzkovo-dopravných potrieb a 
kapacít inžinierskej infraštruktúry, ňou vyvolaných, bol zvládnuteľný reálnymi technickými a 
investičnými opatreniami. 

Táto problematika a jej riešenie sú obsiahnuté v častiach „Koncepcia verejného dopravného 
vybavenia„ a „Koncepcia verejného technického vybavenia„. 

Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je 
stanovené ochrannými pásmami Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, a to ochranným pásmom 
vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 175 m n.m.B.p.v. a ochranným pásmom kužeľovej 
prekážkovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením 175 – 190 m n.m.B.p.v..  

Limity pre lokalizáciu výškových objektov z hľadiska prekážkových rovín náletových kužeľov 
Letiska MRŠ, Bratislava sú prezentované v grafickej časti urbanistickej štúdie (viď. výkres č.1 
„Širšie vzťahy a limity a problémy“; výkres č..13 „Regulačný výkres“) 

A.7 AKTUÁLNA SITUÁCIA VO VLASTNÍCKYCH VZŤAHOCH 

A.7.1 ZHODNOTENIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K POZEMKOM 
Na podklade mapy príslušnej časti katastrálneho územia „Nivy“ a informácií z internetového 
portálu katastra nehnuteľností boli vyhľadané informácie o vlastníkoch, resp. prostredníctvom 
nich získané informácie o vlastníkoch a užívateľoch jednotlivých nehnuteľností v riešenom 
území. To umožnilo spracovateľovi UŠ vyžiadať si priamo  od vlastníkov, príp. developerov ich 
investorské zámery v zóne a vzájomne ich koordinovať. Zároveň to prinieslo poznatok, že 
mnohé pozemky sú už v súčasnosti scelené a majetkovo usporiadané tak, že umožňujú vložiť 
na ich rozhraní do územia logickú osnovu miestnych obslužných komunikácií – ulíc, 
vymedzujúcich primerané urbanistické bloky. 

Bloky sú z tohto hľadiska charakterizované nasledovne: 

Blok č. 1 sa skladá z pozemkov šiestich developmentov, z ktorých č. 009a a č.010 sú 
stabilizované, stavebne ukončené; č.019 je v realizácii, č.020 a č.021 majú pripravenú 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a č.009b pripravuje vypracovať DÚR. 

Blok č. 2 obsahuje pozemky troch developmentov, z ktorých č.018 a č.023 sú stabilizované, 
č.022 pripravuje nadstavbu. 

Blok č. 3 ako development č.011 predstavuje polyfunkčný obytný súbor „Jarabiny“, ktorý je v 
realizácii. 

Blok č. 4 zahŕňa pozemky dvoch developmentov; č.024 predpokladá prístavbu a nadstavbu (v 
prípade asanácie i novostavbu) a č.025 má pripravenú DÚR. 

Blok č. 5 je pozemkom developmentu č.017, kde sa predpokladá celoplošná asanácia 
pôvodných výrobných a skladových objektov a príprava výstavby polyfunkčného obytného 
areálu.   
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Blok č. 6 obsahuje pozemky dvoch developmentov,  č.012, do ktorého v severnej časti 
presahuje čiastočne i pozemok 017, je v správe MČ Ružinov (dlhodobý prenájom ) a 
výhľadovo by v ťažiskovej časti zóny bol vhodný na vytvorenie verejného parku s objektom 
v južnej časti pri ulici Mlynské Nivy;  a č.013, kde je vybudovaný areál firmy STRABAG. 

Blok č. 7 je pozemkom developmentu  č.016, ktorý popri jestvujúcom administratívnom objekte 
má priestorovú rezervu pre ďalšiu výstavbu. 

Blok  č.  8    vznikol po celoplošnej asanácii scelením pozemkov pôvodných 2 developmentov 
č.014 a č.015. V rámci tohto bloku sa pripravuje dokumentácia pre polyfunkčnú novú zástavbu 
v celom rozsahu. 

Blok č. 9 je zložený z pozemkov dvoch developmentov; č.004 a č.005, ktoré sú stabilizované a 
nepredpokladá sa na nich ďalšia výstavba.   

Blok č. 10 tvoria pozemky piatich developmentov  č. 003A, 003B, 003C, 003D, 003E. 
Predpokladá sa na nich asanácia jestvujúcich výrobno-skladových objektov a nová zmiešaná 
zástavba bytových objektov a občianskej vybavenosti. Vzhľadom na nesúrodé záujmy a 
investičné možnosti jednotlivých vlastníkov  možno v tomto bloku očakávať dohody smerom k 
sceľovaniu niektorých častí. 

Blok č. 11 je sceleným  pozemkom  developmentu č. 001, kde po celoplošnej asanácii vznikne 
areál zmiešaných funkcií s prevahou administratívy. 

Blok č.12 tvorí scelený  pozemok developmentu č.002, na ktorom sa po asanácii pripravuje  
výstavba polyfunkčného areálu s najmä rezidenčnými funkciami. 

Blok  č. 13 sa skladá  z pozemkov troch developmentov ; č.006 má popri jestvujúcej 
administratívnej  budove aktuálnu rezervu pre ďalší objekt, zatiaľ čo  č.007 a č.008  budú po 
asanácii nevhodnej zástavby  prebudované novými objektmi zmiešaných funkcií. Využiteľnosti 
oboch pozemkov by prospelo ich scelenie. 

Blok  č. 14 po odstránení radových individuálnych garáží (náhrada za ne sa predpokladá 
pridelením boxov v novobudovaných hromadných garážach v zóne), bude vyhradený pre 
izolačnú zeleň – verejný park. 

Blok 15 Prístavná  vznikol  scelením pozemkov na južnom okraji zóny, kde sa asanáciou 
vytvoria podmienky pre vybudovanie svojbytnej  urbanistickej dominanty  v predĺžených osiach  
diaľnice a Prístavnej ulice. 

A.8 ASANÁCIA EXISTUJÚCICH STAVIEB 
Deklarovaná principiálna reštrukturalizácia zóny Mlynské nivy – západ a súčasné dedičstvo jej 
historického vývoja ako prevažne výrobno-skladovej zóny, si vyžaduje odstrániť z územia 
nevhodné a v budúcnosti pre nové funkcie nevyužiteľné budovy. To znamená, že sa tu musí 
uskutočniť asanácia značného rozsahu. 

Celoplošná asanácia bola doposiaľ vykonaná len na pozemkoch bloku č. 8 (014, 015 ) 

Rozsiahle búracie práce bude potrebné postupne s prípravou novej výstavby realizovať na 
pozemkoch  blokov č. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 a 14. 

Dôsledné spracovanie projektov na tieto práce a ich realizácia, budú popri svojom rozsahu 
náročnou úlohou i z toho dôvodu, že majú významný súvis s ekologickými, hygienickými i 
ekonomickými hľadiskami. Práce budú musieť byť vykonávané šetrne k životnému prostrediu. 
Triedenie a recyklácia stavebnej sute a ostatných materiálov, eliminácia prašnosti, lokalizácia 
skládok, organizácia transportu a ďalšie súvisiace podrobnosti musia byť pod dôslednou 
kontrolou a riadením zo strany miestnej správy tak, aby nerušili život v susediacich zónach. 
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B. ZÁKLADNÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA 
Urbanistická koncepcia riešenia vychádza z poznania súčasného stavu, ktorého súčasťou je aj 
vlastnícka štruktúra v území a zámery vlastníkov nehnuteľností ako aj rôzne obmedzujúce 
faktory a limity využitia územia, ktoré determinujú riešenie. Vychádza tiež z poznania názorov 
orgánov samosprávy ako aj z poznania a reflektovania širšieho územnoplánovacieho kontextu 
riešeného priestoru. 

Návrh bol vypracovaný v dvoch variantoch, pričom prvý variant predstavoval zosúladený 
priemet známych zámerov vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, a pre tieto zdefinoval okrem 
druhu funkčného využitia aj prvky regulácie intenzity využitia územia. 

V druhom variante bola navrhnutá možná intenzifikácia už zastavaných častí územia a zároveň 
navrhnuté vytvorenie mestského parku v strede riešeného územia, priamo nadväzujúce na 
prostredie mestského bulváru, ktoré tvorí hlavnú kompozičnú os celej zóny. 

Návrh čistopisu urbanistickej štúdie vychádza najmä z pripomienok mesta a mestskej časti, 
v ktorých bol odporučený variant s centrálnym parkom a zároveň je navrhnutá nižšia intenzita 
využitia územia. Riešenie centrálneho parku bolo modifikované na základe požiadaviek 
zástupcov mestskej časti. 

B.1 ŠIRŠIE VZŤAHY RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Príprava výstavby na území bývalého výrobno – skladového areálu v mestskej časti Ružinov – 
Mlynské Nivy - západ je súčasťou výrazného rozvoja jednej z bratislavských mestských častí. 
Rozvoj akcelerovaný developerským boomom sa okrem historických rozvojových osí mesta 
začína sústreďovať aj na, v minulosti okrajové, lokality v blízkosti Dunaja, ktoré boli v súvislosti 
s lodnou dopravou prevažne využívané ako výrobno – skladové areály.  

Z hľadiska logiky územného rozvoja mesta je celkom prirodzené a žiadané, aby lokalita v 
tesnej nadväznosti na novú (z časti už zrealizovanú) susediacu zástavbu administratívno – 
obchodno - polyfunkčného charakteru, podobne nadviazala a umožnila rozvoj územia, ktorého 
polohový potenciál je výrazne vyšší ako umožňuje jeho doterajšie využitie.  Nakoľko je 
navrhovaná zástavba prirodzeným pokračovaním rozvoja mesta pozdĺž ľavého brehu Dunaja, 
vybudovanie nového centra Mlynské Nivy – západ vhodne doplní funkčnú a priestorovú 
štruktúru mesta. 

Celé riešené územie, ktorého os tvorí ulica Mlynské Nivy, bude po ukončení transformácie 
predstavovať moderný polyfunkčný komplex v bezprostrednej blízkosti centra mesta. 
Prestavba začala predovšetkým medzi ulicami Mlynské Nivy a Prievozská a to najprv pri 
Plynárenskej. V južnej časti medzi Mlynskými Nivami a Prístavnou táto transformácia začína 
a postupne sa pripravujú a realizujú jednotlivé projekty. 

Veľký development sa pripravuje na území bývalej továrne Gumon a východne od neho s 
výškovými stavbami pri Mlynských Nivách a Prístavnej. 

Projekt Polyfunkčného komplexu Klingerka pripravuje transformáciu bývalej priemyselnej 
lokality na atraktívnu zónu mestského bývania doplnenú o funkcie obchodu, služieb a 
administratívy. Predpokladaná podlahová plocha bytov je 123 921 m2, úžitková plocha pre 
obchod a služby 44 000 m2 a pre administratívu 44 268 m2. Celkový počet parkovacích miest 
je 3 400. 

 

Južne od riešeného územia je pripravovaná výstavba administratívnej budovy developera 
ALFA PROPERTY DEVELOPMENT na pozemku s celkovou plochou 12 388 m2 južne od 
Prístavnej. Na pozemku sa predpokladá 35% zastavanosť a 30% zelene na pozemku 
s celkovou plochou nadzemných podlaží 44 124 m2 a 770 parkovacími miestami. Výšková 
budova je projektovaná s 37 podlažiami. 

 

Na územnoplánovaciu prípravu výstavby v zóne Mlynské Nivy – západ bude nadväzovať 
obstaranie územného plánu zóny Mlynské Nivy – východ, kde sú taktiež pripravované 
významné a rozsiahle developmenty, tak, aby tieto územia boli funkčne a prevádzkovo 
prepojené a harmonizované. 

B.2 KONCEPCIA VLASTNÉHO RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Koncepcia urbanistického riešenia zóny Bratislava –Mlynské Nivy - západ vychádza z 
nasledovných determinujúcich skutočností :  

poloha zóny v organizme mesta na juhovýchodnom okraji jeho širšieho centra ; 

reálna perspektíva jej principiálnej reštrukturalizácie a premeny na plnohodnotnú  modernú 
mestskú štvrť. 

Miera zásahov do terajšej urbanistickej štruktúry zóny je prirodzene odstupňovaná podľa 
reálnej situácie v jej jednotlivých častiach: 
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A) žiadne alebo len minimálne zásahy budú na pozemkoch novostavieb a budov  z posledných 
10-15 rokov, ktoré funkčnou náplňou i technickým stavom zodpovedajú súčasným i budúcim 
požiadavkám; 

B)  na pozemkoch, kde sú  vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, prípadne kde je 
spracovaná dokumentácia pre územné konanie, štúdia preberá tieto riešenia; 

C) na pozemkoch, kde vlastníci avizovali rozvojové zámery a doterajšia vyťaženosť pozemku 
to umožňuje, štúdia predpokladá regulované dostavby; 

D) na pozemkoch, kde bude potrebné odstrániť funkčne i technicky nevhodné objekty, je 
lokalizovaná nová zástavba a možné i scelenie pozemkov; 

E)  na scelených, a už aj celoplošne asanovaných pozemkoch, definuje štúdia regulatívy pre 
rozvojové zámery, ktoré svojou lokalizáciou budú dominantné v kompozičnom uplatnení zóny v 
siluete mesta.  

Pre konkrétne riešenie novej urbanistickej štruktúry v území, po jeho rozčlenení sieťou 
miestnych obslužných komunikácií (ulíc) na bloky, bol východiskom rozbor situácie v týchto 
urbanistických blokoch a na základe neho boli stanovené regulatívy  ako aj hmotovo – 
kompozičné parametre zástavby a jej dominánt s ambíciou vytvorenia pôsobivého a 
nezameniteľného „ genia loci“ tejto mestskej štvrte. 

Harmónia tohto riešenia nebude však spočívať len v pôsobivej urbanistickej kompozícii  a 
architektonickom formovaní stavebných korpusov, ale hlavne vo vyváženej symbióze všetkých 
komponentov príjemného mestského prostredia, počnúc  pohodlnou dostupnosťou, cez 
primerané zastúpenie prírodných prvkov životného a obytného prostredia, až po optimálne 
podmienky pre prácu, bývanie, nákupy, zábavu, oddych a regeneráciu. 

Nástroje urbanistickej regulácie – indexy, koeficienty, objemové a  kapacitné údaje, 
vymedzujúce línie sú uvedené v grafickej a tabuľkovej časti štúdie.  

Napriek tomu, že má štúdia na zreteli záujmy privátnych investorov, ich vyváženosť so 
záujmami verejnými i celospoločenskými je jej prvoradým cieľom. 

Aby sa predišlo prekročeniu primeranej intenzity využitia územia, štúdia  stanovuje ako jeden z 
dôležitých regulatívov - IPP - v hraniciach zóny  na maximálnej priemernej hodnote  3,6. Tá je 
súčasne predpokladom, aby sa i dopravná záťaž udržala v zvládnuteľných medziach (viď časť 
„Doprava“). 

Juhovýchodný okraj zóny v dotyku s  nájazdom na Prístavný most a diaľnicou a jej 
juhozápadný okraj v dotyku s areálom zimného prístavu ponúka bezkonfliktnú kompozičnú 
možnosť pre lokalizáciu výškových objektov, ktoré neohrozia siluetu mesta ale práve naopak, 
lokalizáciou výškových budov v ucelenom priestore jasne doplnia obraz mesta 
o architektonicko-urbanistický celok. Táto lokalizácia zároveň umocní čitateľnosť mestskej 
štruktúry a neznehodnotí významné pohľadové smery na historické jadro s dominantou 
Bratislavského hradu 

Riešené územie sa javí ako jedno z najvhodnejších pre výškové budovy z hľadiska širších 
kontextov, pretože okoliu neprekážajú a naopak, výhľad z nich na Dunaj i mesto bude 
impozantný a vedutu mesta obohatia a monumentalizujú. Ich vzájomný vplyv a vplyv na 
ostatnú zástavbu vo vnútri zóny bude potrebné dôsledne  analyzovať a kompenzovať v zmysle 
platných noriem v rámci konkrétnych architektonických riešení. 

Popri uplatnení známych  „5 E“, t j. ekologicky, ekonomicky, efektívne, esteticky a eticky, aby 
vízia harmonického mestského prostredia bola reálna, dôležitou zložkou jej riešenia je 
polyfunkčnosť. 

Primerané rozvinutie funkcie bývania a  jej podporenie potrebným občianskym vybavením 
zabezpečí, aby život v zóne pulzoval aj po skončení pracovnej doby v administratíve a 
obchodoch. 

Predpoklad k tomu vytvárajú popri projektovo pripravenom obytnom súbore Jarabiny, ktorého 
výstavba onedlho začne, i ďalšie dva rozľahlé bloky č. 5, 10 a 12  s dominantnou funkciou 
bývania, ako aj blok č.13, kde je táto funkcia doplnková. 

Polyfunkčnosť podporia i hotelové kapacity, s ktorými počítajú developmenty v blokoch č.8, 11 
a12. 

B.3 VARIANTY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
V záujme dodržania rovnosti podmienok pre všetkých vlastníkov nehnuteľností v zóne, boli 
počas spracovania oslovení všetci známi vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností v zóne 
a požiadaní o aktívne spolupôsobenie pri návrhu koncepcie riešeného územia. Z nimi 
poskytnutých podkladov bola spracovaná databáza pripravovaných projektov a rozvojových 
zámerov. 

Z vrátených vyplnených dotazníkových tabuliek s kapacitnými bilanciami jestvujúcich, resp. 
pripravovaných objektov bolo možné rozdeliť majiteľov pozemkov do troch skupín: 

1) tých ktorí uviedli len bilančné hodnoty jestvujúcich pozemkov a budov, niektorí i s 
poznámkou, že nepripravujú t č. nové investície (developmenty 003a, 004, 005, 006, 007, 010, 
012, 016, 018, 023, 024) 

2) tých, ktorí oznámili pripravenú novú výstavbu a majú platné územné rozhodnutie, 
prípadne stavebné povolenie ( developmenty 011, 013, 01 ) 

3) tých, ktorí uviedli bilančné údaje svojich investorských zámerov a prípravu štúdií k 
dokumentácii pre územné konanie (developmenty 001, 002, 003 b,c,d,e, 008, 009b, 020b, 014, 
017, 021, 022, 025) 

Z takto konkretizovaného prehľadu o situácii v zóne vyplynuli logicky dva prirodzené varianty 
urbanistického riešenia, líšiace sa intenzitou využitia územia, a ktoré boli prerokované jednak 
s vlastníkmi nehnuteľnosti, ale taktiež so zástupcami verejnej správy a dotknutými orgánmi: 

Variant  A : 

ponechal zástavbu na pozemkoch skupiny 1)  ako stabilizovanú, skupinu 2) preberal podľa 
pripravených projektových podkladov, a v rámci skupiny 3) uvádzal pripravované investorské 
programy, z ktorých niektoré - na scelených asanovaných pozemkoch – sú pre zónu 
dominantné 

Variant  B : 

mal za cieľ zhodnotiť a overiť urbanistický potenciál reštrukturalizovanej zóny a nastaviť 
regulačné parametre na celom území zóny – vrátane pozemkov skupiny 1) – na optimálny 
rozvoj a hospodárne využitie potenciálnych rezerv komplexne. 

Pritom však treba zdôrazniť, že pojem  „rezerva“ musí byť chápaný len a len v hraniciach 
objektivizovaných regulačných opatrení, garantujúcich proporčné zohľadnenie všetkých 
podstatných zásad formovania harmonického životného prostredia v rámci mesta a nesmie 
viesť k prekročeniu optimálnej intenzity využitia územia. 

Ako už bolo uvedené, čistopis urbanistickej štúdie predstavuje návrh, ktorý zohľadňuje 
pripomienky jednotlivých subjektov v pripomienkovom konaní navrhuje centrálny park 
a zároveň navrhuje nižšiu intenzita využitia územia. Riešenie centrálneho parku bolo 
modifikované na základe požiadaviek zástupcov mestskej časti. Základné kompozičné princípy 
sú uvedené v nasledovných koncepčných schémach: 
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priama väzba riešeného územia na vyššie 
nadradené mestské komunikácie a diaľnicu D1 

diferencovaný hierarchický systém komunikácií 
umožňujúci kapacitné napojenie územia ako aj jeho 
vnútornú obsluhu 

napojenie jednotlivých sektorov na ulicu Mlynské Nivy s 
dominantnou spoločenskou funkciou a nosnou MHD a 
hlavné cestné napojenie z nadradeného dopravného 
systému 

možnosť budúceho rozvoja východným smerom a 
priame komunikačné prepojenie na územie zóny 
Mlynské Nivy - východ 

navrhované dominanty situované v určitom rytme 
gradujú v zoskupenie  výškových objektov, ktoré 
zároveň plnia orientačnú funkciu v širšom okolí; 
akcentácia rohov a nároží je zdôraznená 
situovaním objektov do týchto častí riešeného 
územia 

hlavná komunikačná os zároveň predstavuje 
plynulý líniový pás zelene, ktorý je súčasťou 
mestského partera okolitých objektov a predstavuje 
peší oddychový komunikačný priestor; hlavný 
cestný koridor je doplnený zastávkami MHD. 

vstupy (tzv. vstupné brány) do riešeného územia 
sú zdôraznené prostredníctvom objektov 
administratívno - obchodného charakteru; na 
východnej strane je vstupný akcent zdôraznený 
prostredníctvom veľkoplošných zariadení 
občianskej vybavenosti; západnú vstupnú 
dominantu predstavujú dva výškové objekty 
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B.4 KONCEPCIA SÍDELNEJ ZELENE 
Keďže zóna bola v minulosti prevažne sídlom rozľahlých výrobných a skladových areálov 
(Paneláreň, Prefmonta, Stavoindustria, Termostav, atď.), prvky prírodného prostredia a zeleň 
tu viacmennej absentujú a vyskytujú sa len v náhodných, často len náletových enklávach.  

Významnou zložkou reštrukturalizácie bude teda cieľavedomé založenie plôch zelene rôznych 
sadovníckych kategórií, typických pre kultivované mestské prostredie tak, aby exteriérová 
zeleň v primeranej forme dotvárala verejné priestory podľa ich charakteru a významovej bonity. 

Tam, kde jestvujúce zdravé stromy budú bezkolízne zapojiteľné do novoorganizovanej 
urbanistickej štruktúry, budú zachované a v prípade možnosti i vhodne doplnené novou 
výsadbou.  

Novopostavené budovy majú svoje bezprostredné okolie i z hľadiska zelene upravené. 

Kľúčovým konceptným zámerom je : 

vybudovanie hlavnej ulice typu mestského bulváru so stredným zeleným pásom a 
obojstrannými stromoradiami medzi vozovkami a chodníkmi; 

vybudovanie verejného parku pozdĺž južného okraja zóny; 

vybudovanie centrálneho parku mestskej štvrte na časti pozemku bloku č.6 (development 012), 
ktorá je čiastočne v správe  MČ-Ružinov (po odstránení skladovo-výrobných objektov). 

Okrem riešenia štruktúrotvornej kompozície zelene bude zeleň koncipovaná a budovaná aj v 
rámci jednotlivých blokov. Na ich rozhraní pôjde o uličnú zeleň pozdĺž komunikácií,  ale keďže 
urbanistická koncepcia zóny deklaruje i vnútorné priestory blokov prevažne ako verejnosti 
prístupné, bude aj ich architektonické stvárnenie, vrátane plôch zelene, potrebné starostlivo a 
invenčne nasmerovať k maximálne možnému uplatneniu prírodných prvkov ako harmonizujúcej 
protiváhy v umelom mestskom prostredí. 

Direktívnym kritériom pre ozelenenie v rámci blokov je dosiahnutie výmery zelene na teréne 
minimálne v hodnote stanoveného  KZ (koeficientu zelene) pre ten-ktorý blok. 

Tieto plochy v symbióze so zeleňou na konštrukciách (podzemných ale aj etážových v rámci 
eventuálnych polyfunkčných  mnohopodlažných štruktúr) nielen umocnia priestorové vnemy, 
ale i pozitívne ovplyvnia mikroklímu týchto mestských exteriérov. 

Takto formulované hlavné zásady a ciele pri koncipovaní ozelenenia zóny bude možné 
dosiahnuť za nasledovných technicko-metodických predpokladov : 

pre sústredené masívy vysokej zelene sa vymedzujú plochy na prirodzenom teréne (po 
uvoľnení asanáciou budov a spevnených plôch ); 

zeleň v jednotlivých urbanistických blokoch musí mať podmienky, odvodené od striktného 
rešpektovania predpísaného koeficientu zelene KZ, ktorý stanovuje minimálnu, povinnú plochu 
zelene vo vzťahu k celej funkčnej ploche bloku  ; 

napriek tomu, že v SR nie sú žiadnym metodickým predpisom, pokynom, či normou stanovené 
pravidlá pre diferencovanú započítateľnosť plôch zelene nad „umelými povrchmi“, t.j. nad 
stropnými konštrukciami podzemných podlaží stavieb podľa hrúbky (výšky) substrátového 
nadložia, bolo by možné pri využití skúseností, praxe a v zahraničí prijatých noriem, aplikovať i 
u nás pri usmerňovaní investorov riešenia, ktoré umožňujú prijateľný kompromis a aspoň 
čiastočné odstránenie dilemy medzi enormnými nárokmi na podzemné plochy pre parkovanie 
áut a potrebnými plochami intenzívnej zelene, ako nevyhnutného atribútu pre život v mestskom 
prostredí. 

V súlade s návrhom ZaD ÚPN mesta Bratislava návrh rešpektuje princíp započítateľnosti 
jednotlivých druhov zelene. Napriek tomu, že pôvodný návrh bilancií zelene v prerokovanej 
urbanistickej štúdii bol prísnejší ako je navrhovaná zmena územného plánu mesta, pre bilancie 

čistopisu uvádzame plochy zelene počítané podľa platného právneho stavu, a teda bez 
započítania plôch zelene nad podzemnými konštrukciami. 

V ďalšej projektovej príprave sa bude pri posudzovaní rozsahu plôch zelene vychádzať 
z metódy navrhnutej v ZaD ÚPN mesta Bratislavy nasledovne: 

1)      z min. plochy zelene, stanovenej  koeficientom zelene KZ, bude minimálne 70% na 
rastlom teréne ; 

2)      z min. plochy zelene, stanovenej KZ, môže byť maximálne 30% nad podzemnými 
horizontálnymi stavebnými konštrukciami, pričom ich započítateľnosť do celkových plôch 
zelene,  odvodená od hrúbky súvrstvia substrátového nadložia nasledovne: 

2. 1  - hrúbka nadložia 50 – 100 cm .............30% započít. plocha   (trávniky, trvalky a kroviny)   

2. 2  -                           100 -  200 cm............50%                             (menšie a stredné stromy.) 

2. 3  -                   .       200 a viac cm............90%                             ( väčšie stromy  ) 

Takýto spôsob posudzovania bude motivovať k voľbe takých stavebných riešení, ktoré by aj pri 
splnení nárokov na podzemné parkovanie umožňovali vytvárať nevyhnutné podmienky pre 
vysokú zeleň nielen formálne, „štatisticky“, ale fakticky. 

Aby sa z plôch zelene nad „umelými povrchmi“ čo najviac dostalo do kategórie „vysokej 
zelene“, UŠ predpokladá, že detailné riešenia jednotlivých areálov v maximálnej  miere využijú  
trojrozmerné modelovanie terénu a tým zvyšovanie vrstiev nadložia. 

Pri plochách zelene nad  „umelými povrchmi“ s vysokou vrstvou nadložia je potrebné umožniť 
kontakt nasypaných vrstiev s okolitým rastlým terénom s ohľadom na vsakovanie dažďovej 
vody. 

S aktívnou účasťou zelene na tvorbe vyváženého a príjemného mestského prostredia bude 
žiaduce pracovať už pri koncipovaní dokumentácie pre územné konania, v rámci ktorých bude 
potrebné motivovať a preferovať riešenia, kde i priečelia a iné časti budov budú nositeľmi 
výrazného ozelenenia v intenciách súdobých trendov. 

Keďže súčasný stav veľkej časti územia zóny je taký, že niet žiadnych dôvodov pre jeho 
zachovanie – naopak – že v kontexte rozvojových ambícií hlavného mesta je jednoznačným 
anachronizmom, nehodnotným prostredím, je jeho reštrukturalizácia – prestavba – neodvratná. 

Územie v súčasnosti nie je v organizme mesta nositeľom žiadnej mimoriadnej 
environmentálnej kvality, preto je úlohou územného plánu zóny primeranú kvalitu naformulovať 
a prostredníctvom regulatívov pri realizácii zabezpečiť. 

Z funkcií, ktoré pre zónu vymedzuje ÚPN hl. mesta a ktoré avizujú zainteresovaní investori, nie 
sú do zóny nasmerované žiadne výrobné či iné prevádzky so škodlivým vplyvom na životné 
prostredie. Preto hlavným kritériom pre dosiahnutie harmonického mestského prostredia bude 
ustrážiť prijateľnú proporciu medzi „stavebnou záťažou“ a  dynamickou a statickou dopravou na 
strane jednej – a zelenými plochami s ovzduším bez škodlivín na strane druhej. 

V konfrontácii intenzívnej exploatácie s udržateľnosťou prírodného fenoménu v prostredí 
veľkomesta, zohráva popri kvalite udržovaných plôch zelene rozhodujúcu úlohu hlavne ich 
dostatočná kvantita. Jej garantom v rámci platnej metodiky územnoplánovacej regulácie je 
koeficient zelene KZ. 

I v prípade tejto zóny sa potvrdzuje skúsenosť, charakteristická pre súčasné obdobie, že 
nároky investorov na podlažnú plochu budov a k nej adekvátne plochy parkingov nie sú spolu s 
potrebnými plochami zelene a  komunikačnými plochami riešiteľné v jednej úrovni – v parteri 
bloku (resp. pozemku) 

Umiestnením parkingov do podzemia sa ponúka riešenie, ktoré je investične náročné, avšak 
bežne využívané v projektoch v zastavaných územiach. Urbanistická štúdia takéto riešenia 
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navrhuje, pričom predpokladá, že akceptácia a uplatnenie vyššie uvedeného „pravidla 
započítateľnosti“ zelených plôch, nasmeruje investorov k riešeniam s bohatším zastúpením 
vzrastlej stromovej vegetácie v novoformovanom mestskom prostredí. 

Pritom, že zóna nie je zaťažovaná enormnou emisiou škodlivín, ozelenenie, ktoré štúdia 
prezentuje, vytvára predpoklad pre dostatočné, proporčné zastúpenie prírodného prvku v zóne. 

Bilancie navrhovaných plôch zelene sú uvedené v časti Urbanistická ekonómia. 

Rozsah a riešenie plôch zelene budú navrhované a posudzované pre každý blok samostatne 
vo väzbe na postupnosť výstavby a vzájomné súvislosti. 
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C. DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL 

C.1 RETROSPEKTÍVNY VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV 
Riešené územie Urbanistickej štúdie Mlynské Nivy – západ sa nachádza v mestskej časti 
Bratislava – Ružinov patriacej do okresu Bratislava II, konkrétne sa rozprestiera 
v urbanistických obvodoch Plynárenské závody a Prístav. 

Údaje o retrospektívnom vývoji počtu obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov, okresu Bratislava II 
i celého mesta Bratislavy v období rokov 1980-2001 t.j. k dátumom sčítaní ľudu sú prebrané 
z Historického lexikónu obcí Slovenskej republiky 1970-2001 (ŠÚ SR, 2003) a k rokom 2002-
2006 zo štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných Štatistickým úradom SR. 
Podrobný vývoj je uvedený v nasledujúcej tabuľke a grafe. 

Tabuľka 1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov, okresu Bratislava II a mesta Bratislavy v rokoch 1980‐2006 

rok počet obyvateľov 
v MČ Bratislava - Ružinov 

počet obyvateľov 
v okrese Bratislava II 

počet obyvateľov 
v meste Bratislava spolu 

1980 (01.11.) 84 486 119 845 380 259 

1991 (03.03.) 73 131 112 419 442 197 

2001 (26.05.) 70 004 108 139 428 672 

2002 (31.12.) 69 690 107 991 427 049 

2003 (31.12.) 69 665 108 056 425 533 

2004 (31.12.) 69 657 108 316 425 155 

2005 (31.12.) 69 674 108 647 425 459 

2006 (31.12.) 70 202 109 648 426 091 

Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
 Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2003-2007, Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 

Graf 1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov, okresu Bratislava II a mesta Bratislavy v rokoch 1980‐2006 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1980 - 2006
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Pri sčítaní ľudu v roku 1980 žilo v dotknutej mestskej časti Bratislava – Ružinov 84 486 
obyvateľov. K roku 2006 klesol ich počet o 14 284 osôb (index rastu 2006/1980 dosahuje 
hodnotu 83,1). Priemerný ročný úbytok obyvateľstva tak predstavuje 549 osôb. 

Počet obyvateľov mestskej časti trvale klesal od roku 1980 až po rok 2004 (pokles obyvateľov 
v období 1980-2004 predstavuje 14 829 osôb, index rastu 2004/1980 je 82,4). Od tohto roku sa 
počet obyvateľov Ružinova začal mierne zvyšovať zásluhou vyššieho prírastku sťahovaním. 

K dátumu posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 26.5. 2001 žilo v Ružinove 70 004 
obyvateľov, z toho bolo 38 565 žien (55,1%) a 31 439 mužov (44,9 %). K 31.12. 2006 sa počet 
obyvateľov zvýšil na 70 202, z toho bolo 38 718 žien (55,2 %) a 31 484 mužov (44,8 %). 

V roku 2001 žilo na území mestskej časti Bratislava – Ružinov 16,3 % z celkového počtu 
obyvateľov Bratislavy (SODB). K roku 2006 sa tento podiel zmenil len nepatrne, na 16,5 %. 

Hustota obyvateľstva v mestskej časti Bratislava – Ružinov predstavuje v roku 2006 1 768 
obyvateľov/km2 (pri rozlohe 39,7 km2). Hustota obyvateľstva v hlavnom meste bola 1 159 
obyvateľov/km2 pri rozlohe 367,6 km2 a v okrese Bratislava II 1 185 obyvateľov/km2 pri rozlohe 
92,5 km2. 

C.2 BILANCIA POHYBU OBYVATEĽSTVA 
Podrobný demografický vývoj obyvateľstva Bratislavy, hl.m. SR a dotknutej mestskej časti 
Bratislava – Ružinov v časovom horizonte 1996-2006 možno sledovať na základe údajov 
uverejnených v publikácii Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy (za roky 1997-
2007). Vybrané demografické ukazovatele ako i bilancia pohybu obyvateľstva sú uvedené 
v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka 2 Základné demografické ukazovatele – Bratislava, hl.m. SR 

ukazovateľ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

celkový počet obyvateľov  452 288 451 395 449 547 448 292 447 345 428 094 427 049 425 533 425 155 425 459 426 091

muži  212 787 212 250 211 335 210 664 210 235 200 293 199 733 198 966 198 756 198 997 199 314

ženy  239 501 239 145 238 212 237 628 237 110 227 801 227 316 226 567 226 399 226 462 226 777

sobáše  2 058 2 163 2 111 2 285 2 196 2 027 2 185 2 375 2 470 2 406 2 485

rozvody  1 243 1 166 1 309 1 182 1 134 1 130 1 178 1 234 1 208 1 294 1 415

rozvody/sobáše  0,60 0,54 0,62 0,52 0,52 0,56 0,54 0,52 0,49 0,54 0,57

živonarodení  3 416 3 468 3 275 3 240 3 400 3 139 3 201 3 454 3 672 4 012 4 141

zomretí  3 958 3 968 3 972 3 985 4 089 3 863 3 856 3 964 3 974 4 116 4 159

prir. prírastok (úbytok) (abs.) -542 -500 -697 -745 -689 -724 -655 -510 -302 -104 -18

prir. prírastok (úbytok) (rel.) /1 -1,20 -1,11 -1,55 -1,66 -1,54 -1,69 -1,53 -1,20 -0,71 -0,24 -0,04

prisťahovaní 4 152 3 693 3 639 3 462 3 657 3 950 4 698 4 035 4 708 5 350 5 825

vysťahovaní 3 375 4 086 4 790 3 972 3 915 4 028 5 088 5 041 4 784 4 942 5 175

prírastok (úbytok) sťah. (abs.)  777 -393 -1 151 -510 -258 -78 -390 -1 006 -76 408 650

prírastok (úbytok) sťah. (rel.) /1  1,72 -0,87 -2,55 -1,14 -0,58 -0,18 -0,91 -2,36 -0,18 0,96 1,53

celkový prírastok (úbytok) (abs.) 235 -893 -1 848 -1 255 -947 -802 -1 045 -1 516 -378 304 632

celkový prírastok (úbytok) (rel.) /1 0,52 -1,98 -4,10 -2,80 -2,11 -1,87 -2,45 -3,56 -0,89 0,71 1,48

Zdroj.: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 1997-2007, Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 
Pozn.: 
/1 prepočet na 1 000 obyvateľov stredného stavu 
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Tabuľka 3 Základné demografické ukazovatele – MČ Bratislava – Ružinov 

ukazovateľ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

celkový počet obyvateľov  73 878 73 550 73 202 72 609 72 355 69 864 69 690 69 665 69 657 69 674 70 202

muži  33 540 33 353 33 199 32 898 32 736 31 395 31 257 31 252 31 270 31 291 31 484

ženy  40 338 40 197 40 003 39 711 39 619 38 469 38 433 38 413 38 387 38 383 38 718

sobáše  371 383 328 364 337 306 372 368 313 272 294

rozvody  251 201 215 180 178 163 181 178 150 200 234

rozvody/sobáše  0,68 0,52 0,66 0,49 0,53 0,53 0,49 0,48 0,48 0,74 0,80

živonarodení  644 603 533 529 561 527 538 579 629 687 711

zomretí  1 060 1 036 954 988 970 927 918 936 965 1 051 966

prir. prírastok (úbytok) (abs.) -416 -433 -421 -459 -409 -400 -380 -357 -336 -364 -255

prir. prírastok (úbytok) (rel.) /1 -5,63 -5,87 -5,73 -6,30 -5,64 -5,71 -5,45 -5,12 -4,83 -5,23 -3,65

prisťahovaní 1 985 1 718 1 669 1 333 1 494 1 553 1 906 1 875 1 924 2 181 2 502

vysťahovaní 1 662 1 613 1 596 1 467 1 339 1 394 1 700 1 543 1 596 1 800 1 719

prírastok (úbytok) sťah. (abs.)  323 105 73 -134 155 159 206 332 328 381 783

prírastok (úbytok) sťah. (rel.) /1  4,37 1,42 0,99 -1,84 2,14 2,27 2,96 4,77 4,71 5,48 11,22

celkový prírastok (úbytok) (abs.) -93 -328 -348 -593 -254 -241 -174 -25 -8 17 528

celkový prírastok (úbytok) (rel.) /1 -1,26 -4,45 -4,74 -8,13 -3,50 -3,44 -2,50 -0,36 -0,12 0,24 7,56

Zdroj.: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 1997-2007, Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 
Pozn.: 
/1 prepočet na 1 000 obyvateľov stredného stavu 
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Celkový počet obyvateľov je ovplyvňovaný prirodzeným a migračným pohybom obyvateľstva. 

Prirodzený pohyb obyvateľstva ovplyvnil celkový počet obyvateľov dotknutej MČ Bratislava – 
Ružinov za obdobie rokov 1996-2006 záporným saldom -4 230 obyvateľov. V tomto období 
sa v mestskej časti živonarodilo 6 541 detí a zomrelo 10 771 osôb. Počas celého sledovaného 
obdobia tu bol zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva. 

Saldo migračného pohybu obyvateľstva naopak zvýšilo počet obyvateľov mestskej časti 
celkovo o 2 711 osôb. V jednotlivých rokoch okrem roku 1999 vykazovala mestská časť 
Ružinov migračný prírastok, tzn. z mestskej časti sa vysťahovalo menej osôb, ako sa do nej 
prisťahovalo. V rokoch 1996-2006 sa do Ružinova prisťahovalo 20 140 osôb a vysťahovalo sa 
ich 17 429. 

Celkový pohyb obyvateľstva, ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu, teda za 
celé obdobie 1996-2006 zaznamenal úbytok o 1 519 osôb. Celkový prírastok podľa 
jednotlivých rokov bol zaznamenaný iba v posledných rokoch 2005 a 2006. 

V prípade mestskej časti Bratislava – Ružinov možno teda zhrnúť, že do roku 2004 pozorujeme 
trvalý pokles počtu obyvateľov, pričom tento pokles bol spôsobený prirodzeným úbytkom 
obyvateľstva, nakoľko prírastok sťahovaním bol za celé obdobie (s výnimkou roku 1999) 
kladný. V rokoch 2005 a 2006, kedy už prírastok sťahovaním dokázal vykryť straty 
z prirodzeného úbytku obyvateľstva, dochádza k miernemu nárastu počtu obyvateľov mestskej 
časti. 

C.3 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných vekových 
skupín, ktoré sú: 

predproduktívny vek  0-14 rokov, 

produktívny vek   15-59 rokov muži, 15-54 rokov ženy, 

poproduktívny vek  60+ rokov muži, 55+ rokov ženy. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vekovú štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky, 
Bratislavy, hl.m. SR aj mestskej časti Bratislava – Ružinov tak, ako ju zachytilo SODB 
v roku 2001, v absolútnych aj relatívnych hodnotách. 

Tabuľka 4 Veková štruktúra obyvateľstva SR, Bratislavy, hl.m. SR a MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 

územie 

obyvateľstvo vo veku 
nezistený 

vek 
obyva- 
teľstvo 
spolu predproduktívnom 

(0-14 rokov) 
produktívnom 

(15-59 r. muži, 15-54 r. ženy) 
poproduktívnom 

(60+ r. muži, 55+ r.ženy) 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 

SR 1 015 493 18,9 3 349 231 62,3 967 207 18,0 47 524 0,8 5 379 455

Bratislava, hl. m. SR 59 866 14,0 269 636 62,9 82 960 19,3 16 210 3,8 428 672

MČ Bratislava - Ružinov 9 271 13,2 36 583 52,3 21 610 30,9 2 540 3,6 70 004

Zdroj.: SODB 2001, ŠÚ SR 

Na základe prehľadu možno zhodnotiť, že dotknutá MČ Bratislava – Ružinov, čo sa týka 
vekovej štruktúry obyvateľstva, nemala k 26.5. 2001 priaznivú skladbu. Podiel predproduktívnej 
zložky obyvateľstva (13,2 %) je nižší ako mestský priemer (14,0 %) aj ako celoslovenský 
priemer (18,9 %). Rovnako zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku (52,3 %) je nižšie 
než dosiahnutý celomestský (62,9 %) a celoslovenský priemer (62,3 %). Veľmi negatívnym 
znakom je značne vysoký podiel obyvateľstva najstaršej vekovej skupiny (30,9 %) v porovnaní 
s mestským (19,3 %) a celoslovenským priemerom (18,0 %). 

Index starnutia, ktorý vyjadruje počet osôb poproduktívneho veku pripadajúci na sto osôb 
v predproduktívnom veku, dosiahol v SR v roku 2001 hodnotu 95,2 %, v prípade mesta 
Bratislava to bolo 138,6 % a v prípade MČ Bratislava – Ružinov až 233,1 %. 
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Charakteristiku vekovej štruktúry obyvateľstva veľmi výstižne vyjadruje index vitality, ktorý 
je vyjadrený ako pomer najmladšej a najstaršej vekovej skupiny obyvateľstva. V závislosti 
od indexu vitality sa populácia delí na tieto typy: 

bodová hodnota:   typ populácie: 

300 a viac b   veľmi progresívny, 

201-300 b   progresívny, 

151-200 b   stabilizovaný rastúci, 

121-150 b   stabilizovaný, 

101-120 b   stagnujúci, 

pod 100 b   regresívny. 

Hodnota indexu vitality v roku 2001 zaraďovala slovenskú populáciu do kategórie stagnujúcej 
populácie (index vitality 105,0), v meste Bratislava (72,2) a v MČ Bratislava – Ružinov (42,9) žil 
regresívny typ populácie. 

C.4 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 
V dotknutej MČ Bratislava – Ružinov žije 91,7 % obyvateľov slovenskej národnosti. 
K maďarskej národnosti sa hlásilo 3,4 % a k českej 2,0 % obyvateľov. Zastúpenie ďalších 
menovitých národností je nepatrné. Kategória ostatné a nezistené národnosti tvorila 2,1 %. 

V nasledujúcom prehľade uvádzame porovnanie národnostnej štruktúry obyvateľstva 
MČ Bratislava – Ružinov s národnostnou štruktúrou obyvateľstva Slovenskej republiky a mesta 
Bratislavy. Národnosti jednotlivých územných jednotiek sú zoradené podľa zostupnej hierarchie 
zastúpenia menovitých národností na úrovni SR. 

Tabuľka 5 Národnostná štruktúra obyvateľstva SR, Bratislavy, hl.m. SR a MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 

národnosť 
SR Bratislava, hl.m. SR MČ Bratislava - Ružinov 

abs. % abs. % abs. % 

slovenská 4 614 854 85,787 391 761 91,389 64 160 91,652 

maďarská 520 528 9,676 16 451 3,838 2 369 3,384 

rómska 89 920 1,672 417 0,097 53 0,076 

česká 44 620 0,829 7 972 1,860 1 429 2,041 

rusínska 24 201 0,450 461 0,108 74 0,106 

ukrajinská 10 814 0,201 452 0,105 54 0,077 

nemecká 5 405 0,100 1 200 0,280 237 0,339 

poľská 2 602 0,048 339 0,079 34 0,049 

ruská 1 590 0,030 399 0,093 57 0,081 

chorvátska 890 0,017 614 0,143 17 0,024 

srbská 434 0,008 126 0,029 24 0,034 

židovská 218 0,004 84 0,020 14 0,020 

ostatné, nezistené 63 379 1,178 8 396 1,959 1 482 2,117 

spolu 5 379 455 100,000 428 672 100,000 70 004 100,000 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

C.5 RELIGIÓZNA ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 
Prevládajúcim náboženským vyznaním obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 
je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlásilo 58,1 % obyvateľov. 6,9 % prislúchalo k evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania. Zastúpenie ostatných menovitých cirkví bolo nepatrné. 
Bez vyznania bolo až 26,7 % obyvateľov a 4,4 % obyvateľov neuviedlo svoju náboženskú 
príslušnosť. 

Rovnako ako v prípade národnostnej štruktúry obyvateľstva, v tabuľke nižšie uvádzame 
porovnanie religióznej štruktúry obyvateľstva MČ Bratislava – Ružinov s religióznou štruktúrou 
obyvateľstva Slovenskej republiky a mesta Bratislavy. Náboženské vyznania/cirkvi sú zoradené 
podľa zostupnej hierarchie zastúpenia jednotlivých vyznaní na úrovni SR. 

Tabuľka 6 Náboženská štruktúra obyvateľstva SR, Bratislavy, hl.m. SR a MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 

náboženské vyznanie / cirkev 
SR Bratislava, hl.m. SR MČ Bratislava - Ružinov 

abs. % abs. % abs. % 

rímskokatolícka cirkev 3 708 120 68,931 243 048 56,698 40 681 58,112 

evanjelická cirkev augsburského vyznania 372 858 6,931 24 810 5,788 4 833 6,904 

gréckokatolícka cirkev 219 831 4,086 3 163 0,738 557 0,796 

reformovaná kresťanská cirkev 109 735 2,040 1 918 0,447 354 0,506 

pravoslávna cirkev 50 363 0,936 1 616 0,377 306 0,437 

náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 20 630 0,383 1 827 0,426 303 0,433 

evanjelická cirkev metodistická 7 347 0,137 737 0,172 146 0,209 

kresťanské zbory 6 519 0,121 769 0,179 109 0,156 

apoštolská cirkev 3 905 0,073 484 0,113 98 0,140 

bratská jednota baptistov 3 562 0,066 613 0,143 122 0,174 

cirkev adventistov siedmeho dňa 3 429 0,064 310 0,072 52 0,074 

cirkev bratská 3 217 0,060 652 0,152 156 0,223 

židovské náboženské obce 2 310 0,043 748 0,174 152 0,217 

starokatolícka cirkev 1 733 0,032 206 0,048 16 0,023 

cirkev československá husitská 1 696 0,032 397 0,093 74 0,106 

ostatné 6 294 0,117 1 488 0,347 249 0,356 

bez vyznania 697 308 12,962 125 712 29,326 18 698 26,710 

nezistené 160 598 2,985 20 174 4,706 3 098 4,425 

spolu 5 379 455 100,000 428 672 100,000 70 004 100,000

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

C.6 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 
Údaje o vzdelanostnej štruktúre sa zisťujú iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva staršieho ako 16 rokov 
(tzn. nie sú započítané deti do 16 rokov) na základe podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2001 za Slovenskú republiku, mesto Bratislava a dotknutú mestskú časť 
Bratislava – Ružinov. 

Tabuľka 7 Vzdel. štruktúra obyv. staršieho ako 16 rokov v SR, Bratislave, hl.m. SR a v MČ Bratislava – Ružinov v r. 2001 

najvyšší skončený 
stupeň školského vzdelania 

SR Bratislava, hl. m. SR MČ Bratislava - Ružinov 

abs. % abs. % abs. % 

základné 1 132 995 26,3 55 629 15,3 8 880 14,8

učňovské a stredné odborné bez maturity 1 264 144 29,4 70 812 19,4 11 876 19,7

úplné stredné s maturitou 1 378 077 32,1 135 755 37,3 21 619 35,9

vysokoškolské 423 324 9,8 89 716 24,7 15 739 26,2

bez udania školského vzdelania 85 533 2,0 11 574 3,2 1 984 3,3

bez školského vzdelania  15 529 0,4 323 0,1 41 0,1

spolu 4 299 602 100,0 363 809 100,0 60 139 100,0

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

V roku 2001 bola v meste Bratislava i v mestskej časti Bratislava – Ružinov veľmi priaznivá 
vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v porovnaní s celoslovenským priemerom. Je tu podstatne 
nižšie zastúpenie obyvateľstva s najvyšším dosiahnutým základným vzdelaním (priemer za SR 
= 26,3 %, mesto Bratislava = 15,3 %, MČ Bratislava – Ružinov = 14,8 %) a tiež obyvateľstva 
s učňovským a stredným odborným vzdelaním bez maturity (priemer za SR = 29,4 %, 
Bratislava = 19,4 %, Ružinov = 19,7 %). Ďalším pozitívnym faktom je aj vyššie zastúpenie 
obyvateľstva s úplným stredným vzdelaním s maturitou (priemer za SR = 32,1 %, Bratislava = 
37,3 %, Ružinov = 35,9 %) a zvlášť obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním (celoslovenský 
priemer = 9,8 %, mesto Bratislava = 24,7 %, Ružinov = 26,2 %). Obyvateľstvo bez vzdelania 
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tvorilo v Bratislave ako aj v MČ Bratislava – Ružinov len 0,1 % z obyvateľstva staršieho ako 16 
rokov (priemer za SR = 0,4 %). 

C.7 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa výberového zisťovania pracovných síl zahŕňa všetky 
osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore, nezamestnaných 
alebo príslušníkov ozbrojených zložiek. 

Za jednotlivé sídla sa sleduje štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa odvetvia 
hospodárstva iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2001 sa za ekonomicky aktívne obyvateľstvo považovali osoby, ktoré boli 
v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, služobnom alebo v obdobnom 
pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu, 
zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu 
na dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považovali aj osoby v základnej 
vojenskej službe, náhradnej alebo civilnej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone 
trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, osoby na materskej (rodičovskej) 
dovolenke, ak trval ich pracovný pomer. (ŠÚ SR) 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa v rámci SR, mesta Bratislavy a dotknutej mestskej časti 
Bratislava – Ružinov sústreďovalo podľa sektorov národného hospodárstva v roku 2001 takto: 

Tabuľka 8 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v SR, Bratislave, hl.m. SR a v MČ Bratislava – Ružinov 
 podľa sektorov národného hospodárstva v roku 2001 

územie 

ekonomicky aktívne osoby v: EAO 
bez udania 

odvetví 
EAO 
spolu 

z toho odchádza 
do zamestnania primárnom 

sektore 
sekundárnom 

sektore 
terciárnom 

sektore 

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (abs.) (%) 

SR 147 855 5,4 756 795 27,5 1 221 043 44,4 622 357 22,7 2 748 050 983 565 35,8

Bratislava, hl. m. SR 933 0,4 31 856 13,4 144 691 60,7 60 719 25,5 238 199 132 220 55,5

Bratislava - Ružinov 83 0,3 4 606 13,1 21 281 60,7 9 096 25,9 35 066 15 942 45,5

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: EAO - ekonomicky aktívne osoby 

Najvyšší a rovnaký podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na úrovni mesta Bratislava 
i mestskej časti Bratislava – Ružinov je v terciárnom sektore (60,7 %). V sekundárnom sektore 
pracuje 13,4 % ekonomicky činných Bratislavy a 13,1 % Ružinova, v primárnom sektore 
pracuje iba malý podiel ekonomicky aktívnych (ani nie pol percenta z ekonomicky aktívnych 
osôb). K neudaným odvetviam sa hlási až cez 25 % EAO. 

Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva mesta Bratislava ((počet ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva / počet obyvateľov vo veku 15+) x 100) bola v roku 2001 67,6 %, obyvateľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 60,3 %. Miera ekonomickej aktivity na úrovni SR 
dosahovala 63,7 %. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame za MČ Bratislava – Ružinov, mesto Bratislava spolu 
a za Slovenskú republiku podrobný prehľad o ekonomicky aktívnom obyvateľstve v jednotlivých 
odvetviach národného hospodárstva v roku 2001 v absolútnom aj relatívnom vyjadrení. 

Tabuľka 9 EAO v MČ Bratislava – Ružinov, Bratislave, hl.m. SR a v SR podľa odvetví národného hosp. v roku 2001 

odvetvie hospodárstva 

ekonomicky aktívne osoby 
v MČ Bratislava - Ružinov 

ekonomicky aktívne osoby 
v Bratislave, hl.m. SR 

ekonomicky aktívne osoby
v SR 

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) 

poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 78 0,2 853 0,4 118 453 4,3 

lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 5 0,0 71 0,0 29 254 1,1 

rybolov, chov rýb - - 9 0,0 148 0,0 

ťažba nerastných surovín 30 0,1 145 0,1 18 148 0,7 

priemyselná výroba 3 116 8,9 21 580 9,1 554 130 20,2 

výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 506 1,4 3 516 1,5 45 508 1,7 

stavebníctvo 954 2,7 6 615 2,8 139 009 5,1 

veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 3 977 11,3 27 366 11,5 271297 9,9 

hotely a reštaurácie 750 2,1 5 812 2,4 63 636 2,3 

doprava, skladovanie a spoje 2 032 5,8 14 690 6,2 143 745 5,2 

peňažníctvo a poisťovníctvo 1566 4,5 10 173 4,3 40 684 1,5 

nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum 
a vývoj 3 602 10,3 23 340 9,8 114 742 4,2 

verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 2 693 7,7 21 006 8,8 198 760 7,2 

školstvo 2 613 7,5 16 839 7,1 165 732 6,0 

zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 2 054 5,9 13 034 5,5 141 343 5,1 

ostatné verejné, sociálne a osobné služby 1928 5,5 12 065 5,1 79 347 2,9 

súkromné domácnosti s domácim personálom - - 16 0,0 308 0,0 

exteritoriálne organizácie a združenia 66 0,2 350 0,1 1 449 0,1 

EAO bez udania odvetví 9 096 25,9 60 719 25,5 622 357 22,6 

EAO spolu 35 066 100,0 238 199 100,0 2 748 050 100,0

Obyvateľstvo MČ Bratislava - Ružinov Bratislava, hl.m. SR SR 

 EAO 35 066 238 199 2 748 050 

 TBO 70 004 428 672 5 379 455 

 podiel EAO z TBO (%) 50,09 55,57 51,08 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

C.8 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA 
V rámci kapitoly Hospodárska základňa čerpáme informácie z Územného plánu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bol schválený 31.5. 2007 uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a z publikácie Zamestnanosť v SR, 
krajoch a okresoch 2005 (ŠÚ SR). Tu boli údaje o počte pracujúcich spracované na základe 
údajov z ročného výkazu Práca 3-01, údajov o malých podnikoch do 19 zamestnancov 
z výkazu P 13-04 a odhadov za súkromných podnikateľov nezapísaných do obchodného 
registra. 

Pracujúci s jediným alebo hlavným zamestnaním zahŕňajú všetky osoby v pracovnom, 
služobnom alebo členskom pomere k štátnej, družstevnej alebo inej organizácii, alebo osoby 
individuálne hospodáriace bez rozdielu veku, štátnej príslušnosti, dĺžky pracovnej doby, pokiaľ 
túto činnosť vykonávajú ako jediné alebo hlavné zamestnanie. 

Pracujúci vo vedľajšom zamestnaní sú tí pracujúci, ktorí vykonávajú počas trvania pracovného 
pomeru, v ktorom sú zamestnaní počas stanovenej týždennej pracovnej doby, výnimočne 
práce pre inú organizáciu v pracovnom pomere, alebo sú činní v individuálnom podnikaní. 

Počty pracujúcich boli vykázané v tých okresoch, kde majú svoje pracovisko, nie podľa sídla 
závodu alebo podniku. Pracovisko je zaradené do toho odvetvia hospodárstva, do ktorého 
sa zaraďuje celý ekonomický subjekt svojou hlavnou činnosťou. 

Triedenie do odvetví sa vykazuje podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 
do úrovne kategórií. 
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C.8.1 BILANCIA ZAMESTNANCOV ÚZEMNOU METÓDOU 
Bilancia uvedená v tabuľke (zdroj ÚPN hl.m. SR Bratislavy, 2007) sa týka všetkých 
zamestnancov s jediným alebo hlavným zamestnaním a zamestnancov na čiastočný pracovný 
úväzok zamestnaných na území hl.m. SR Bratislavy. Zarátané sú aj osoby zamestnané v 
malých organizáciách do 19 zamestnancov vrátane a fyzické osoby nezapísané v obchodnom 
registri. 

Tabuľka 10 Zamestnanosť v okresoch Bratislavy v roku 2003 a 2004 podľa organizačných subjektov – územná metóda 

okres / rok 
zamestnanci v roku 2004 zamestnanci v roku 2003 

abs. % abs. % 

Bratislava I  74 333 23,7 71 992 23,9 

Bratislava II 88 687 28,2 81 567 27,1 

Bratislava III 65 348 20,8 63 398 21,0 

Bratislava IV 42 704 13,6 40 952 13,6 

Bratislava V 42 985 13,7 43 588 14,4 

Bratislava spolu 314 057 100,0 301 497 100,0 

Zdroj: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 2007 

Z tabuľky bilancie zamestnancov podľa územnej metódy vyplýva, že najviac vykazujúcich 
zamestnancov v roku 2004 bolo v II. bratislavskom okrese s 28,2 %, v I. okrese s 23,7 % a v III. 
okrese s 20,8 % podielom. Tieto okresy spolu poskytujú 228 368 pracovných príležitostí, 
t. j.72,7 % z celkového počtu pracovných príležitostí na území Bratislavy. V ostatných dvoch 
juhozápadných okresoch – Bratislava IV a Bratislava V – bolo podľa územnej metódy 85 689 
pracovníkov, čo spolu predstavovalo 27,3 % podiel. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podľa publikácie Štatistického úradu SR – Zamestnanosť 
v SR, krajoch a okresoch 2005 – podrobný prehľad bilancie zamestnancov v Bratislave 
a v dotknutom okrese Bratislava II podľa územnej metódy, ktorá sa týka zamestnancov 
pracujúcich v národnom hospodárstve – s jediným a vedľajším zamestnaním, a tiež len 
s jediným zamestnaním v roku 2005. 

Tabuľka 11 Pracujúci v národnom hospodárstve ‐ jediné zamestnanie ‐ v Bratislave a v okrese Bratislava II v roku 2005 

 

pracujúci 
v NH 

pôdo- 
hospo- 
dárstvo, 
rybolov 

priemy- 
sel 

staveb- 
níctvo 

ob- 
chod 

hotely, 
reštau- 
rácie 

dopra- 
va, pošty, 
telekomu- 

nikácie 

finančné 
sprostred- 
kovanie 

nehnuteľ- 
nosti, 

prenájom, 
obchodné 
činnosti 

verejná 
správa 

škol- 
stvo 

zdravot- 
níctvo, 

sociálna 
starostli- 

vosť 

ostatné 
spoloč. 
služby spolu 

B
ra

tis
la

va
 

(a
bs

.) 

jediné + 
vedľajšie 
zamestnanie 

1 545 47 559 18 274 65 898 7 708 30 225 17 627 63 377 21 667 21 650 17 734 18 115 331 379

jediné 
zamestnanie 1 398 45 971 16 659 56 531 6 674 29 023 17 435 57 103 21 564 19 794 16 992 17 185 306 329

B
ra

tis
la

va
 

(re
l.)

 

jediné + 
vedľajšie 
zamestnanie 

0,5 14,4 5,5 19,9 2,3 9,1 5,3 19,1 6,5 6,5 5,4 5,5 100,0

jediné 
zamestnanie 0,5 15,0 5,4 18,5 2,2 9,5 5,7 18,6 7,0 6,5 5,5 5,6 100,0

B
ra

tis
la

va
 II

 
(a

bs
.) 

jediné + 
vedľajšie 
zamestnanie 

510 15 549 5 636 20 049 1 976 10 137 5 021 16 306 5 413 3 590 7 806 3 481 95 474

jediné 
zamestnanie 477 15 154 4 984 17 878 1 896 9 715 4 997 14 391 5 383 3 290 7 657 3 411 89 233

B
ra

tis
la

va
 II

 
(re

l.)
 

jediné + 
vedľajšie 
zamestnanie 

0,5 16,3 5,9 21,0 2,1 10,6 5,3 17,1 5,6 3,8 8,2 3,6 100,0

jediné 
zamestnanie 0,5 17,0 5,6 20,1 2,1 10,9 5,6 16,1 6,0 3,7 8,6 3,8 100,0

Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch 2005, ŠÚ SR 

C.8.2 PROGNÓZA VÝVOJA TRHU PRÁCE ZA BRATISLAVSKÉ OKRESY A MESTSKÉ 
ČASTI 

Prognóza vývoja zamestnanosti predstavuje jeden zo základných nástrojov pre usmerňovanie 
územnej a hospodárskej politiky mesta. Odvíja sa aj od súčasného špecifického charakteru 
vývoja demografie, ktorý je ovplyvňovaný prechodom silných ročníkov z predproduktívneho do 
produktívneho veku. Rovnako súvisí aj s postupne sa zvyšujúcim odchodom pracovníkov do 
dôchodku v rámci poproduktívneho veku, a tým ich vyradením z pracovnej činnosti. Vývoj je 
tiež ovplyvnený predpokladaným vývojom koeficientov pôrodnosti v rozmedzí 30 rokov. 

Prognóza vývoja zamestnanosti v Územnom pláne hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa jednotlivých okresov a mestských častí Bratislavy je spracovaná na základe 
najnovších poznatkov z hľadiska predpokladaných a možných investícií v jednotlivých 
územiach mesta Bratislavy. Vychádza z možných investičných predpokladov a pripravenosti 
územia, z hľadiska možného zainvestovania inžinierskymi sieťami a komunikačnými 
prepojeniami, vrátane dopravných komunikácií a informačných technológií. Prognóza vychádza 
aj od známych a predpokladaných investičných zámerov a od potenciálnej pripravenosti 
jednotlivých území. 

Tabuľka 12 Pracovné príležitosti podľa okresov hl.m. SR Bratislavy – stav 2001 a prognóza vývoja 

územie 
pracovné 
príležitosti 
v roku 2001 

pracovné 
príležitosti 
v roku 2030 

intenzita 
zamestnanosti 

v roku 2030 

Bratislava I 97 000 109 000 181 

Bratislava II 91 000 116 000 92 

Bratislava III 61 000 79 300 95 

Bratislava IV 28 000 41 000 33 

Bratislava V 27 000 58 000 37 

mesto spolu 304 000 403 300 71 

Zdroj: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 2007 

Z hľadiska nárastu zamestnanosti oproti stavu v roku 2001 sa predpokladá najvyšší nárast 
v okresoch Bratislava V a Bratislava IV pre nevyhnutný rozvoj značne poddimenzovanej 
zamestnanosti v týchto okresoch so súbežným znížením zaťaženosti mestskej hromadnej 
dopravy. 

Prognóza vývoja zamestnanosti v mestských častiach je spracovaná podľa územných 
požiadaviek a z predpokladaných investícií v jednotlivých častiach mesta Bratislavy. 
Je odvodená od predpokladaných investičných celkov a od potenciálnej pripravenosti 
jednotlivých území. V nasledujúcej tabuľke uvádzame počet pracovných príležitostí v meste 
Bratislava, v dotknutom okrese Bratislava II a v MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 a vo 
výhľade 2030 podľa ÚPN hl.m. SR Bratislavy. 

Tabuľka 13 Pracovné príležitosti v Bratislave, v okrese Bratislava II a v MČ Bratislava – Ružinov v roku 2001 a 2030 

okres -  MČ 2001 2030 

Bratislava, hl.m. SR spolu 304 000 403 300

  Bratislava II 91 000 116 000

MČ Bratislava - Ružinov 79 
500

101 
500

Zdroj: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 2007 

Najvyššia zamestnanosť v rámci Bratislavy sa v roku 2030 predpokladá podľa ÚPN hl.m. SR 
Bratislavy naďalej práve v MČ Ružinov a tiež v MČ Staré Mesto. Najvyššie prírastky 
sa očakávajú v MČ Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Staré Mesto, Ružinov, 
Vajnory, Rusovce a Jarovce. 

C.9 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA DOTKNUTÝCH URBANISTICKÝCH 
OBVODOV 
V rámci mestskej časti Bratislava – Ružinov sú dotknutými urbanistickými obvodmi 
UO Plynárenské závody a UO Prístav. 
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Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 (ŠÚ SR) mal urbanistický obvod 
Plynárenské závody k 26.5. 2001 205 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho bolo 107 žien 
(52,2 %) a 98 mužov (47,8 %). Čo sa týka vekovej štruktúry obyvateľstva, 32 obyvateľov 
(15,6 %) bolo v predproduktívnom veku (0-14 rokov), 126 (t.j. 61,5 %) v produktívnom veku 
(15-54 rokov ženy, 15-59 rokov muži) a 47 osôb (22,9 %) bolo v poproduktívnom veku (55+ 
rokov ženy, 60+ rokov muži). Ekonomicky aktívnych bolo 128 obyvateľov, čo predstavuje 
62,4 % z celkového počtu trvale bývajúcich osôb v urbanistickom obvode. 65 obyvateľov bolo 
ekonomicky činných vo verejnom sektore, 45 EAO pracovalo v súkromnom sektore. Za prácou 
mimo miesta trvalého bydliska odchádzalo 53 EAO (t.j. 41,4 % z EAO v UO spolu). 

V prípade druhého urbanistického obvodu – Prístav, tu podľa SODB 2001 žilo 44 trvale 
bývajúcich obyvateľov, z toho bolo 20 žien (45,5 %) a 24 mužov (54,5 %). Vo veku 0-14 rokov 
bolo 15 osôb (34,1 %), v produktívnom veku 25 osôb (56,8 %) a v poproduktívnom boli 4 
(9,1 %). Ekonomicky aktívnych osôb bolo 18 (t.j. 40,9 % z celkového počtu trvale bývajúcich 
obyvateľov v UO), z toho 8 (44,4 %) odchádzalo za prácou. Vo verejnom sektore pracovalo 11 
EAO a v súkromnom 5. 

Počet obyvateľov v riešenom území sa dá v súčasnosti iba expertne odhadnúť vychádzajúc 
z oficiálnych údajov z posledného sčítania domov a bytov a poznania reálnej situácie v tomto 
území. Vzhľadom na vymedzenie riešeného územia obyvateľstvo nasčítané  v roku 2001 
v príslušných obvodoch bývalo a býva mimo vymedzeného územia preto je oprávnený 
prepoklad, že v území trvalo bývajú obyvatelia, ktorí sú viazaní na niekoľko služobných bytov 
v území. Naviac, vzhľadom na to, že ide o prestavbové územie, situácia sa mení najmä 
asanáciami starých prevádzok a objektov. 

C.10 PRÍRASTOK POČTU OBYVATEĽOV, BYTOV A ZAMESTNANCOV PO REALIZÁCII 
NAVRHOVANEJ VÝSTAVBY 
V riešenom území Urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy – západ nachádzajúcom sa 
v mestskej časti Bratislava – Ružinov, konkrétne v urbanistických obvodoch Plynárenské 
závody a Prístav, je novou výstavbou v rámci vymedzeného územia navrhovaný nasledujúci 
prírastok počtu bytov (b.j.), obyvateľov a zamestnancov. Do prírastku, vzhľadom na metodiku 
návrhu verejného, dopravného a verejného technického vybavenia, neboli započítané projekty 
vo výstavbe. 

Tabuľka 14 Bilancie prírastku na území zóny Mlynské Nivy – západ 

 
Pozn.: OV – občianska vybavenosť 
 A - administratíva 

Bloky sa nachádzajú v urbanistických obvodoch Plynárenské závody a Prístav, v ktorých podľa 
podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 trvale žilo spolu 249 
obyvateľov v 86 trvale obývaných bytoch (obložnosť 2,90 obyv./byt). 

75 trvale obývaných bytov sa nachádzalo v UO Plynárenské závody, z toho 54 bolo 
v rodinných domoch. Trvale obývaných domov tu bolo 57. Zvyšných 11 trvale obývaných bytov 
bolo v UO Prístav, z toho 9 v rodinných domoch. Trvale obývaných domov tu bolo 10. 

Pri výpočte prírastku obyvateľov sa vychádzalo z priemernej obložnosti 2,5 obyv./1byt. 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov bola odvodená z predpokladanej intenzity využitia územia z 
predpokladaného počtu a štruktúry realizovaných bytových jednotiek. 

V návrhu je uvažovaná výstavba  

� 730 b.j s 4+ izbami pri priemernej obložnosti 3 os./b.j 

� 2 000 b.j. s 2-3 izbami pri priemernej obložnosti 2,5 os./b.j 

� 460 b.j. s 1-2 izbami pri priemernej obložnosti 1,5 os./b.j 

Predpokladané výmery bytov v jednotlivých veľkostných kategóriách ako aj ich obložnosť 
odrážajú prognózu zvyšovania kvality bývania, premietnutú v priemernej obytnej ploche na 
obyvateľa. 

Predpokladaná skladba novopostavených bytových jednotiek predstavuje prírastok počtu 
obyvateľov 7 973. Pre takýto počet obyvateľov je zároveň navrhnutý aj príslušný rozsah 
sociálnej a technickej infraštruktúry. 

Vzhľadom na to, že výstavba obytnej zóny bude prebiehať v etapách, priebežne s výstavbou 
sa bude meniť aj veková štruktúra obyvateľov, pričom sa predpokladá obývanosť 
predovšetkým mladšími obyvateľmi a začínajúcimi rodinami. V riešenom území sa nedá 
uvažovať o zmene vekovej štruktúry obyvateľov vzhľadom na fakt, že územie je typický 
brownfield bez súčasného obyvateľstva. Uvádzané číslo predstavuje priemet potenciálu 
navrhnutých bytových plôch. Jeho reálny priemet do počtu bytov, ich štruktúry ako aj z toho 
vyplývajúcej vekovej, profesnej, národnostnej demografickej štruktúry bude výsledkom 
konkrétnych procesov developovania jednotlivých projektov. 

C.11 DENNE PRÍTOMNÉ OBYVATEĽSTVO 
V riešenom území bude denne prítomné obyvateľstvo pozostávať z nasledovných zložiek: 

Trvale bývajúci obyvatelia zóny 

Obyvateľstvo bývajúce v zariadeniach prechodného ubytovania (hotely a pohotovostné byty 
v zariadeniach administratívy a občianskej vybavenosti 

Zamestnanci v administratíva 

Zamestnanci v zariadeniach občianskej vybavenosti 

Návštevníci zóny 

Vzhľadom na štruktúru denne prítomného obyvateľstva, naplnenosť kapacít z disponibilných 
potenciálov je možné uvažovať s denne prítomným obyvateľstvom v rozsahu 20 – 25 tisíc. 

C.12 TRH PRÁCE 

C.12.1 EKONOMICKÁ AKTIVITA 
Ako už bolo uvedené, riešené územie predstavuje typický brownfield, u ktorého prebieha 
transformácia fyzickej štruktúry a z nej vyplývajúca totálna premena demografickej štruktúry. 
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Vzhšadom na to, v území sa budú nachádzať iba nové byty, ktoré sa budú postupne budovať 
a ktoré budú obývané predovšetkým novými obyvateľmi v produktívnom veku predpokladáme 
ekonomickú aktivitu na úrovni 60%, čo pri predpokladanom počte obyvateľov predstavuje cca 
4 800 ekonomicky aktívnych obyvateľov. 

C.12.2 PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI 
V riešenom území sa predpokladá realizácia developerských projektov, ktoré budú vytvárať 
pracovné príležitosti v oblasti administratívy, obchodu, služieb, verejného stravovania, 
zdravotníctva a ostatnej verejnej komunálnej vybavenosti, pričom sa predpokladá orientácia 
predovšetkým na výstavbu administratívnych komplexov. Z uvedenej štruktúry je zrejmé, že 
absolútna väčšina zamestnávateľov bude zo súkromného sektora a teda bude aj výrazne 
pružnejšia pri premene jednotlivých druhov pracovných príležitostí. V riešenom území sa 
predpokladá nárast o približne 16 000 pracovných príležitostí 

C.13 NÁVRH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
Návrh občianskej vybavenosti je odvodený od predpokladaného počtu obyvateľov ako aj od 
polohy riešeného územia v štruktúre mestskej časti a mesta Bratislava. Vzhľadom na fakt, že 
územie bezprostredne nadväzuje na územia, ktoré taktiež prebiehajú procesom transformácie 
ako aj väzba na rozsiahle stabilizované územia najmä severne od Prievozskej, dá sa očakávať 
vzájomná deľba potrieb a využívania zariadení občianskej vybavenosti, a to komerčnej ako aj 
nekomerčnej. 

Celkové potreby možno odhadnúť podľa nasledovnej tabuľky. Lokalizácia zariadení občianskej 
vybavenosti je premietnutá vo výkresoch č. 10 a 11 pričom je navrhnutá nasledovnáštruktúra 
komerčných funkčných plôch: 
1. Administrativa / podlažná plocha 200.000 m2 
2. Ubytovacie zariadenia CR / podlažná plocha 20.000 m2 – počet lôžok 400 
3. Služby / podlažná plocha 15.000 m2 – počet zamestancov 75 
4. Obchod / podlažná plocha 73.000 m2 – predajná plocha 45.000 m2 
5. Verejné stravovanie / podlažná plocha 5.000 m2 – odbytová plocha 3.000 m2 
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D. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

D.1 ANALÝZA DOPRAVNÉHO STAVU ÚZEMIA 

D.1.1 SÚČASNÉ NAPOJENIE NA NADRADENÚ DOPRAVNÚ SIEŤ 
Riešené územie je ohraničené komunikáciami Prievozskou ul. na severe, Bajkalskou ul. na 
východe, Prístavnou ul. na juhu a Plynárenskou ul. na západe. Napojenie na nadradenú 
dopravnú sieť je vlastne zadefinované ohraničením územia. Prievozská a Bajkalská ulica sú 
súčasťou základného komunikačného systému (ZÁKOS-u) a Plynárenská a Prístavná ulica 
súčasťou doplnkového komunikačného systému (VYKOS). Územie je v súčasnosti urbanisticky 
dezorganizované a obdobne pôsobí chaoticky aj dopravné napojenie a dopravná štruktúra 
územia, ktoré je vzhľadom k charakteru a plánovanému využitiu územia nedostatočné. Vjazd 
do územia je v súčasnosti z dvoch bodov na Bajkalskej ulici (jednosmerne – pravým 
odbočením v smere na Prístavný most), z rekonštruovanej Prístavnej ulice (od Košickej ulice a 
most APOLLO), pravými odbočeniami z Prievozskej ulice (do Plynárenskej a Jarabinkovej 
ulice) a z Mlynských Nív, do ktorých je vjazd možný len sekundárne z Prístavnej a Prievozskej 
ulice. Odjazdy z územia sú v súčasnosti možné do Prievozskej ulice výlučne pravým 
odbočením, do Bajkalskej ulice, a do Prístavnej ulice cez Plynárenskú ulicu. 

D.1.2 SÚČASNÁ STATICKÁ DOPRAVA V ÚZEMÍ 
Súčasná statická doprava v území je v úrovni 3227 parkovacích stojísk, čo je premietnutie už 
etablovaných 15-tich firiem v území. Z týchto stojísk bude 643 zlikvidovaných (INFORAMA 96, 
BAUMIT 97 a Stavoindustria 450), ktoré však budú nahradené v rámci nových týchto areálov 
1600 stojiskami. Výhľadový stav v návrhu urbanizácie riešeného územia predstavuje 15 369 
stojísk. 

D.1.3 SÚČASNÁ ORGANIZÁCIA DOPRAVY V ÚZEMÍ 
Zhodne so živelnou urbanizáciou je neorganizovaná doprava vo vnútri riešeného územia. 
Prirodzeným distribútorom dopravy v území je síce komunikácia Mlynské Nivy, ktorá však 
rozdáva svoju distribučnú funkciu do dopravne voľných, systémovo neorganizovaných 
prístupových komunikácií. 

D.2 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

D.2.1 NAPOJENIE NA NADRADENÚ DOPRAVNÚ SIEŤ 
Základným princípom návrhu napojenia riešeného územia na nadradenú dopravnú sieť je 
zachovanie súčasných prístupov do územia a ich zmysluplného rozšírenia tak, aby boli pokryté 
potreby výraznej urbanizácie lokality.  

Súčasne v návrhu riešenia počítane už s dopravnými úpravami, riešenými a zabezpečovanými 
navrhovanými investíciami, menovite: 

- úprava križovatky Bajkalskej a Prievozskej ulice – pridaním ľavých odbočovacích 
 pruhov z Prievozskej ulice v smere do a von z mesta a pridaním pravých odbočovacích 
 pruhov na Bajkalskej ulici v smere na a od Prístavného mosta (v rámci investície „MAX 
 Bratislava“), 

- rozdelením združeného dopravného pruhu z ulice Ružová dolina na osobitný ľavý 
 a pravý odbočovací pruh. 

 

K súčasným vjazdom do územia pribudne: 

ľavé odbočenie z Prievozskej ulice do Jarabinovej ulice cestnou svetelnou signalizáciou 
 riadenou križovatkou, 

skapacitnením ľavého odbočenia (pridaním jedného dopravného pruhu) z križovatky ul. 
Prievozská – Gagarinova – Bajkalská zo smeru od Prievozu s plynulým prechodom do dvoch 
dopravných pruhov na Bajkalskej ulici v smere na Prístavný most, 

následne vytvorením osobitného BUS pruhu na Bajkalskej ulici v smere na Prístavný most pre 
možnosť zaradenia dvoch ľavých odbočovacích dopravných pruhov z Gagarinovej ulice do 
Bajkalskej ulice v smere na Prístavný most – do Petržalky, 

skapacitnením križovatky Prístavnej a Plynárenskej ulice pridaním druhého ľavého 
odbočovacieho dopravného pruhu z Prístavnej ulice do Plynárenskej ulice (v smere od 
Košickej ul.) a dtto na Plynárenskej ul. v smere do Prístavnej na Prístavný most, 

zjednosmernením Prístavnej ulice a „novej“ Prístavnej ulice okolo urbanistického celku „SOHO“ 
do akejsi veľkej okružnej križovatky s dopravným napojením prístavu a riešeného územia, 

využitím otvorenia vybudovaného podjazdu ul. Mlynské Nivy pod Bajkalskou ulicou čím sa 
vytvorí príjazd do územia z Prístavného mosta (z Petržalky) a odľahčí sa dopravne okružná 
križovatka na tomto moste. Dočasne uvažujeme s otáčaním motorových vozidiel v polohe 
križovania dnešnej železničnej vlečky, kde by v ďalšom rozvoji územia východne od Bajkalskej 
ulice mohla vzniknúť okružná križovatka s primárnou funkciou dopravnej obsluhy tohto územia. 

Odjazdy z územia budú dopravne kapacitne posilnené o: 

odjazd cez dopravne výkonnejšiu križovatku ul. Prístavnej a Plynárenskej, 

cez cestnou svetelnou signalizáciou riadenú križovatkou do Prievozskej ulice s Jarabinkovou 
ulicou do obidvoch smerov, 

cez „novú“ Prístavnú ulicu resp. Prístavnú ulicu v podobe „megaokružnej“ križovatky okolo 
urbanistického komplexu „SOHO“ do Prístavnej ulice (križovatka s Plynárenskou ul.) ako aj na 
Prístavný most – prostredníctvom jeho okružnej križovatky – do všetkých smerov, 

cez nový cestný podjazd ul. Mlynské Nivy pod Bajkalskou ulicou do Ružinova event. späť do 
Mlynských Nív. 

ešte jeden pravý odbočovací dopravný pruh z Jarabinkovej ulice na Prievozskú ulicu v smere 
von z mesta, 

vytvorením maximálne dlhého odbočovacieho dopravného pruhu z ul. Mlynské nivy smerom na 
predmostie križovatky Ružinov – Prístavného mostu – len v smere do Petržalky. Pre 
bezpečnosť tohto výjazdu sa fyzicky zamedzí križovanie dopravných pruhov tak, aby z tohto 
výjazdu nebolo možné dostať sa na priamy smer Prístavný most. 

D.2.2 VÄZBY URBANISTICKÉHO NÁVRHU NA DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
Urbanistické „upratanie“ riešeného územia má bezprostredný vplyv na vnútorný dopravný 
skelet a internú organizáciu dopravy. Jasne vymedzené urbanistické celky determinujú 
dopravné cesty, ktoré sú s výnimkou jednej obojsmerné umožňujúce flexibilný pohyb vozidiel v 
území. Ponechaný a dopravne rozvinutý charakter ul. Mlynské Nivy – dvojpruhová komunikácia 
v každom smere so zeleným prerušovaným pásom s okružnými križovatkami umožňuje 
neobmedzený dopravný pohyb v území so základnou dopravne distribučnou funkciou. 
Vytvorením „megaokružnej“ križovatky okolo urbanisticky selektovaného celku „SOHO“ sa 
vytvorí prehľadný dopravný fenomén s jasnou dopravnou obsluhou i distribúciou prípojných 
komunikácií vrátane bezproblémových vjazdov a odjazdov. 
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D.2.3 NAVRHOVANÁ STATICKÁ DOPRAVA V ÚZEMÍ 
Urbanizáciou riešeného územia vzrastie statická doprava na 15 369 stojísk, čo je nárast o 476 
%. Z tohto pohľadu sú navrhované dopravné opatrenia (systémové i stavebné), ktoré 
zabezpečia saturáciu tohto nárastu v dynamickej doprave. 

D.2.4 NÁVRH DOPRAVNEJ OBSLUHY ÚZEMIA 
Prakticky každý urbanistický celok či stavebný objekt je návrhom dopravného skeletu vnútornej 
obsluhy územia zabezpečený vhodným dopravným prístupom. Rešpektované sú vjazdy a 
výjazdy do areálov s optimalizáciou vnútornej dopravnej obsluhy vo väzbe na napojenie na 
nadradenú dopravnú sieť. Obslužné komunikácie sú prevažne funkčnej triedy C2 MO 8/40 
ojedinele, kde už to bolo návrhom stavby definované v stupni DÚR, (STRABAG) jednosmerne 
C3 MO 3,75/30. 

D.2.5  MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
V súčasnosti fungujúca mestská hromadná doprava tranzituje po Prievozskej ulici (BUS – linka 
č. 70, T-BUS linky č. 201, 202, 207, 208), po Prístavnej ulici (BUS linka č. 87) a po Bajkalskej 
ulici (BUS linka č. 96, 98, 70 a 74). 

Pre obsluhu riešeného územia navrhujeme smerovanie jednej BUS linky na ulicu Mlynské nivy 
– obojsmernou zastávkou MHD v nike komunikácie. 

D.2.6 PEŠIA DOPRAVA V ÚZEMÍ 
V súčasnosti fungujúca pešia doprava na ul. Mlynské Nivy by mala byť urbanizáciou riešeného 
územia zatraktívnená hlavne v smere od obch. komplexu EUROVEA (Prístavná, Košická, 
Pribinova ulica) od Miletičovej ulice a od Ružinova peším podchodom v kontakte so zastávkou 
MHD v križovatke s ul. Mlynské Nivy. 

D.2.7 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
V súčasnosti vedená cyklistická trasa pozdĺž Bajkalskej ulice na Prístavný most do Petržalky by 
mohla byť doplnená navrhovanou trasou pozdĺž Prievozskej a Gagarinovej ulice. V riešenom 
území navrhujeme cyklistickú trasu pozdĺž ul. Mlynské Nivy s prepojením na Bajkalskú ulicu na 
Prístavný most do Petržalky a rešpektujeme navrhovanú trasu južne od Prístavnej ulice. 

D.3 POSÚDENIE NÁVRHU VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA Z HĽADISKA 
KAPACITY DISPONIBILNEJ DOPRAVNEJ SIETE 
Vypracované spoločnosťou ALFA 04, a. s. 

D.3.1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU DOPRAVNEJ SITUÁCIE A CHARAKTERISTIKA 
DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

Predkladaná dopravná prognóza poskytuje: 

 aktualizáciu dopravno-inžinierskych údajov zaoberajúcich sa dopravným napojením zóny 
Mlynské nivy - západ 

 zhodnotenie vplyvu pripravovanej investície na dopravný systém mesta Bratislava. 

Pre spracovanie dopravnej štúdie boli analyzované v čase spracovania dostupné informácie z 
veľkého počtu materiálov. Jedná sa o materiály zaoberajúce sa jednak vývojom dopravnej 
situácie v území a jej súčasným stavom, ale aj koncepčné materiály mesta Bratislava 
zaoberajúce sa vývojom do budúcnosti - do časového horizontu roku 2030. V analytickej a 

prognostickej časti boli spracované dostupné materiály a využité boli skúsenosti získané z 
mnohoročných a mnohorakých dopravných prieskumov. Zvlášť veľký dôraz bol kladený na 
špecifiká mesta, špecifiká zóny a historicky dané zvyklosti v živote obyvateľov. Zároveň bola 
zvažovaná potreba zachovania trvalo udržateľného rozvoja a s tým súvisiace podmienky 
rozvoja automobilizmu v území. 

Študované a použité boli nasledujúce materiály: 

Podklady odd. dopravného plánovania a riadenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,  

Vývoj dopravnej situácie v Bratislave za obdobie rokov 1990 – 2000, MG, 

Dopravné prieskumy v Bratislave z roku 2002, Dopravoprojekt a.s.,  

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy schválený v máji 2007, 

Aktualizácia generálneho dopravného plánu hl. mesta SR  Bratislavy z roku 1995, MG,  

Urbanistická štúdia Zóny Chalupkova – Landererova, ADOM.M STUDIO, s.r.o., 2007 – 
podklady, 

Urbanistická štúdia dostavby územia autobusovej stanice a prestavby areálu Kablo na 
Mlynských Nivách v Bratislave na mestské polyfunkčné územie, AUREX s.r.o.2007, 

Dopravno-urbanistická štúdia dostavby územia autobusovej stanice a prestavby areálu Kablo 
na Mlynských Nivách v Bratislave na mestské polyfunkčné územie, AUREX s.r.o.2006, 

Polyfunkčný súbor J&T center Bratislava, DÚR časť doprava, P-T, s.r.o. 2006, 

Polyfunkčný objekt MAX – Bratislava, Mierová ulica, Alfa 04 a.s. september 2008  

STN 7361 10 Projektovanie miestnych komunikácií, 

Výsledky celoštátnych sčítaní dopravy v SR z rokov 1995,  2000 a 2005, 

Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2003, ŠÚ SR, 

Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu, J.Kušnierová – 
T.Hollarek, 2000, 

Dostupné podklady týkajúce sa aktivít v území, 

Databáza spracovateľa z dokumentácií spracovaných pre pripravované komunikácie hl. mesta 
SR Bratislavy. 

Vymenované materiály poskytujú široký rozsah informácií o dotknutom území a jeho 
predpokladanom vývoji, ktoré sú dôležitým vstupom dopravno-inžinierskych analýz. Zároveň 
tieto materiály dokumentujú rýchlo v čase sa meniace podklady a predpoklady budúceho 
vývoja. 

V prvom kroku bola spracovaná podrobná analýza územia a dopravy. Analýza vývoja 
dopravnej situácie v území a jej závislosti resp. súvislosti so socio-demografickým  
potenciálom, s rozvojovými tendenciami a ich vzájomné sa ovplyvňovanie zohráva kľúčovú 
úlohu v predikovaní budúceho vývoja dopravných nárokov v území a požiadaviek na kvalitu 
dopravných služieb.  

V predkladanej štúdii sa zaoberáme územím, kde je pripravovaná zóna Mlynské nivy - západ. 
Je to územie v súčasnosti: 

 patriace do hlavného mesta SR Bratislavy, 
 patriace do širšieho centra mesta, 
 situované v dotyku so stredným dopravným okruhom mesta a „biskupickou radiálou“, 
 husto obsluhované komunikáciami pre automobilovú dopravu, 
 pomerne kvalitne obsluhované mestskou hromadnou dopravou, trolejbusovou a 

autobusovou, 
 plniace výrobnú, alebo zrušenú výrobnú funkciu, 
 výrazne poznačené zmenami v spôsobe života obyvateľov. 
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Riešené územie sa nachádza v hlavnom meste Bratislava. Pri charakteristikách Bratislavy je 
potrebné uviesť, že sa: 

 jedná sa o územie, ktoré má najvyšší hospodársky potenciál Slovenska, 
 jedná sa o územie, ktoré svojou produktivitou a výkonnosťou dosahuje priemer štátov 

EÚ, 
 jedná sa o územie ktoré je súčasťou stredoeurópskeho euroregiónu. 

Vyššie uvedené skutočnosti priamo ovplyvňujú nároky na kvalitu dopravnej služby a dopravnú 
obsluhu územia. 

Riešené územie leží v okrese Bratislava II. 

Základné informácie o okresoch Bratislavy 
 Rozloha v km2 Obyvateľstvo  

k 31.12.2004 
Hustota 

osídlenia 
obyv/km2 

Počet 
mestských 

častí 

Stupeň 
urbanizácie 

Bratislava 
spolu 

368 425 155 1 155 17 100,0

Bratislava I. 10 42 858 4 259 1 100,0
Bratislava II. 92 108 316 1 177 3 100,0
Bratislava III. 75 61 614 822 3 100,0
Bratislava IV. 97 92 926 958 6 100,0
Bratislava V. 94 119 441 1 271 4 100,0

 

Demografické charakteristiky okresov Bratislavy 
 Predproduktívny 

vek 
Produktívny 

vek 
Poproduktívny 

vek 
Typ populácie Celkový 

prírastok na 
1000 obyv. v 

roku 2002 
Bratislava 

spolu 
13,49 66,30 20,21 Regresívny - 2,45

Bratislava I. 11,59 59,79 28,62 Regresívny - 11,82
Bratislava II. 13,92 60,86 25,22 Regresívny - 0,98
Bratislava III. 12,80 60,21 26,99 Regresívny 1,92
Bratislava IV. 16,63 63,96 19,41 Regresívny 1,33
Bratislava V. 11,72 78,5 9,78 Stagnujúci - 5,46

 

Štruktúra trhu práce v okresoch Bratislavy 
 Pracujúci v 

hospodárstve 
k 31.12.02 

V 
pôdohospodárstve 

V priemysle 
a 

stavebníctve 

V 
službách 

Priemerná 
mesačná 

mzda v Sk 

Miera evidovanej 
nezamestnanosti 

Bratislava 
spolu 

333 999 0,5 % 21,6 % 78,0 % 20 215 4,0 %

Bratislava 
I. 

78 572 0,1 % 8,6 % 91,3 % 21 543 4,9 %

Bratislava 
II. 

97 069 0,5 % 26,2 % 73,3 % 22 183 3,6 %

Bratislava 
III. 

66 027 0,8 % 20,2 % 79,0 % 19 544 3,2 %

Bratislava 
IV. 

44 147 0,4 % 34,0 % 65,5 % 20 327 3,7 %

Bratislava 
V. 

48 184 0,6 % 38,8 % 80,6 % 17 478 4,7 %

Zaujímavú skutočnosť dokumentujú údaje týkajúce sa zamestnanosti v okresoch Bratislavy 
podľa organizačnej a územnej metódy. Z pohľadu cestovania obyvateľov po území mesta je 
dôležitá zamestnanosť podľa územnej metódy, ktorá dokumentuje koľko obyvateľov dochádza 
do ktorého okresu za prácou. 

Zamestnanosť 2004 podľa organizačnej štruktúry Zamestnanosť 2004 podľa územnej 
štruktúry 

Bratislava I. 132 990 74 333
Bratislava II. 91 160 88 687
Bratislava III. 42 364 65 348
Bratislava IV. 25 074 42 704
Bratislava V. 16 750 42 985

Bratislava spolu 311 338 314 067

Vysoká miera hospodárskej výkonnosti sa odráža aj v najnižšej miere nezamestnanosti v rámci 
celého Slovenska. Miera nezamestnanosti v Bratislave je dlhodobo najnižšia na Slovensku. K 
31.12.2004 predstavovala  3,16 %  z disponibilného  počtu  nezamestnaných.  V meste  je  
vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Vysokoškolské vzdelanie malo 24,7 %  z 
obyvateľov starších ako 16 rokov. Úplné stredoškolské vzdelanie malo 37,3 %. 

Bratislava je centrom hospodárskeho, ekonomického, kultúrneho a vzdelávacieho života, čo so 
sebou prináša denne prichádzajúce alebo prechodne prítomné obyvateľstvo, ktoré vzhľadom 
na silný ekonomický potenciál mesta má rastúcu tendenciu. Na území mesta je denne 
prítomných podstatne viac obyvateľov, ako je trvalo bývajúce obyvateľstvo. Toto obyvateľstvo 
používa dopravný systém mesta, systémy hromadnej aj individuálnej dopravy. Na území mesta 
je okrem trvalo bývajúcich denne prítomných cca 200 000 obyvateľov, z toho 80 000 dochádza 
do práce. Z denne prítomných do mesta denne dochádza cca 140 000 obyvateľov. 

Riešené územie je objektom pripravovaného masívneho rozvoja. Jedná sa o územie v tesnej 
blízkosti centrálnej mestskej oblasti a rieky Dunaj, ktoré poskytujú možnosť na vytvorenie 
kvalitného prostredia pre bývanie, kultúru a vybavenosť širšieho centra mesta a zároveň 
zvyšujúce jeho hodnotu. S rozvojom kvalitného mestského prostredia súvisia aj  nové nároky 
na kvalitu dopravnej infraštruktúry.   

Hlavné mesto Slovenska Bratislava je rozložené na obidvoch brehoch rieky Dunaj a napojené 
je na všetky druhy dopráv. Komunikačná sieť historicky vznikla na križovatke severojužného 
spojenia Balt-Adria a Severné more–Orient. Po druhej svetovej vojne bol založený radiálno-
okružný systém, ktorý umožňuje optimálne obslúžiť územie s jeho geografickými danosťami.  
Riešené územie zóna Mlynské nivy - západ a priľahlé rozvojové oblasti sa nachádzajú v dotyku 
významných dopravných tepien mesta a to stredného dopravného okruhu. Územie je v 
priamom dotyku aj s „biskupickou radiálou“.  

Samotný mestský systém napĺňania dopytu po dopravnej službe bol v minulosti realizovaný 
najmä prostredníctvom MHD. V deľbe dopravnej práce  prevažoval podiel MHD oproti IAD. 
Toto riešenie je priaznivé pre ochranu životného prostredia, ale zároveň náročné na prevádzku 
a financovanie.  

V posledných rokoch v súvislosti s nárastom stupňa automobilizácie a využívania osobných 
automobilov klesá podiel hromadnej dopravy a narastá podiel dopravy automobilovej v užívaní 
obyvateľov po území mesta. Novým spôsobom života sú kladené čoraz vyššie požiadavky na 
komunikačný systém mesta, ale zároveň aj očakávania na zvýšenú ochranu životného 
prostredia. Bratislava má dlhoročne založenú koncepciu rozvoja komunikačnej siete vo 
všetkých plánovacích a koncepčných dokumentoch. Napriek rozhodujúcemu cieľu dopravnej 
politiky mesta udržať väčšinový podiel MHD na preprave osôb v meste je potrebné vzhľadom 
na rozvojové aktivity po území mesta skvalitňovať aj komunikačný systém v mesta – so stálym 
dôrazom na MHD. V súčasnosti deľba dopravnej práce medzi MHD a IAD dosahuje pomer 51 : 
41. Ešte stále sa udržal vyšší podiel MHD. 

Stupeň motorizácie narástol z  277 mot.voz./1000 obyv. v roku 1990 na 598 mot.voz./1000 
obyv. v roku 2005. 

Stupeň automobilizácie narástol z 226 OA/1000 obyv. v roku 1990 na 483 OA/1000 obyv. v 
roku 2005. 

Stupeň automobilizácie narástol koeficientom 2,16 a stupeň motorizácie koeficientom 2,14. 
Obidva stupne však od roku 1990 narástli veľmi rýchlo. 
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Pri charakteristike súčasného stavu boli analyzované informácie o intenzite dopravy v 
dotknutom území a jej vývoj v poslednom období. Pre potreby dokumentácie boli uvažované 
všetky dostupné údaje, aj keď nie sú  v rovnakej skladbe vo všetkých rokoch. Napriek tomu 
poskytujú informáciu o intenzite a vývoji dopravy v riešenom území.  

V súvislosti s polohou riešeného územia bolo potrebné zaoberať sa širšími dopravnými 
vzťahmi, pretože územím prechádzajú významné dopravné tepny mesta. Práve širšie 
dopravné vzťahy ovplyvňujú možnosti dopravného rozvoja riešeného územia aj pripravovaných 
okolitých rozvojových území. 

Zistené údaje širších dopravných vzťahov pre súčasný stav – rok 2007 sú graficky znázornené 
na kartograme dopravného zaťaženia na obr.č.1 obrázkovej prílohy. Údaje sú zosumarizované 
zo všetkých dostupných podkladov a zjednotené na rovnaké časové obdobie – rok 2007, aby 
sa s nimi dalo pracovať. Zjednotenie údajov bolo spracované po analýze vývoja dostupných 
informácií pre jednotlivé úseky komunikačnej siete v časových horizontoch rokov 1995 až 
2006.  Dostupné údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Vývoj intenzity dopravy v skut.voz./24 h v obidvoch smeroch 
Ulica R. 1995 R. 1997 R. 2000 R. 2002 R. 2003 R. 2004 R.2005 R.2006

Nový most 28 200 31 360 42 350 - 51 051 50 000 - -
Starý most 17 680 16 850 17 660 19 360 - 22 415 - -

Most Apollo - - - - - - - 20  845
Prístavný most 51 700 75 170 86 110 - 126 

540 
118 365 96 867 111 690

Vajanského 
nábrežie 

24 660 29 920 26 580 32 100 - - - -

Dostojevského 
rad 

31 160 33 080 35 730 35 200 - - - -

Karadžičova 
(Lander.-

Mlynské nivy) 

22 080 29 260 32 300 34 800 - - - -

Karadžičova 
 (Ml. Nivy – 

Záhradnícka) 

19 990 24 100 26 200 - - - - -

Košická 
(Prístavná – Ml. 

nivy) 

7 540 8 980 - - - - - -

Košická 
(Ml. nivy – 
Miletičova) 

6 900 9 530 - - - - - -

Svätoplukova 5 930 9 850 - - - - - -
Záhradnícka 18 000 14 210 - - - - - -
Miletičova 
(Košická – 

Záhradnícka) 

14 290 18 530 - - 19 666 - - -

Miletičova 
(Prievozská – 

Košická) 

12 090 14 990 - - - - - -

Landererova 11 030 14 220 14 160 - - - - -
Prístavná 11 270 13 200 - - - - - -

Mlynské nivy 22 440 24 500 25 950 - - - - -
Prievozská 25 150 27 120 39 730 - 47 239 - - -
Pribinova 4  480 10 180 8 620 - - - - -
Dunajská 13 570 11 760 14 460 20 580 - - - -
Bajkalská 

(Príst.most– 
Prievozská) 

51 110 58 100 74 000 - 86 930 - 54476 -

Bajkalská 
 (Prievoz.– 

Ružinovská) 

50 040 61 350 64 300 - 51 306 - 55618 -

 

Analyzovaný bol aj súčasný stav najzaťaženejšej križovatky v dotyku s riešeným územím a to 
križovatky Prievozská – Bajkalská. Výsledky prieskumov MG z októbra 2005 sú dokladované 
v nasledujúcich tabuľkách. 

Bajkalská  - Prievozská (uzol č.214) 

Ranná štvorhodina                                                                             Popoludňajšia štvorhodina 
Z/do 1 2 3 4 Suma  1 2 3 4 Suma 

1 - 1879 5113 2028 9020 - 1837 4517 1841 8195 
2 1787 - 948 0 2735 2159 - 975 0 3134 
3 3357 1603 - 645 5605 4700 1950 - 935 7585 
4 1264 0 946 - 2210 1097 0 817 - 1914 

Suma 6408 3482 7007 2673 19570 7956 3787 6309 2776 20828 

Smer 1  -  Prievozská od Gagarinovej 

Smer 2  -  Bajkalská od Ružinovskej 

Smer 3  -  Prievozská od Košickej 

Smer 4  -  Bajkalská od Prístavného mosta 
 

Druhou križovatkou v blízkosti riešeného územia (aj keď nie priamo v kontakte), ktorá podáva 
informácie o doprave prechádzajúcej v dotyku s územím Mlynské nivy západ je križovatka 
Prievozská – Miletičová.  Výsledky prieskumov MG z októbra 2005 sú dokladované 
v nasledujúcich tabuľkách. 

  

Prievozská - Miletičová (uzol č.213) 

   Ranná štvorhodina                                                           Popoludňajšia štvorhodina 
Z/do 1 2 3 Suma  1 2 3 Suma 

1 - 1148 6041 7189 - 886 5353 6239 
2 1076 - 340 1416 1062 - 418 1480 
3 4613 1031 - 5644 5937 895 - 6832 

Suma 5689 2179 6381 14249 6999 1781 5771 14551 

Smer 1  -  Prievozská od Bajkalskej 

Smer 2  -  Miletičová 

Smer 3  -  Prievozská od Košickej 
 

Vzhľadom k tomu, že nie je k dispozícii dostatočný objem podkladov o všetkých križovatkách 
v území, nie je možné spracovať smerovanie dopravy v jednotlivých križovatkách – súčasný 
stav v jednom roku pre dimenzačnú hodinu. 

Z dopravnej analýzy doplnenej o celý rad dostupných križovatkových prieskumov v rôznom 
časovom období vznikol kartogram zaťaženia komunikačnej siete so zohľadnením širších 
dopravných vzťahov. Jeho transformáciu do tabuľkovej časti následne uvádzame. 

Intenzita dopravy – širšie dopravné vzťahy – súčasný stav – rok 2007 

                                – skut.voz/24 h v obidvoch smeroch. 
Ulica ROK 2007
Nový most 40 840
Starý most 14 520
Most Apollo 35 335
Prístavný most 98 929
Vajanského nábrežie 33 584
Dostojevského rad 41 434
Karadžičova  (Landererova - Mlynské nivy) 35 260
Karadžičova (Mlynské nivy – Záhradnícka) 36 764
Košická (Prístavná – Mlynské nivy) 26 764
Košická (Mlynské nivy – Miletičova) 9 539
Svätoplukova 7 198
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Záhradnícka 18 633 
Miletičova (Košická – Záhradnícka) 19 288 
Miletičova  (Prievozská – Košická) 15 430 
Landererova 22 204 
Prístavná 21 104 
Mlynské nivy 33 248 
Prievozská 46 256 
Pribinova 3 448 
Dunajská 19 552 
Bajkalská (Prístavný most– Prievozská) 57 199 
Bajkalská (Prievozská – Ružinovská) 56 730 

Z uvedeného dopravného zaťaženia (a každodenná skúsenosť nás o tom presviedča) je 
zrejmé, že vnútorný dopravný okruh si dlhodobo žije svojím intenzívnym dopravným životom s 
miernym nárastom (v centrálnej mestskej oblasti bežným) a nezaznamenal dramatické výkyvy. 
Intenzita na vnútornom dopravnom okruhu je veľmi vysoká a jeho výkonnosť je limitovaná 
čoraz väčším počtom svetelne riadených križovatiek. To je situácia, ktorá súvisí s jeho funkciou 
v dopravnom systéme mesta a treba s tým pri jazde touto komunikáciou počítať. 

Výrazný nárast dopravy bol zaznamenaný na Landererovej a Prístavnej, ktorá je súbežná s 
Prievozskou radiálou. Doprava narástla v dôsledku otvorenia Mostu Apollo. Most Apollo bol 
novým dopravným prepojením v území a vytvoril celkom nové dopravné vzťahy v území a s 
tým súvisiaci nárast dopravy na obidvoch spomínaných radiálach. Nárast na menovaných 
radiálach bol spôsobený aj presmerovaním vysokého objemu dopravy na „mestský diaľničný 
obchvat“, ktorý priniesol novú kvalitu dopravného pohybu pre mnohé dopravné smery po území 
mesta, aj keď zároveň priniesol aj predĺženie jazdných vzdialeností. Presmerovanie dopravy na 
„mestský diaľničný obchvat“  vyvolal výraznejší pohyb na bratislavských mostoch, kedy značná 
časť vnútromestskej dopravy v smere západ - východ prechádza cez Petržalku a dvakrát 
používa mosty.  

Mestský diaľničný obchvat ovplyvnil aj nárast dopravy na Gagarinovej a Prievozskej. 

Pre fungovanie dopravného systému mesta aj riešeného územia sú významné nasledujúce 
konštatovania – v súčasnosti:  

Osobné automobily tvoria 90 % z ciest vnútorných po území mesta. 

Osobné automobily tvoria 85 % z ciest vnútorných do okresu Bratislava II. 

Okres Bratislava II. zaberá 25  % z rozlohy hl. mesta Bratislava. 

Okres Bratislava II. poskytuje bývanie pre 25% trvalo bývajúcich obyvateľov hl. mesta 
Bratislava. 

Okres Bratislava II. poskytuje 28% pracovných príležitostí podľa územnej štruktúry (podľa 
organizačnej je to  29%). 

Okres Bratislava II. je denne cieľom 25% ciest všetkých vozidle pohybujúcich sa v hl. meste 
Bratislava. 

V súčasnosti v dotyku s riešeným územím prechádza veľké množstvo dopravy okresom iba 
tranzitujúcej. 

Po Prievozskej bolo zistených v rannej špičkovej hodine, ktorá je vyššia ako popoludňajšia 
vstupujúcich v čase 7.00 až 8.00 hod.   2 108 voz./hod. 

Po Prístavnej ulici v tomto čase vstupovalo do územia v rannej špičkovej hodine, ktorá je 
vyššia ako popoludňajšia v čase 8.00 až 9.00 1 223 voz./hod. 

Všetky uvedené a vzhľadom na ich rozsah stručne popísané analýzy vstupovali do výpočtov 
dopravnej prognózy pre riešené územie a jeho širšie dopravné vzťahy. Vyššie uvedené analýzy 
konkrétnymi číslami dokladujú význam a mieru pôsobenia práve širokého organizmu hl. mesta 
Bratislava na dopravný systém a dopravnú obsluhu riešeného územia - pripravovanej zóny 
Mlynské nivy - západ a spätne možnosť riešenej zóny priaznivo alebo nepriaznivo zasiahnuť 
do dopravného života v celom meste. 

D.3.2  DOPRAVNÁ PROGNÓZA A POSÚDENIE 
Poznanie vývoja a  súčasného stavu dopravnej situácie v území je rozhodujúcou podmienkou 
pre plánovanie a projektovú prípravu. Znalosť súčasného stavu je dôležitá pre analýzu príčin, 
aby navrhované technické riešenia umožnili plynulú, bezpečnú a kvalitnú dopravnú službu pre 
všetkých jej užívateľov a zároveň boli v súlade s trvalo udržateľnou automobilovou dopravou 
pre budúce generácie. Navrhované technické riešenia by zároveň nemali zhoršovať súčasný 
stav, naopak mali by v rámci územných a funkčných možností odstraňovať nedostatky a 
efektívne zlepšovať podmienky pre dopravu nie len v blízkej budúcnosti, ale aj vo 
vzdialenejšom časovom horizonte, aby nezabraňovali ďalšiemu rozvoju širšieho územia. Práve 
pre tieto dôvody je potrebné zaoberať sa  údajmi o budúcich (očakávaných) dopravných 
nárokoch. Takéto údaje poskytuje dopravná prognóza, ktorá maximálne v miere 
zodpovedajúcej súčasnému  poznaniu charakterizuje a štruktúruje údaje o predpokladanom 
vývoji dopravy, požiadavkách a nárokoch na dopravné služby.  V súvislosti s prognózou, je 
potrebné túto umiestniť do určitého časového rámca. Časové položenie prognózy je 
nevyhnutné vzhľadom na to, že nepracujeme iba s jednou investíciou, s jedným zámerom, ale 
na dopravný systém majú v riešenom území veľmi veľký vplyv práve širšie dopravné vzťahy. 
Širšie dopravné vzťahy sa budú svojím predpokladaným životom rozvíjať v čase a 
pripravovaná investícia ich určitým spôsobom v čase ovplyvní spolu s inými investíciami 
rovnako plánovanými v čase. 

D.3.3 PREDPOKLADY VÝPOČTU DOPRAVNEJ PROGNÓZY 
Dopravná prognóza bola spracovaná pre  časové horizonty rokov 2015 a 2030. Rok 2015 je 
teoreticky uvažovaný, že zóna Mlynské nivy – západ by mala byť ukončená. Rok 2030 je 
výhľadový horizont platnej územno-plánovacej dokumentácie hlavného mesta SR Bratislava.  

Komunikačná sieť pre roky  2015 a 2030 bola uvažovaná so sprevádzkovaným mostom Apollo, 
a bez automobilovej dopravy na Starom moste. V súčasnosti sú v príprave a rozpracovaní 
projektové dokumentácie na opravu Starého mosta, jeho použití pre električkovú dopravu  z 
Petržalky na Šafárikovo námestie a s úvahami o dočasnom  vylúčení automobilovej dopravy zo 
Starého mosta. 

Pre potreby predikovania dopravnej situácie bola použitá metóda kombinácie prerozdelenia 
dopravy a koeficientov rastu intenzity dopravy. Tento spôsob  bol použitý vzhľadom k tomu, že 
sa jedná o novú, v čase spracovania dokumentácie neexistujúcu situáciu v území. V súvislosti 
so skutočnosťou, že nové aktivity v území a jeho širšom okolí prinesú prerozdelnie dopravy po 
území mesta a zmenu smerovania a časového rozdelenia dopravy sú predpokladané objemy 
jednotlivých dopravných smerov v prognóze značne odlišné od súčasných. Na odlišné 
prerozdelenie dopravy v území má vplyv aj postupné predpokladané uvádzanie do prevádzky 
jednotlivých uvažovaných dopravných investícií v celomestskom význame. Jedná sa 
o smerovanie dopravy v území po postupnej časovej realizácii nových investičných zámerov, 
ktoré budú ovplyvňovať dopravný systém v jeho širších vzťahoch. Vzhľadom k tomu, že sa 
jedná o neštandardné územie, s vysokou atraktivitou a so špecifickými funkciami, boli pre dané 
územie vypočítané miestne koeficienty rastu intenzity dopravy. Metóda miestnych koeficientov 
bola zvolená, ako spôsob čo najväčšieho priblíženia sa k očakávanému vývoju do budúcnosti.  

Po analýze všetkých vstupujúcich informácií  boli zvolené najvhodnejšie vstupy pre výpočet 
koeficientov rastu intenzity dopravy. 

Pre územie boli za najvhodnejšie zvolené koeficienty rastu vypočítané z dostupných matíc 
smerovania dopravy pre zdrojovú – cieľovú a vnútrooblastnú dopravu IAD. Uvedené matice 
zohľadňovali všetky dôležité vstupy ovplyvňujúce vývoj a štruktúru dopravy v území. (Matice 
smerovania poskytujú údaj o počte vozidiel. Pre analytické účely bola uvažovaná priemerná 
obsadenosť 1,3 osoby na vozidlo.) Údaje, ktoré sú dôležité pre prognózu dopravy a sú 
obsiahnuté v maticiach sú tieto: 

predpokladaný demografický vývoj (počet obyvateľov) v území hl. mesta Bratislava, 
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predpokladaný počet pracovných príležitostí v území hl. mesta Bratislava, 

predpokladaný stupeň automobilizácie v hl. meste Bratislava, 

predpokladanú hybnosť obyvateľov IAD, 

predpokladanú deľbu dopravnej práce medzi MHD a IAD v hl. meste Bratislava, 

Scenár B z Územného plánu hl. mesta SR Bratislava, ktorý predpokladá rozvoj MHD v území.  

Potrebné je uviesť, že prioritou dopravnej politiky mesta je scenár B s dôrazom na rýchlejší 
rozvoj MHD v meste. K tomuto scenáru smerujú aj aktivity v koncepcii rozvoja dopravy 

Nápočet dopravnej prognózy  pre riešené územie počítal v miere dostupnej v čase spracovania 
dokumentácie s rozvojom ďalších aktivít v širšom okolí. Jedná sa najmä o rozvoj územia medzi 
Dostojevského radom, Karadžičovou, Prístavnou. Mlynskými nivami, Prievozskou, Bajkalskou 
až po Gagarinovú. Medzi najvýznamnejšie investičné aktivity patria napr. Eurovea, Twin City, 
Panorama City, Zóna Chalúpkova, Klingerka, Euromax .... Údaje o predpokladanom rozsahu 
jednotlivých investícií sú čerpané z podkladov – dokumentácií uvedených v kapitole  č.1. 

Zároveň bolo v nápočte dopravnej prognózy uvažované, že v roku 2015 bude v prevádzke časť 
diaľnice D4 od križovatky Jarovce po križovatku Ivánka-sever. Táto značne ovplyvní 
prerozdelenie dopravy z diaľnice D1 a z cesty I/63 (budúcej rýchlostnej cesty R7) pretože 
umožní odklon tranzitnej dopravy a prerozdelenie časti zdrojovej-cieľovej dopravy do viacerých 
vstupných bodov do územia. 

Funkcie riešených komunikácií sa odrazili na prerozdelení dopravy na existujúcej komunikačnej 
sieti za podmienok uvažovaných a špecifikovaných vyššie. V spracovaní koeficientov rastu 
intenzity dopravy bol zohľadnený podiel zdrojovej-cieľovej a miestnej dopravy v území a podiel 
tranzitnej dopravy cez územie). 

Vplyv širších dopravných vzťahov sa odrazil na prerozdelení dopravy na navrhovanú 
komunikáciu v závislosti od jej funkcie v komunikačnom systéme mesta. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené základné dopravné charakteristiky. 
 Rok 2020 scenár B Rok 2030 scenár B
Stupeň automobilizácie (OA/1000 
obyv.) 

500 510

Celková hybnosť (cesty/obyv. a 
deň) 

3,2 3,2

Hybnosť MHD (cesty/obyv. a deň) 1,6 1,6
Hybnosť IAD (cest/obyv.a deň) 0,6 0,6
Deľba MHD : IAD 69 : 31 69 : 31

Vývoj počtu obyvateľov bol prevzatý z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
prijatého v roku 2007.  

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené predpokladané základné demografické charakteristiky. 
 Rok 2020 Rok 2030
Počet trvalo bývajúcich 
obyvateľov 

507 300 550 200

Počet pracovných príležitostí 365 000 403 300
Počet osôb denne dochádzajúcich 150 000 160 000
Počet osôb denne prítomných 763 000 824 900

Prognóza obyvateľov a pracovných príležitostí pre jednotlivé mestské okresy je uvedená v 
nasledujúcej tabuľke. 

 Počet obyvateľov – rok 2030 Počet pracovných príležitostí –
rok 2030 

Bratislava I. 60 300 109 000
Bratislava II. 125 800 118 000
Bratislava III. 82 900 79 300
Bratislava IV. 123 100 41 000
Bratislava V. 158 100 58 000

SPOLU 550 200 403 300

Pri prognózovaní prerozdelenia a vývoja dopravy v dotknutom území boli zvažované 
predovšetkým funkcie v území a to ponúkané príležitosti na bývanie, pracovné príležitosti a 
služby, ktoré územie bude poskytovať. Teda plánované funkcie obsluhovaného územia, 
riešených komunikácií a ich dopravných napojení. 

Pre predkladanú dopravno-inžiniersku analýzu boli použité špecifické koeficienty rastu intenzity 
dopravy uvedené v nasledujúcom prehľade. 

 
Rok 2007 Rok 2015 Rok 2030

Špecifický koeficient rastu intenzity 
dopravy pre centrálnu mestskú zónu 

Bratislavy 

1,00 1,097 1,261

Dopravná prognóza bola spracovaná pre  predpokladaný scenár rozvoja v území: 

- Stav s realizovanými investíciami. Tento predpokladal, že v území budú postupne v 
jednotlivých časových horizontoch realizované plánované aktivity. Doprava v území bude 
začlenená do dopravy územím prechádzajúcej. 

Pri rozvojových aktivitách na území hl. mesta Bratislavy je potrebné zobrať do úvahy 
skutočnosť, že aktivity pripravované v území nie sú všetky v plnej miere aktivity nové. Značná 
časť týchto aktivít sú aktivity presťahované z iných mestských častí, kde v súčasnosti fungujú. 
V prognózovaní boli na základe matíc smerovania,  predpokladaného socio-demografického 
vývoja a funkcií v jednotlivých zónach v čase, analyzované predpokladané podiely dopravy, 
ktorá v území v súčasnosti prechádza z jednotlivých dopravných smerov. Po rozvoji územia sa 
stane zdrojovou-cieľovou v ňom.  Tieto výpočty boli vypracované pre každú predpokladanú 
aktivitu, pre každú rozhodujúcu križovatku a pre obidva uvažované časové horizonty. 

Do zóny Mlynské nivy – západ pribudne predpokladane  40 % dopravy novej. S pribúdajúcim 
rozvojom širšieho územia v čase klesá podiel celkom novej dopravy v území. 

V zóne Mlynské nivy – západ sa predpokladajú nasledujúce funkcie : 

Hotel a administratíva – 4 630 parkovacích miest = 30% z objemu PM 

Bývanie – 6 113 parkovacích miest = 40% z objemu PM 

Obchod a voľný čas – 4 504 parkovacích miest = 30% z objemu PM. 

Celkovo funkcia  hotel a administratíva vyvolá 17 256 ciest za deň obidvomi smermi = 27 % zo 
všetkých ciest vyvolaných funkciami v území. 

Celkovo funkcia  bývanie vyvolá 15 382 ciest za deň obidvomi smermi = 29 % zo všetkých 
ciest vyvolaných funkciami v území. 

Celkovo funkcia  obchod a voľný čas vyvolá 29 184 ciest za deň obidvomi smermi = 44 % zo 
všetkých ciest vyvolaných funkciami v území. 

Celkovo funkcie v území vyvolajú 61 822 ciest za deň obidvomi smermi, z toho 40 % budú 
predpokladane cesty v území celkom nové. 

Predpokladané smerovanie ciest do územia z jednotlivých smerov je nasledovné: 

Z okresu Bratislava I. = 5 % 

Z okresu Bratislava II. = 19 % 

Z okresu Bratislava III. = 13 % 

Z okresu Bratislava IV. = 5 % 

Z okresu Bratislava V = 28 % 

Cez hranice mesta od okresu Malacky = 5 % 
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Cez hranice mesta od okresu Pezinok = 11 %ˇ 

Cez hranice mesta od okresu Senec = 14 %. 

Smerovanie dopravy predpokladane vyvolá : 

6 182 ciest za deň obidvomi smermi prichádzajúcich po Prievozskej od centra 

18 546 ciest za deň obidvomi smermi prichádzajúcich po Prievozskej od Ružinova 

12 982 ciest za deň obidvomi smermi prichádzajúcich po Bajkalskej od Ružinova 

9 892 ciest za deň obidvomi smermi prichádzajúcich po Bajkalskej od Prístavného mosta 

14 220 ciest za deň obidvomi smermi prichádzajúcich po Prístavnej. 

Uvedené objemy dopravy predpokladajú 30 911 vstupov a 30 911 výstupov do zóny Mlynské 
nivy – západ. 

Vzhľadom k tomu, že rozhodujúci dopravno-inžiniersky údaj je dimenzačná (špičková) hodina, 
bola spracovaná analýza územia, komunikácií a funkcií. Výsledkom analýzy sú nasledujúce 
predpoklady vložené do výpočtov dopravnej prognózy: 

Podiel rannej špičkovej hodiny – 7-8 na Prístavnej ulici = 9 % z dňa 

Podiel popoludňajšej špičkovej hodiny – 17 - 18 na Prístavnej ulici = 7,3 % z dňa 

Podiel rannej špičkovej hodiny – 7-8 na Prievozskej ulici = 9 % z dňa 

Podiel popoludňajšej špičkovej hodiny – 17 - 18 na Prievozskej ulici = 7,2 % z dňa. 

Jednotlivé funkcie v území vykazujú rozdielne špičkové hodiny pre vstupy a výstupy. Dopravná 
prognóza podrobne delila dopravu do územia na základe nasledujúcich predpokladov 
uvedených v tabuľke. 

 
Funkcia VSTUPY – ranná špička VÝSTUPY – ranná špička

 % podiel z dňa Počet ciest % podiel z dňa Počet ciest
Bývanie 2 % 618 8 % 2 473

Administratíva 9 % 2 782 3 % 927
Obchod 3 % 927 2 % 618
Suma  4 327  4 018

 
Funkcia VSTUPY – popoludňajšia špička VÝSTUPY – popoludňajšia špička

 % podiel z dňa Počet ciest % podiel z dňa Počet ciest
Bývanie 6 % 1 855 2 % 618

Administratíva 2 % 618 5 % 1 546
Obchod 11 % 3 400 8 % 2 473
Suma  5 873  4 637

 

Z analýzy vyplynulo, že najpočetnejšia a tým aj najdôležitejšia pre dimenzovanie a posúdenie 
návrhu riešenia je popoludňajšia dopravná špička z dôvodu najväčšieho počtu ciest vyvolaných 
funkciou obchod a voľný čas. 

Fungovanie dopravného systému v území, jeho výkonnosť, je závislá na kapacite, teda 
priepustnosti jednotlivých rozhodujúcich križovatiek v území. Preto dokumentácia poskytuje aj 
informácie o dimenzačnej špičkovej hodine, ktorá determinuje výkonnosť križovatiek. Na to, 
aby bol materiál rozhodujúcim podkladom je potrebné pracovať s jednou dimenzačnou hodinou 
pre všetky dopravné smery v križovatkách.  

Dopravná prognóza prináša aj celodenné objemy dopravy v širšom území v časových 
horizontoch rokov 2015 a 2030 pre stav s realizovanými investíciami. Cieľom tohto podkladu je 
informácia o dopravných prúdoch predpokladane denne prechádzajúcich územím. 

Pri spracovaní dopravnej prognózy v predkladanej štúdii bola uvažovaná poloha riešenej 
pripravovanej zóny a jej existujúca, aj plánovaná obsluha mestskou hromadnou dopravou. 
Riešená zóna Mlynské nivy - západ a celé širšie územie je dobre obsluhované trolejbusovou a 
autobusovou dopravou MHD. S touto skutočnosťou súvisia výpočty rozvoja automobilovej 
dopravy v území a rozvoja širších dopravných vzťahov ovplyvňujúcich riešené územie.   

Všetky vyššie uvedené predpoklady boli zavedené do ručne spracovaného modelu územia a 
podrobne bola rozpracovaná každá rozhodujúca križovatka v dimenzačnej špičkovej hodine, 
teda v čase 17.00 až 18.00 v priemerný pracovný deň. Ručné spracovanie modelu sa v 
súvislosti so zložitosťou vzťahov v území a predpokladanými zmenami v rozvoji aj v správaní 
sa obyvateľov malo viac priblížiť reálnemu vývoju života v území. 

D.3.4 DOPRAVNÁ PROGNÓZA PRE STAV S REALIZOVANÝMI INVESTÍCIAMI 
Dopravná prognóza pre stav s realizovanými investíciami dokumentuje predpokladaný vývoj 
intenzity dopravy v širšom území na existujúcej komunikačnej sieti za predpokladu, že by sa v 
jednotlivých časových horizontoch investície realizovali. 

V roku 2015 sa dá predpokladať na komunikačnej sieti v širšom území nasledujúca intenzita 
dopravy uvedená v tabuľke. 

 

Predpokladaná intenzita dopravy na priľahlej komunikačnej sieti – rok 2015 

 – stav s realizovanými investíciami  (skut.voz/24 h v obidvoch smeroch) 
Ulica ROK 2015

Košická (Prístavná – Chalúpkova) 43 933
Košická (Chalúpkova - Mlynské nivy) 43 644
Košická (Mlynské nivy – Miletičova) 16 075
Miletičova (Košická – Záhradnícka) 24 239
Miletičova  (Prievozská – Košická) 18 575

Prístavná 36 310
Prievozská (Košická – Miletičova) 57 819

Prievozská (Miletičova – Bajkalská) 68 030
Bajkalská (Prístavný most– Prievozská) 65 836

Bajkalská (Prievozská – Ružinovská) 66 131

Údaje uvedené v tabuľke sú graficky znázornené v kartograme dopravného zaťaženia na 
obrázku č.2 obrázkovej prílohy. 

Pre návrh technického riešenia a jeho zhodnotenie je rozhodujúca intenzita dopravy v 
dimenzačnej (špičkovej) hodine. V tomto prípade je intenzívnejšia doprava v popoludňajšej 
špičkovej hodine. 

V dopravnej prognóze bolo podrobne spracované smerovanie dopravy v jednotlivých 
rozhodujúcich uzloch v roku 2015 a to je graficky znázornené na obrázku č.3 obrázkovej 
prílohy. 

Predpokladaná intenzita dopravy na priľahlej komunikačnej sieti – rok 2030 

 – stav s realizovanými investíciami  (skut.voz/24 h v obidvoch smeroch) 
Ulica ROK 2030

Košická (Prístavná – Chalúpkova) 50 479
Košická (Chalúpkova - Mlynské nivy) 50 146
Košická (Mlynské nivy – Miletičova) 18 470
Miletičova (Košická – Záhradnícka) 27 850
Miletičova  (Prievozská – Košická) 21 342

Prístavná 40 853
Prievozská (Košická – Miletičova) 66 065

Prievozská (Miletičova – Bajkalská) 76 966
Bajkalská (Prístavný most– Prievozská) 75 062

Bajkalská (Prievozská – Ružinovská) 75 225
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Údaje uvedené v tabuľke sú graficky znázornené v kartograme dopravného zaťaženia na 
obrázku č.4 obrázkovej prílohy. 

V dopravnej prognóze bolo podrobne spracované smerovanie dopravy v jednotlivých 
rozhodujúcich uzloch v roku 2030 a to je graficky znázornené na obrázku č.5 obrázkovej 
prílohy. 

Obsluha územia, teda vstupy a výstupy sú uvažované z Prievozskej ulice: 

pravým odbočením a pravým napojením z Plynárenskej ulice, 

všetky dopravné smery sú uvažované v križovaní Prievozskej s Jarabinkovou, kde je -
uvažovaná križovatka riadená svetelnou signalizáciou, 

pravým odbočením a pravým napojením do obslužnej ulice medzi Jarabinkovou a Bajkalskou. 

Obsluha územia, teda vstupy a výstupy sú uvažované z Prístavnej ulice: 

všetky dopravné smery sú uvažované v križovaní Prístavnej s Plynárenskou, kde je uvažovaná 
križovatka riadená svetelnou signalizáciou, 

obchádzaním Prístavnej ulice okolo plánovaného „rozvojového bloku“ dvomi dvojpruhovými 
jednosmernými vetvami, čím sa vytvorí  systém obsluhy „veľkým kruhovým objazdom“ a 
možnými ľavými vstupmi a ľavými pripojeniami na Prístavnú. 

Obsluha územia, teda vstupy a výstupy sú uvažované z Bajkalskej ulice: 

všetky dopravné smery sú uvažované v križovaní Bajkalskej ulice v Mlynskými nivami. Tu je 
uvažované pravé odbočenie a pravé napojenie do Bajkalskej od riešenej zóny. Napojenie a 
odbočenie z Bajkalskej na smer Ružinov je možné podjazdom z Mlynských nív pod Bajkalskou, 
otočením sa a vstupom do Bajkalskej. Rovnako možno od Prístavného mosta odbočiť doprava 
na Mlynské nivy otočiť sa a podísť pod Bajkalskou do riešenej zóny. 

Z Mlynských nív je možné iba odbočenie doprava na Prístavný most, odbočenie v pokračovaní 
na Slovnaft v tomto mieste nie je možné 

pravé odbočenie a pravé napojenie je uvažované na Bajkalskú medzi križovatkou 
s Prievozskou a križovatkou s Mlynskými nivami. 

V križovaní Plynárenskej a Mlynských nív je možné v priesečnej križovatke zabezpečiť všetky 
dopravné smery. 

Nosnou kostrou riešeného územia je ulica Mlynské nivy, ktorá je uvažovaná v štvorpruhovom 
smerovo delenom šírkovom usporiadaní. Na túto ulicu sa je možné napojiť a odpojiť do 
jednotlivých obslužných komunikácií.  

D.3.5 ZHODNOTENIE VÝKONNOSTI DOTKNUTEJ KOMUNIKAČNEJ SIETE 
Riešené územie zóny Mlynské nivy – západ je lokalita v blízkosti centrálnej mestskej zóny 
Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Jej rozvoj v takej štruktúre ako je pripravovaný, umožní 
rozšírenie  kvalitného územia širšieho centra zvyšujúce hodnotu mesta. Toto územie je však 
obkolesené intenzívne zaťaženými komunikáciami ZAKOS u, najmä  stredného dopravného 
okruhu a biskupickou radiálou. 

Filozofia prístupu k hodnoteniu dopravnej situácie v území a jej kvality  môže byť „prísne 
normová“. S takýmto pohľadom však v centre mesta už nevieme fungovať. Pri inom prístupe je 
možné snažiť sa zohľadniť fungovanie rôznych funkcií a systémov v území s určitou 
toleranciou a „nepreferovaním“ iba jedného systému a vtedy vieme pristúpiť k hodnoteniu inak. 

Po spracovaní analýz a dopravnej prognózy je možné pristúpiť k hodnoteniu dopravnej obsluhy 
riešeného územia s nasledujúcou filozofiou tolerancie systémov a funkcií: 

Riešené územie sa nachádza v blízkosti centrálnej mestskej oblasti v dotyku so stredným 
dopravným okruhom mesta.  

Rozvojové aktivity v území výrazne zvýšia jeho hodnotu a umožnia rozšírenie centrálnej 
mestskej zóny až po mestskú časť Ružinov pričom sa prepoja kvalitne vybaveným územím 
tieto mestské časti.  

Prirodzeným dôsledkom novej kvality života v území bude aj nárast záujmu obyvateľov a 
návštevníkov a s tým súvisiace zdrojové-cieľové cesty do územia.  

Súčasný spôsob života prináša vyššie nároky na individuálnu automobilovú dopravu.  

Rast intenzity dopravy v Bratislave je veľký a územie je husto urbanizované.  

Takže s ohľadom na tolerantnú mieru prekročenia kapacity niektorých dopravných prúdov v 
niektorých križovatkách v špičkovej hodine je dobré chápať aj dopravnú obsluhu riešeného 
územia osobnými automobilmi. Zvlášť nový význam nadobúda toto konštatovanie v súvislosti s 
faktom, že riešené územie je už v súčasnosti kvalitne obsluhované trolejbusovou a 
autobusovou mestskou hromadnou dopravou zo všetkých mestských častí. Riešené územie je 
priamo na dosah  terminálu prímestskej autobusovej dopravy. Do budúcnosti sa očakáva 
významné skvalitnenie systému mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava a to 
koľajovým systémom, ktorý má plánované dôležité zastávky a prestupové uzly práve v dotyku 
s riešeným územím. Takže, ak chce návštevník používať osobný automobil v území, tak za 
cenu možno mierneho zdržania na križovatkách. MHD ho obslúži v území kvalitne. 

Komunikácie v dotyku s riešeným územím boli kapacitne posúdené v súlade s STN 7361 10. 

Výsledky posúdenia podľa STN 736110 

Vstupné hodnoty pre výpočet 

Iz – základná intenzita – podľa tabuľky B.1 a B.3 

Ks – šírkový súčiniteľ – 3,50,  3,25 a 3,0 jazdný pruh podľa kategórie 

Km – s manévrovania – neuvažuje sa alebo 0,96 

Kb – súčiniteľ vplyvu veľmi pomalých vozidiel vzhľadom na charakter dopravy sa neuvažuje 

Kk - súčiniteľ svetelne riadenej križovatky – 0,85 

Požadovaná jazdná rýchlosť – 40 km/h, resp. 30kmh vo vnútri zóny 

Hodinové zaťaženie podľa špičkovej dimenzačnej hodiny 

Posudzovaný bol intenzívnejšie zaťažený smer v roku 2030 

 
             ROK  2030 

Úsek Kategória Intenzita 
Voz/h smer 

% ŤV Kapacita 
Voz/h smer 

Rezerva Poznámk
a 

Prievozská MZ 25/50 2 494 10,0 2 059 - 435 Nevyhovie
Prístavná MZ 18/50 1 372 10,0 1 955 583 Vyhovie
Prístavná MZ 11,5/50 

jednosmerne 
1 237 10,0 1 277 40 Vyhovie

Mlynské nivy MZ 21,5/50 1 259 5,0 2 599 1340 Vyhovie
Plynárenská MO 9/50 721 5,0 1 196 475 Vyhovie
Jarabinková MO 8/40 865 5,0 887 22 Vyhovie
Obsl. k.z 
Priev. 

MO 8/40 513 5,0 1 109 596 Vyhovie

Obsl.k. 
z Bajk. 

MO 8/40 525 5,0 1 109 584 Vyhovie
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Dotknuté komunikácie v medzikrižovatkových úsekoch s výnimkou úseku Prievozskej medzi 
Jarabinkovou a Bajkalskou vyhovejú predpokladaným nárokom dopravy v posudzovanom 
časovom horizonte roku 2030. 

Pre výkonnosť dotknutej komunikačnej siete je však v danom mestskom území rozhodujúca 
výkonnosť jej križovatiek. V danom prípade sa jedná o svetelne riadenú križovatku Prievozská 
Jarabinková a Bajkalská Prievozská. Tieto by mali byť navrhnuté v líniovej koordinácii s ťahom 
biskupickej radiály. 

Významným bodom v území je priepustnosť najdôležitejšej križovatky v území a to križovatky 
Bajkalská – Prievozská, ktorá je navrhovaná s pridaním jazdných pruhov už v dokumentácii 
spracovanej pre nákupné centrum MAX.  

- Rozšírenie počtu pruhov z Prievozskej – ľavé odbočenie na Prístavný most na 2 pruhy, 
 rozšírenie z Bajkalskej  - ľavé odbočenie na Prievozskú – 2 pruhy a pravé odbočene 1 
 pruh, rozšírenie z Prievozskej – ľavé odbočenie na Bajkalskú 2 pruhy. 

-  Časové horizonty dopravnej prognózy – roky 2015 a 2030. 

-  Dĺžka cyklu 100 s 

Usporiadanie orientačného návrhu svetelného riadenia neuvažuje so synchronizáciou na 
koordinovanej trase. 

Oproti časti A uvedenej podkladovej dokumentácie predpokladá dlhšiu zelenú zo smeru od 
Gagarinovej. 

Posúdenie novousporiadanej križovatky je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

 
ROK 2015 

Vstupné 
rameno zo 
smeru 

Smer Počet 
pruhov 

Dĺžka 
zelenej 

s 

Priepustnosť 
Voz/h 

 

Dimenzačné 
zaťaženie 

Rezerva Hodnotenie 

Prievozská 
(od 
Gagar.) 

Ľ 2 25 1 000 761 239 Vyhovie 

 R 2 41 1 640 1 111 529 Vyhovie 
 BUS 1 41 820 50 770 Vyhovie 
 P 1 41 820 377 443 Vyhovie 

 
Bajkalská 
(od Trenč.) 

Ľ 2 25 1 000 485 515 Vyhovie 

 P 1 14 500 263 237 Vyhovie 
 

Prievozská 
(od Milet.) 

Ľ 2 25 1 000 426 574 Vyhovie 

 R 2 41 1 640 1 476 164 Vyhovie 
 BUS 1 41 820 50 770 Vyhovie 
 P 1 41 820 551 269 Vyhovie 

 
Bajkalská 
(od 
Príst.m.) 

P 1 25 500 227 273 Vyhovie 

 Ľ 2 25 1 000 451 549 Vyhovie 
 

  

ROK 2030 
Vstupné 
rameno zo 
smeru 

Smer Počet 
pruhov 

Dĺžka 
zelenej 

s 

Priepustnosť 
Voz/h 

 

Dimenzačné 
zaťaženie 

Rezerva Hodnotenie 

Prievozská 
(od 
Gagar.) 

Ľ 2 25 1 000 822 178 Vyhovie 

 R 2 41 1 640 1 311 329 Vyhovie 
 BUS 1 41 820 50 770 Vyhovie 
 P 1 41 820 433 387 Vyhovie 

 
Bajkalská 
(od Trenč.) 

Ľ 2 25 1 000 489 511 Vyhovie 

 P 1 14 500 302 198 Vyhovie 
 

Prievozská 
(od Milet.) 

Ľ 2 25 1 000 517 483 Vyhovie 

 R 2 41 1 640 1633 7 Vyhovie 
 BUS 1 41 820 50 770 Vyhovie 
 P 1 41 820 565 255 Vyhovie 

 
Bajkalská 
(od 
Príst.m.) 

P 1 25 500 261 239 Vyhovie 

 Ľ 2 25 1 000 518 482 Vyhovie 
 

Navrhované riešenie zvyšuje priepustnosť križovatky  a všetky smery budú vyhovovať 
predpokladaným nárokom dopravy. 

D.3.6 ZÁVER 
Riešené územie zóny Mlynské nivy – západ poskytuje dostatočný počet parkovacích miest s 
ohľadom na funkcie, ktoré bude plniť. 

Riešené územie je obkolesené významnými komunikáciami mestského systému, ktoré 
privádzajú dopravu zo všetkých častí mesta. Zo všetkých ulíc okolo zóny Mlynské nivy - západ 
sú umožnené vstupy aj výstupy do zóny. Vzhľadom na vysoké intenzity dopravy sú nosnou 
filozofiou napojenia zóny bezkolízne pripojenia aj odpojenia. Vnútorná organizácia dopravy 
umožňuje pre užívateľov vybrať si optimálny vstup a výstup na nadradený komunikačný 
systém. Zároveň systém viacerých vstupov a vstupy zo všetkých hlavných ulíc umožňujú 
prerozdelenie dopravy, ktoré  najmä počas  špičkovej hodiny eliminuje preťaženie niektorého 
zo vstupov, či výstupov. 

Na základe hodnotenia obsluhy územia a predpokladaného využívania jednotlivých napojení 
zóny Mlynské nivy - západ možno obsluhu tohto územia hodnotiť ako nekonfliktnú a v 
spolupráci s ďalšími pripravovanými investíciami v okolí je predpoklad, že územie bude 
dopravne fungovať, aj keď s určitou toleranciou počas špičkového obdobia, čomu sa ale v zóne 
takého typu ako je širšie centrum nedá celkom vyhnúť. 

Pri hodnotení obsluhy územia je zvažovaná aj kvalitná dopravná obsluha územia prostriedkami 
MHD, najmä autobusovej a trolejbusovej. 

Riešeným územím prechádzajú významné komunikácie Základného komunikačného systému 
mesta Bratislava (ZAKOS u). Z toho prirodzene vyplýva, že nová kvalita života v území bude 
mať vplyv na celý komunikačný systém mesta. V dopravnom živote mesta platí „dominový 
efekt“, kedy akákoľvek zmena sa vlnovite prenáša do celého systému. 

Nové rozvojové investície prinesú mierne zhoršenie vo výkonnosti rozhodujúcich križovatiek. 
Toto zhoršenie by bolo potrebné hodnotiť v súvislosti s prínosmi počtu príležitostí na kvalitné 
bývanie, počtu pracovných príležitostí a hlavne so zvýšením hodnoty riešeného územia ako aj 
územia centrálnej mestskej oblasti, a prínosu vyššej kvality prostredia pre život obyvateľov a 
návštevníkov. 
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Nič to však nemení na požiadavke vážne sa zaoberať plynulosťou, bezpečnosťou a kvalitou 
cestnej premávky. V zložitom systéme fungovania hlavného mesta Bratislavy je možné 
problém riešiť iba spolu so zohľadnením širších súvislostí. 

Nové investície predpokladane prinesú do územia 24 730 ciest za deň celkom nových. Ostatné 
cesty do zóny sú cesty prerozdelené z nadradenej komunikačnej siete prechádzajúcej okolo 
riešenej zóny. 

Rozhodujúci objem ciest vstupujúcich do územia je predpokladaný počet 5 873 ciest 
vstupujúcich v popoludňajšej špičkovej hodine a v tom istom čase 4 637 ciest vystupujúcich z 
územia. Vzhľadom na možnosť prerozdelenia ciest do niekoľkých vstupov a výstupov, 
optimálnych z pohľadu zdroja mimo zónu a cieľa vo vnútri zóny sa obsluha celého územia javí 
predpokladane ako dostatočná s ohľadom na lokalizáciu územia a funkcie ním plnené. 

Mestské komunikácie Bratislavy zabezpečujú obsluhu územia a kvalitou obsluhy zabezpečujú 
rýchlejší rozvoj územia a kvalitu života jeho obyvateľov a návštevníkov. Zároveň rozvoj územia 
prináša so sebou nové požiadavky na dopravný systém mesta. 

Predkladané posúdenie sa zaoberá riešeným územím pripravovanej zóny Mlynské nivy – 
západ. Na základe analýzy vývoja dopravnej situácie a jej zmien spracováva predpokladaný 
vývoj dopravy v území v stave s realizovanými investíciami z pohľadu širších vzťahov. 

Dopravná analýza slúži pre zhodnotenie navrhovaného riešenia a pre špecifikovanie jeho 
silných a slabých stránok navrhovaného riešenia. 

 

Rozvoj územia pripravovanou zónou Mlynské nivy - západ 
Silné stránky Slabé stránky

Príležitosti pre kvalitné bývanie Zvýšenie zaťaženia komunikačnej siete 
Nové pracovné príležitosti Zníženie kapacity križovatiek

Kvalitná vybavenosť a služby Skorší časový horizont naplnenia kapacity kom.
Skvalitnenie parkovacích kapacít  

  
  

Príležitosti Ohrozenia 
Nová kvalita a estetika života Dopad na životné prostredie z intenzity dopravy

Zvýšená hodnota celého územia  
Skvalitnenie územia širšieho centra   
Prepojenie na rozvíjajúcu sa  CMO  

 

Zóna Mlynské nivy – západ je prirodzeným rozširovaním sa centra mesta a budovania prstenca 
kvalitných administratívnych a obchodných plôch okolo centra s doplnením polyfunkcie 
bývania. Dopravná obsluha v nadväznosti na uvedené funkcie sa predpokladane javí ako 
dostatočná v kontexte plánov rozvoja dopravného systému mesta zakotvených v platnom ÚP 
hl. mesta SR Bratislavy. 

V súlade s platnými postupmi v dopravnom plánovaní v meste Bratislava bude dopravné 
zaťaženie overované samostatným dopravno-kapacitným posúdením pre každý blok riešeného 
územia, pričom musí byť dodržaný dopravný regulatív 187 jázd/ha/šph. 
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E. KONCEPCIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

E.1 ZÁSOBOVANIE VODOU 

E.1.1 SÚČASNÝ STAV 
Riešené územie sa nachádza vo východnej časti mesta v MČ Ružinov. Hranice riešeného 
územia tvoria ulice Prievozská, Bajkalská, Prístavná a Plynárenská. Z hľadiska zásobovania 
vodou je územie súčasťou jednotného systému bratislavského vodovodu. Z hľadiska 
výškového zónovania patrí do I. tlakového pásma. Kapacitnejšie trasy verejného vodovodu sú 
vedené po obvode územia v Prievozskej ul. (DN 300), Plynárenskej ul.(DN 200) a častiach 
Bajkalskej a Prístavnej ul. (DN 150).  

Urbanizácia tohto územia je v poslednom období dynamická. S postupnou zástavbou je po 
častiach rozširovaná aj vodovodná sieť. Zásobnú sieť v celom bloku je však potrebné 
komplexne dobudovať a zokruhovať.  

E.1.2 NÁVRH RIEŠENIA 
Urbanistický návrh uvažuje s výstavbou objektov v blokoch 1 - 8 (severná časť A) a 9 - 14 
(južná časť B) s funkčnou náplňou  bývanie, administratíva, sklady, obchod a služby. Výpočet 
potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006. 

E.1.3 VÝPOČET POTREBY VODY 
severná časť A (bloky 1-8) 

 bývanie 
2 375 obyv. x  135 l/ob.d =     354 375  l/d 

 polyfunkcia (zamestnanci+návštevníci) 
6 350 zam. x    60 l/zam.d =     381 000  l/d 

Qp =     735 375  l/d  =   8,5 l/s 

Qm  =  Qp  x  kd  =    8,5   x   1,4   =   11,9  l/s 

Qh   = Qm  x  kh  =  11,9   x   1,8   =   21,4  l/s 

 

južná časť B (bloky 9-14) 
 bývanie 

5 598 obyv. x  135 l/ob.d  =     850 500  l/d 

polyfunkcia (zamestnanci+návštevníci) 
6 380 zam. x    60 l/zam.d  =     382 800  l/d 

Qp =  1 233 300 l/d  =   14,3 l/s 

Qm  =  Qp  x  kd  =   14,3   x   1,4   =   20,0  l/s 

Qh   = Qm  x  kh  =   20,0   x   1,8   =   36,0  l/s 

Pre zásobovanie objektov v riešenom území navrhujeme vybudovanie prakticky kompletnej 
zásobnej vodovodnej siete profilov DN 200 resp.150 mm. Viacmenej ortogonálna sieť je plne 
zokruhovaná a prepojená vo všetkých smeroch na vodovody situované po obvode riešeného 
územia. V území sú ťažiskom spotreby v smere sever-juh a západ-východ navrhované okruhy 
DN 200 mm doplnené o potrubia DN 150. Pre posilnenie kapacity v južnom sektore je 
navrhované aj prepojenie okruhu DN 200 (bloky 10-12) a existujúceho vodovodu DN 200 v 
Plynárenskej ul.  

Zabezpečenie nárokov na požiarnu vodu bude riešené individuálne pre jednotlivé objekty a 
bude náplňou ich projektovej dokumentácie. Vzhľadom na navrhované stavebné objemy bude 
potrebné uvažovať s požiarnymi nádržami, samostatnými požiarnymi systémami a pod. 
Individuálne budú zabezpečené tiež nároky pri výškových stavbách nad úrovňou I. tlakového 
pásma. 

E.2 ODKANALIZOVANIE 

E.2.1 SÚČASNÝ STAV 
Územie riešenej zóny sa nachádza z väčšej časti v povodí zberača A verejnej kanalizácie, 
severovýchodná časť aj v povodí zberača B verejnej kanalizácie mesta.  Odpadové vody zo 
zóny sa prostredníctvom kmeňových zberačov transportujú východným smerom na čistenie 
spolu s odpadovými vodami ostatnej časti mesta na ľavom brehu Dunaja na ÚČOV vo Vrakuni. 

Hlavnými odvodňovacími prvkami územia sú : 

kmeňová stoka A s DN 2 x 2630/2430, ktorej trasa vedie ťažiskom územia, ul. Mlynské  Nivy 

zberač B VII s DN 700 – 1200 mm, uložený v Bajkalskej ul. so zalomením sa do Prievozskej ul.  

Plošné odvodnenie územia zabezpečujú zberače nižšej kategórie  a uličná stoková sieť s 
dimenziami DN 300 – 1000 mm. Zloženie stokovej siete je heterogénne z hľadiska veku, 
správcovstva i systému funkcie. 

Najproblémovejšou časťou územia z hľadiska odkanalizovania je vnútorná oblasť severnej 
časti zóny okolo Jarabinkovej ul. Problémom je aj to, že doterajšia kanalizácia stavebných 
areálov pri ich postupnej transformácii na inú funkciu už nevyhovuje z viacerých hľadísk, od 
konfigurácie siete až po druhovosť a charakter. Obdobná situácia je aj v území južne od ul. 
Mlynské nivy, kde po transformácii areálu bývalej panelárne sa zásadne zmenili podmienky pre 
riešenie odkanalizovania.   

E.2.2 NÁVRH RIEŠENIA 
Koncepcia odkanalizovania zóny sa opiera o už založený systém verejnej kanalizácie. Hlavným 
odvodňovacím prvkom územia bude zberač A, ktorý vedie ťažiskom územia, ulicou Mlynské 
nivy. Naň bude pripojená väčšina existujúcich i novonavrhovaných stôk.  

V časti územia na sever od ul. Mlynské nivy sú navrhnuté stoky vo všetkých nových 
komunikáciách. Existujúca stoka DN 400 z Jarabinkovej ul., križujúca blok 3 sa preloží do 
navrhovanej komunikácie pri jeho východnom okraji a zároveň sa zväčší jej dimenzia na DN 
600 ako aj sa urobí nové prepojenie na zberač A. Na túto stoku sa pripojí kanalizácia, 
navrhovaná od stoky Trinity v bloku 1. 

Pozdĺž areálu STRABAG povedú dve nové stoky s DN 300-600 mm, ktoré zabezpečia 
odvodnenie blokov 5,6 a 8. Severovýchodná časť zóny (bloky 4,5 a časť 1) bude odvodnená 
stokou DN 300-600 mm v Starej Prievozskej ceste a jej prítokom DN 300. Táto stoka zaústi do 
prítoku DN 800 zberača B VII v Bajkalskej ul. 

V území južne od ul. Mlynské nivy sú navrhnuté nové stoky s DN 300-400-600 mm vo všetkých 
nových komunikáciách s pripojením sa na zberač A ul. Mlynské nivy. Kanalizácia areálu 
BAUMAX, pripojená taktiež na zberač A, sa ponecháva. 

Navrhovaná kanalizácia je jednotnej sústavy, s ohľadom na to, že okrem splaškových vôd zo 
zástavby bude odvádzať aj dažďovú vodu z povrchu komunikácií. Pokiaľ však ide o odvádzanie 
dažďových vôd zo zástavby v navrhovaných blokoch, predpokladá sa celoplošné uplatnenie 
zásady zadržiavania dažďových vôd na území, vo vsakovacích a retenčných zariadeniach. Do 
verejnej kanalizácie bude možné odvádzať dažďové vody len do výšky limitu, ktorý povolí jej 
prevádzkovateľ. 
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Dažďové vody z parkovísk budú predčistené v odlučovačoch ropných látok, vody z 
reštauračných prevádzok v odlučovačoch tuku. 

E.3 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

E.3.1 SÚČASNÝ STAV 
Riešené územie je vymedzené ulicami Plynárenská, Prístavná, Bajkalská a Prievozská. Z 
hľadiska zásobovania elektrickou energiou je predmetné územie orientované na jestvujúcu 
transformačnú stanicu TR 110/22 kV Čulenova, TR 110/22 kV Petržalka II a SS RZ Ružová 
dolina.  

E.3.2 DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA VVN 
Energetické zariadenia nadradenej prenosovej ZVN sústavy sa v tomto území v súčasnosti 
nenachádzajú. Distribučná sústava VVN je prezentovaná nadzemným 2x110 kV vedením 
prebiehajúcim južným okrajom záujmového územia, ktoré cez prechodový objekt situovaný na 
rohu Plynárenskej a Prístavnej ulici pokračuje do TR 110/22 kV Čulenova ako kábelové 
vedenie. V súbehu s káblovým vedením pokračuje ďalšie 110 kV kábelové vedenie smerom do 
TR 110/22 kV Petržalka II. Nadzemné elektrické vedenie 2x110kV so svojim ochranným 
pásmom predstavuje limitujúci prvok v území. 

E.3.3 DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA VN 
Rozvodnú sieť 22 kV predstavujú elektrické stanice VN/NN vrátane ich káblových pripojení z 
káblových napájačov 22 kV prechádzajúcich územím resp. jeho okrajom. Elektrické stanice sú 
v prevažnej miere vo vlastníctve iného subjektu ako ZSE,a.s. Zásobovanie jednotlivých 
odberateľov v predmetnom území je realizované  prostredníctvom NN rozvodnej siete v 
káblovom prevedení z jestvujúcich staníc VN/NN.  

V grafickej časti dokumentácie sú zariadenia jestvujúcej siete VVN a VN vyznačené orientačne 
ako schéma, trasy káblových vedení v niektorých úsekoch môžu obsahovať viac ako jednu 
káblovú linku VVN resp.VN. 

E.3.4 NÁVRH RIEŠENIA 
Výkonové nároky pre navrhovanú veľkoplošnú prestavbu v predmetnej lokalite sú spracované 
podľa podkladov urbanistickej ekonómie a sú rozdelené na navrhované bloky č.1 až č.14. 
Navrhovaná výstavba v jednotlivých blokoch predstavuje realizáciu bytových jednotiek v 
bytových domoch resp. polyfunkčných objektoch, realizáciu administratívy a vybavenosti iného 
bližšie nešpecifikovaného druhu vrátane parkovacích priestorov. Nie v každom bloku č.1–14 je 
plánovaná každá spomínaná vybavenosť a bytové jednotky. 

Navrhované byty budú v zmysle platnej STN v prevažnej miere podľa stupňa elektrifikácie 
zaradené do kategória „A“. Dodávka TÚV a vykurovanie bude prostredníctvom CZT resp. 
plynových kotolní, varenie plynom. 

Výkonové nároky riešeného územia boli určované z podkladov urbanistickej ekonómie a s 
použitím ukazovateľov pre bytové jednotky a druhy vybavenosti. Bytové jednotky boli 
bilancované samostatne s priemernou hodnotou 2,7kW/b.j., vybavenosť ukazovateľom 0,035 -
0,055 kW/m2 podlažnej plochy a do celkových bilancií bolo uvažované s hodnotou 60% 
výpočtového zaťaženia. Výsledná hodnota zaťaženia bola upravená koeficientom súčasnosti 
0,7-0,8 medzi maximom bytového a nebytového odberu. Na základe vyššie stanovených 
predpokladov bol určený predbežný výkonový nárok na úrovni trafojednotky pri uvažovanom 
koeficiente zaťažiteľnosti transformátora 0,80 a cos fí = 0,95. 

Pri použití prepočtovej veľkosti transformačnej jednotky  je pre každý navrhovaný blok v 
grafickej aj textovej časti uvedený predbežne stanovený počet transformačných jednotiek.  

E.3.5 BILANCIA  VÝKONOVÝCH NÁROKOV 
 

blok b.j. (počet) admin. (m2) ob. vyb. 
(m2) 

Pcelk. (m2) Ntrafo(kVA) počet 
TS(kVA) 

 1 - 28 000 4 953 1 100 695 1 x 630 
 2 - 23 291 - 815 515 1 x 630 
 3 - - - - - - 
 4 - 60 000 30 616 3 480 2 060 2 x 1000 
 5 760 20 000 20 000 3 625 2 750 2x1000,1x630 
 6 190 - 15 000 1 185 840 1 x 1000 
 7 - 50 000 - 1 750 1 040 1 x 1000 
 8 - 68 750 80 2 405 1 430 1x1000,1x630 
 9 - - 30 000 1 350 855 1x1000 
 10 894 10 000 12 000 3 255 2670 2x1000,1x630 
 11 - 122 000 24 000 5 350 2 745 2x1000,1x630 
 12 1 055 - 9 000 4 120 3 645 3x1000,1x630 
 13 290 60 000 50 000 4 350 2 410 2x1000,1x630 
 14 - - 2 000 90 60 - 
 15 - 82 000 12 000 3 290 2 300 2x1000,1x630 
 

Pozn.: výsledný výkonový nárok Ntrafo je uvedený bez možného odpočtu zostatkových výkonov po zrušení jestvujúcich elektrických 
staníc v predmetných blokoch z titulu prestavby územia. 

Jestvujúce stanice VN/NN, ktoré budú v kolízii s navrhovanou veľkoplošnou prestavbou podľa 
jednotlivých blokov, budú podľa postupu výstavby rušené vrátane ich pripojenia do siete 22 kV.  

E.3.6 ELEKTRICKÉ STANICE VN/NN   
Návrh elektrických staníc je v grafickej časti v jednotlivých blokoch definovaný s uvedením 
výkonového nároku a počtom použitých vybraných trafojednotiek (v kVA). Definitívna 
lokalizácia elektrických staníc a ich osadenie trafojednotkami bude upresňovaná  v ďalších 
podrobnejších stupňoch dokumentácie s prihliadnutím na postup výstavby. Vlastné distribučné 
trafostanice budú podľa možnosti umiestňované ako samostatne stojace v prevedení „kiosk“ 
resp. ako vstavané v objektoch vybavenosti - napr. podzemné parkovacie priestory, pri 
rešpektovaní podmienky celodenného prístupu pre prevádzkovateľa siete. Do siete VN budú 
pripájané káblovými slučkami. Definitívne pripojenia navrhovaných staníc VN/NN na jestvujúcu 
sieť resp. na nové 22 kV kábelové napájače určí prevádzkovateľ siete podľa jej stavu v čase 
realizácie novej výstavby a stavu zaťaženia jestvujúcich káblových vedení v predmetnej 
lokalite. 

E.3.7 VEDENIA 22 KV 
S ohľadom na preukázaný nárast výkonových nárokov, možností jestvujúcej siete 22 kV pri 
rešpektovaní salda výkonu po zrušených elektrických staniciach (odhad cca 9 MVA) v 
záujmovom území  navrhujeme : 

1.alt. - vyvedenie nového 1x22 kV napájača z jestvujúcej TR110/22 kV Čulenova, ktorého trasa 
bude prechádzať predpokladanými ťažiskami odberov v navrhovaných blokoch č.1–14 a bude 
pokračovať do SS RZ Ružová dolina.  

2.alt. - vyvedenie nového 1x22 kV napájača z jestvujúcej TR110/22 kV Petržalka II, ktorého 
trasa bude prechádzať predpokladanými ťažiskami odberov v navrhovaných blokoch č.1–14 a 
bude pokračovať do SS RZ Ružová dolina.  

Predpokladáme použitie napájača 22 kV s vyššou prenosovou schopnosťou typu N2XS/F/2Y, 
jeho prierez určí prevádzkovateľ siete v ďalšom stupni dokumentácie. Trasa nového napájača 
v oboch alternatívach je v grafickej časti prezentovaná orientačne len pri vstupe do územia. 
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Miesta prepojenia nového 22 kV napájača s jestvujúcou sieťou VN budú predmetom riešenia v 
ďalších stupňoch dokumentácie v zmysle požiadaviek prevádzkovateľa siete VN.   

E.3.8 NN SIEŤ A VO 
Sekundárna sieť NN bude realizovaná káblovými vedeniami 1 kV rovnako ako sieť verejného 
osvetlenia. Ich riešenie nie je predmetom tejto štúdie. 

E.3.9 ROZVOJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY VVN 
Z hľadiska rozvoja distribučnej siete VVN mesta Bratislavy je v kontakte s riešeným územím 
prezentovaná trasa pre položenie dvoch 110 kV káblových vedení z jestvujúceho 
prechodového objektu pri Plynárenskej ulici smerom na Podunajské Biskupice. Jestvujúce 
nadzemné vedenie 2x110 kV bude v dohodnutom úseku po lokalitu Nové Záhrady 
demontované a nahradené káblovým 110 kV. Trasy týchto vedení VVN sústavy sú zrejmé z 
grafickej časti tejto štúdie. 

Uvádzané trasy 2x110 kV káblových vedení sú súčasťou platného Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, máj 2007 a preto ich treba rešpektovať ako limitujúce prvky v území, 
vrátane ich ochranných pásiem v zmysle platných predpisov.  

E.3.10 OCHRANNÉ PÁSMA  
Podľa Zákona o energetike č.656/2004: 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí 

a/ od 1 kV do 35 kV vrátane 

1. pre vodiče bez izolácie 10m., v súvislých lesných priesekoch 7m 

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m., v súvislých lesných priesekoch 2 m   

b/ od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 

c/ od 110 kV do 220 kV vrátane 20m 

d/ od  220 kV do 400 kV vrátane 25m 

e/ nad 400 kV 35m. 

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2m  
od krajného vodiča na každú stranu. 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

a/ 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky. 

b/ 3m pri napätí nad 110 kV. 

Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 

a/  s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 
vodorovnej vzdialenosti 30m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice  

b/  s  napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice  

c/  s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení.  

E.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

E.4.1 SÚČASNÝ STAV 
Cez riešené územie, tj. v ulici Mlynské Nivy je vybudovaný nový STL plynovod DN 300 s 
tlakom 0,3 MPa. Z tohto plynovodu sú napájané nové objekty situované pozdĺž ulice. Zástavba 
severne od riešeného územia je zásobovaná nízkotlakovým plynovodom. Strednotlakové (STL) 
a nízkotlakové (NTL) uličné rozvody plynu sú situované v krajniciach alebo popri miestnych 
komunikáciách a v zelených pásoch, väčšinou súbežne s ostatnými trasami technickej 
infraštruktúry. Ich trasovanie a profily sú zrejmé z grafickej časti štúdie. 

E.4.2 NÁVRH RIEŠENIA 
Urbanistický návrh uvažuje s výstavbou objektov v blokoch 1 až 14 s funkčnou náplňou 
administratíva, občianska vybavenosť a bývanie. Zemný plyn bude využívaný pre vykurovanie 
časti objektov z decentralizovaných zdrojov, klimatizáciu, ohrev teplej úžitkovej vody a pre 
potreby varenia. 

Predpokladáme priemernú potrebu plynu pre bytové jednotky bude 0,8 m3/hod a 2 600 m3/rok 
v zmysle smernice GR SPP 20/2001. Množstvo plynu pre administratívu a občiansku 
vybavenosť je odvodené od výpočtu potreby tepla, pričom sme uvažovali s 92 % účinnosťou 
spaľovania zemného plynu a jeho výhrevnosťou 34,7 MJ/m3. Pri výpočte ročnej potreby 
uvažujeme s vykurovaním 202 dní v roku pri 12 hodinovej prevádzkovej dobe, v ostatnom čase 
s tlmenou prevádzkou podľa potreby užívateľa. 

E.4.3 BILANCIA MAX. POTRIEB PLYNU  
Tabuľka predpokladaného nárastu potrieb tepla a plynu 

blok potreba tepla (kW/hod)  potreba plynu (m3/hod) 
 1 1 590,0 186,0 
 2 1 235,0 145,0 
 3 0,0 0,0 
 4 4 805,0 563,0 
 5 8 120,0 849,0 
 6 2 300,0 245,0 
 7 2 650,0 310,0 
 8 3 645,0 427,0 
 9 1 590,0 186,0 
 10 8 165,0 837,0  
 11 7 740,0 907,0 
 12 11 480,0 1 160,0 
 13 5 830,0 683,0 
 14 105,0 12,0 
 15 5 550,0 649,0 
 
 

Predpokladáme, že plynom cez vlastné kotolne bude zásobovaných cca. 60% zástavby a 40%  
zástavby bude zásobovaných teplom z centrálnych zdrojov tepla, z rozvodov CZT. Uvažovaný 
nárast potreby zemného plynu bude zabezpečený rozšírením existujúcich plynovodov v  
novobudovaných uliciach napojených na  STL plynovod DN 300 situovaný v ulici Mlynské Nivy.  
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hodinová potreba plynu   Qh =   6 510,0 x 0,6 = 3 906 m3/hod 

ročná potreba plynu         Qr  =  14 048 200 m3/rok 

E.5 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

E.5.1 SÚČASNÝ STAV 
Jestvujúce objekty v riešenom území sú zásobované teplom kombinovaným spôsobom. 
Severovýchodná časť územia situovaná medzi Prievozskou ulicou a ulicou Mlynské nivy je 
zásobovaná  teplom a teplou úžitkovou vodou (TÚV) horúcovodom napojeným z centrálneho 
zdroja tepla (CZT) Bratislava-východ. Objekty situované v severozápadnej časti územia t.j. 
novobudované BBC a objekty situované južne od ulice Mlynské nivy sú väčšinou zásobované 
decentralizovaným spôsobom, tj. individuálnymi zdrojmi na spaľovanie zemného plynu.  

Nový tepelný napájač o profiloch 2 x DN 400 situovaný v ul. Mlynské nivy je napojený na 
kapacitnú prepojovaciu vetvu horúcovodu 2 x DN 700 prepájajúci Vh Juh a Tp Bratislava II. 
trasovanú pozdĺž Bajkalskej ulice. Tento horúcovod je prepojený cez a teplárenský areál na 
Čulenovej ul. ďalej pozdĺž Karadžičovej ulice na horúcovod v križovatke zo Záhradníckou ul. 
Ako médium slúži horúca voda o teplote  130/70°C. Horúcovody sú situované popri 
jestvujúcich komunikáciách v ich krajniciach. Tieto primárne horúcovodné rozvody sú v správe 
Bratislavskej teplárenskej, a.s.  

Teplo k odberateľom je dodávané cez odovzdávacie stanice tepla (OST), na ktoré sú napojené 
sekundárne rozvody, ktorých vetvy sú zaústené do vykurovaných objektov.  

Okrem dodávky tepla z horúcovodného napájača v riešenom území na pokrytie potrieb tepla sú 
vybudované decentralizované zdroje, kotolne. Ide o osem kotolní s inštalovanou kapacitou viac 
ako 1,0 MW zásobujúce novovybudované objekty BBC resp. časť jestvujúcej zástavby. 
Palivové základne decentralizovaných zdrojov tepla sú orientované na spaľovanie zemného 
plynu. 

E.5.2 NÁVRH RIEŠENIA 
Predmetom riešenia je zabezpečiť teplo pre vykurovanie novonavrhovaných objektov, 
klimatizáciu a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) pre budúcich obyvateľov a zamestnancov. 
Pre riešené územie aj v ďalšom období navrhujeme zabezpečovať teplo ako je to uvedené v 
kapitole „Zásobovanie plynom“ kombinovaným spôsobom, tj. napojením na horúcovod, resp. 
výstavbou kotolni na spaľovanie zemného plynu.  

E.5.3 VÝPOČET NÁRASTU POTREBY TEPLA   
Nároky na požadované množstvo tepla pre novú zástavbu sú spracované skráteným 
spôsobom na základe údajov urbanistickej ekonómie, t.j. podľa m3 obostavaných objemov a 
nárastu počtu zamestnancov a bývajúcich. Pri výpočte je uvažované s tepelnotechnickými 
vlastnosťami stavebných konštrukcií a budov v zmysle STN 73 0540-3-4-5, ktorá zohľadňuje 
minimálne záväzné hodnoty tepelných odporov navrhovaných stavebných konštrukcií. 
Priemerný merný súčiniteľ prestupu tepla obvodových konštrukcií uvažujeme k = 0,57 Wm-3K-
1. Podľa STN 06 0210 uvažujeme s max. vonkajšou oblastnou výpočtovou teplotou te = -11°C 
a priemernou vnútornou teplotou ti = + 20°C. 

Potreba tepla pre prípravu TÚV je stanovená podľa predpokladaného počtu a štruktúry 
obsadenia jednotlivých objektov v súlade s STN 06 0830-STN EN 12828 Zabezpečovacie 
zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Potreba tepla pre 

bývajúceho uvažujeme 2,5 kW/deň a pre zamestnanca 0,9 kW/smenu pri koeficiente 
súčasnosti 0,4. 

Predpokladaná bilancia nárastu max. potrieb tepla pre jednotlivé bloky je uvedená v tabuľke, 
viď  kapitola „Zásobovanie plynom“, kde vypočítaná max. hodinová potreba tepla Q maxh  = 59 
255 kW/hod. 

Priemerná potreba tepla         Q prh  = 35 550 kW/hod 

Ročná potreba tepla pre vykurovanie je stanovená v zmysle STN 38 3350 pre priemernú 
teplotu vo vykurovacom období + 4,0°C pri počte 202 vykurovacích dní. Pre objekty uvažujeme 
s 12 hodinami plnej prevádzky a 12 hodinami tlmenej prevádzky podľa voľby užívateľa. 

Ročná  potreba tepla   Qroč  =  86 200 MWh/rok 

Nakoľko pri prestavbe riešenej lokality dôjde k demolácii jestvujúcich objektov a navrhované 
objekty budú o väčších objemoch, bude vybudovaná nová horúcovodná sieť, vrátane 
výmenníkových staníc tepla ktoré budú súčasťou objektov podľa požiadaviek jednotlivých 
stavebníkov. V dokumentácií sú pre jednotlivé bloky zakreslené iba požiadavky na potrebu 
tepla.   

E.6 TELEKOMUNIKÁCIE 

E.6.1 SÚČASNÝ STAV 
Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska telekomunikačnej siete do 
atrakčného obvodu TKB Jarabinkova. V riešenej oblasti bola v minulom období vybudovaná 
telekomunikačná infraštruktúra, ale rezervy ponechané v mts sú nedostatočné na napojenie 
uvažovanej rozsiahlej  výstavby. 

Napojovacím bodom na verejnú telekomunikačnú sieť je z týchto dôvodov TKB Jarabinkova, 
vzdialená od najvzdialenejšieho bloku cca 800 m. Z hľadiska kapacity ATU je v TKB 
Jarabinkova vybudovaná dostatočná kapacita v digitálnej technológii, ktorá v prípade potreby 
bude pružne rozšírená. Z hľadiska existujúcich hlavných telekomunikačných trás pre uvedenú 
výstavbu je podstatný kábelovod vedený z TKB Jarabinkova v smere na ul. Mlynské Nivy a 
druhá vetva v smere do Ružovej doliny.  

Pozdĺž Bajkalskej ul. prechádzajú vo voľnom výkope telekomunikačné vedenia ďalších 
operátorov ako Sitel, Dial Telecom, Sirius, Orange. 

E.6.2 NÁVRH RIEŠENIA 
V riešenom území sa predpokladá s výstavbou v 14 blokoch v kombinácii s nadstavbami 
jestvujúcich objektov. Prevažujúci charakter výstavby je bývanie, administratíva, podnikateľské 
centrá, obchod, služby, výroba a sklady. V súlade s prijatou koncepciou výstavby telekom. 
siete je potrebné  vybudovať sieť pre uvedené objekty prostredníctvom optickej prístupovej 
siete s poskytnutím najnovších telekom. služieb pri dosiahnutí min.150 % hustoty telefonizácie 
bytov. 
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Posúdenie kapacít  

severná časť          návrh 
blok p.p.adm.(m2) p.p. OV (m2) b.j. metal.prístup opt.vlákna

1 25 000 4 953 - 250 párov 4
2 23 291 - - 200 párov 6
3 - - - 200 párov 6
4 60 000 30 616 - 400 párov 8
5 20 000 20 000 750 1 400párov 24
6 - 15 000 188 400 párov 8
7 50 000 - - 300 párov 6
8 68 750 - - 400 párov 
     

spolu 247 041 70 569 938 3 550 párov 70

 

južná časť          návrh 
blok p.p.adm.(m2) p.p. OV(m2) byty metal.prístup opt.vlákna

8 68 750 - - 400 párov 8
9 - 30 000 - 200 párov 4

10 10 000 12 000 875 1 400 párov 24
11 122 000 24 000 - 800 párov 10
12 - 9 000 1 375 2 200 párov 35
13 60 000 50 000 - 600 párov 8
14 - 2 000 - 100 párov 4
15 82 000 12 000 - 700 párov 8

     
spolu  192 000 127 000 2 250 6 500 párov 100

 

Pre uvedenú kapacitu je potrebné vybudovať telekom. prípojku v oblasti severnej časti o 
kapacite 3550 párov, resp. 70 optických vlákien. V oblasti južnej je potrebná kapacita 6500 
párov resp.100 vlákien. V lokalite bloku 6 dochádza ku kolízii KV s uvedenou výstavbou a je 
potrebné uvažovať s prekládkou kábelovodu. 

E.6.3 KONCEPCIA RIEŠENIA 
Vzhľadom k posúdeniu charakteru navrhovaných objektov a potrebnej vysokej kapacite 
telekom. prípojky navrhujeme predmetnú lokalitu pokryť prostredníctvom  výstavby optickej 
prístupovej siete z TKB Jarabinkova. Výstavba opt. prístupovej siete spočíva v realizácii 
miestneho optického kábla z TKB, ktorý sa zafukuje do vopred realizovaných HDPE rúr, 
výstavby optickej účastníckej jednotky – ONU pre každý blok, prípadne priame pripojenie 
optickými vláknami (závislé od požadovaných služieb) a následnej realizácie vnútorných 
štruktúrovaných telekomunikačných rozvodov, ktoré zabezpečuje investor jednotlivých 
objektov. 

Z TKB navrhujeme vybudovať 2 miestne optické káble – MOK 96  vláknové v monomódovom 
prevedení so samostatným využitím pre severnú a južnú časť. Trasa  MOK bude vedená z 
TKB v jestvujúcom kábelovode a nadväzne vo výkope do jednotlivých objektov. Z káblovej 
komory JM 8 budú pripojené lokality č. 9,10,11,14, z komory JM 4 lokality 6,7,8, z komory JM 2 
lokality 2,3,4,5 a z komory JM 10 lokality 12,13. 

Na výstavbu optickej prístupovej siete navrhujeme použiť mikrotrubičkový systém MT 7/10 pre 
optické minikáble resp. vláknové zväzky podľa spracovanej dokumentácie. Navrhovaná 
kapacita MOK bude slúžiť aj na pripojenie veľkých a zaujímavých zákazníkov po trase, na 
pripojenie  ďalších plánovaných lokalít resp. zabezpečenie nezávislých optických ringov. Pre 
napojenie uvedenej zástavby na optickú sieť bude potrebná celková kapacita 2 x 96 opt. 
vlákien, ktoré budú z hľadiska telekom. služieb spresnené. Z hľadiska budovania HDPE rúr 
bude potrebné v KV  vybudovať 4 x HDPE rúry v jednom otvore. Technológia optických 
prístupových sietí umožňuje sprístupnenie najnovších telekom. služieb v požadovanom 

rozsahu. Po posúdení jednotlivých požiadaviek na telekom. služby bude navrhovaná 
technológia optických prístupov spresnená. 

Alternatívnym riešením je výstavba navrhovanej optickej prístupovej siete a jej napojenie na 
iného operátora v lokalite Bajkalskej ul. 
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F. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 
 

F.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

F.1.1 GEOLOGICKÉ POMERY 
Širšie záujmové územie je z hľadiska geologickej stavby budované horninami paleozoika, 
neogénu a kvartéru.  

Paleozoikum je zastúpené prevažne granitoidmi, menej biotickými pararulami a pegmatitmi 
bratislavského typu. Neogénne sedimenty vyplňujú Podunajskú rovinu, začínajú na pravej 
strane Dunaja pod kvartérnymi sedimentmi.  

Kvartérne sedimenty vo vrchnej časti sú prekryté fluviálnymi hlinami a piesčitými hlinami. Staré 
ramená dunajských meandrov sú vyplnené jemnými sedimentmi rašelinového pôvodu. 

Z geodynamických procesov sa vyskytuje v širšom okolí Bratislavy najmä seizmická činnosť, 
ale dokumentované sú aj svahové deformácie typu odvalov na bratislavskej hradnej skale, 
v skalných zárezoch Devínskej cesty. Krasové fenomény sú známe najmä zo sarmatských 
vápencov v Devínskej Kobyle. Prejavy sufózie sú známe z výstavby sídliska v Petržalke v zóne 
kolísania  podzemnej vody. V priečnych  dolinách Malých Karpát je na hlinité deluviálne 
sedimenty viazaná intenzívne výmoľová erózia. Procesy deflácie boli dokumentované 
v Devínskej Novej Vsi v súvislosti s necitlivými zásahmi človeka do životného prostredia.  

V posudzovanom území nie je dokumentovaný výskyt geodynamických javov. Vzhľadom na 
rovinatý reliéf dotknutého územia neočakáva sa náchylnosť k vzniku geodynamických javov. 
Výnimkou je možnosť vzniku sufóznych javov pri čerpaní väčšieho množstva podzemnej vody 
v oblasti. 

Podľa „Mapy seizmických oblastí na území SR“ (STN 73 0036) patrí územie do oblasti 
s intenzitou seizmických otrasov o sile 7º stupnice MSK-64. V tomto zaradení sú zohľadnené aj 
seizmotektonické zlomy na úpätí Malých Karpát. V blízkosti záujmového územia, v dunajskom 
koryte, prebieha podľa Maheľa zlomová línia. Na týchto seizmologických zlomoch sa 
nevyskytujú zemetrasné ohniská, avšak zlomy sú voči otrasom citlivejšie ako blízke okolie.  

V riešenom území, ani v jeho blízkom okolí nie sú evidované žiadne ložiská nerastných surovín 
(stavebných surovín, ropy a plynu). V širšom okolí sa ťažia štrky, predovšetkým z koryta 
Dunaja. Bývalé štrkoviská v Bratislave sú však teraz zväčša využívané na rekreačné účely. 

V území, kde dochádzalo k poklesávaniu, zohral významnú úlohu už sformovaný tok Dunaja. 
Konkrétne záujmové územie je tvorené akumuláciami fluviálnych sedimentov Dunaja. Prejavuje 
sa tu typický fluviálny reliéf, kde sa erózno – akumulačná činnosť toku dnes už neprejavuje, 
a dlhodobou rekultiváciou sú staré riečne ramená postupne vyrovnávané.  

V oblasti Dunaja je hrúbka sedimentov rôzna, dosahuje až 8,0 metrov a nachádzajú sa tu 
prakticky dve terasy. Prvá je nivná terasa s holocénnym krytom a druhá stredná terasa. 
V oboch sa nachádzajú približne rovnaké akumulácie, kde povrch štrkov je na kóte okolo 140 
m n. m. 

F.1.2 KLIMATICKÉ POMERY 
Podľa klimatickej rajonizácie Slovenska patrí dotknuté územie do teplej klimatickej oblasti 
s viac ako 50 letnými dňami v roku (maximálna teplota 25 ºC a vyššia), okrsok T2 – teplý, 
suchý, s miernou zimou a s teplým letom. 

Podľa klimaticko – geografických typov (Atlas SSR, 1980) patrí dotknuté územie so širším 
okolím do typu nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt, suchou až mierne suchou, subtypu 
teplej klímy. 

V dlhodobom priemere sa v Bratislave vyskytujú zrážky 133 dní roku, z toho priemerný počet 
dní s úhrnom zrážok vyšším ako 10 mm predstavuje 18 – 19 dní. V máji až auguste sa 
v každom mesiaci vyskytnú priemerne 2 dni s úhrnom zrážok viac ako 10 mm, v zime 1 deň. 
V Bratislave je za rok priemerne 30 dní, v ktorých sa vyskytujú búrkové javy. Ich prevažný 
počet pripadá na mesiace máj až august. Charakter rozloženia zrážok sa v obdobiach roka 
mení veľmi málo. Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta sa priemerný ročný úhrn zrážok 
pohybuje v medziach 500 – 650 mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok vzrastajú 
pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov prekračujú hodnotu 800 mm. Ročný úhrn zrážok 
sa v období rokov 1994 - 2004 pohyboval medzi 325,5 až 738,3 mm.  

Snehové zrážky sú na území Bratislavy veľmi premenlivé a málo stabilné. Stabilita snehovej 
pokrývky v dlhodobom priemere je asi 40 %, to znamená, že 60 dní celkového zimného 
obdobia býva bez snehovej pokrývky. Maximálna výška snehovej pokrývky môže dosahovať až 
55 cm. 

Tab. č. 1: Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Bratislava - Letisko (obdobie 1994 – 2004) 

mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

mm 29,8 29,6 36,9 45,9 55,6 55,9 63,7 57,2 67,1 44,8 43,0 37,0 47,2 
 
Zdroj: Ročenka poveternostných pozorovaní meteorologických staníc, SHMÚ, 2005 

Tab. č. 2: Mesačné úhrny zrážok zo stanice Bratislava - Letisko v roku 2004 

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII priemer 

mm 44,0 42,7 40,6 34,3 61,5 70,7 27,4 56,3 40,4 44,3 49,4 25,1 44,73 
 
Zdroj: Ročenka poveternostných pozorovaní meteorologických staníc, SHMÚ, 2005 

Priemerné teploty dosahujú v meste vyše 10 °C (vplyv veľkej zastavanej plochy), okrajové 
územia, patriace k Podunajskej nížine dosahujú vyše 9 °C a len horské plochy Malých Karpát 
majú priemer ročnej teploty pod 9 ºC. Najzákladnejšia teplotná charakteristika  - desaťročný 
priemer (1994 – 2004) teploty vzduchu 10,75 ºC (stanica BA – Letisko) ukazuje, že oblasť patrí 
k teplejším na Slovensku. Najchladnejším mesiacom (v priemere) je január s priemernou 
mesačnou teplotou desaťročného rádu – 0,33 ºC, najteplejším mesiacom je august 
s priemernou mesačnou teplotou desaťročného rádu 21,27 ºC.  

Tab. č. 3: Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice BA - Letisko (ºC)      
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1994 3,7 1,1 8,1 10,5 15,2 19,2 23,7 22,2 17,8 8,6 6,5 1,7 
1995 -0,6 5,3 4,5 11,0 15,0 17,9 23,2 19,8 14,3 11,0 2,3 -0,3 
1996 -2,9 -3,5 2,1 10,6 16,0 19,4 18,6 19,4 12,3 10,8 7,3 -2,1 
1997 -2,5 2,6 5,4 7,8 16,1 19,0 19,3 20,9 15,5 7,9 5,3 2,5 
1998 2,3 5,9 4,8 12,2 15,9 20,2 21,3 21,5 15,0 10,9 2,5 -1,1 
1999 -0,2 1,1 7,3 12,1 16,3 18,6 21,5 19,5 18,4 10,6 3,7 0,7 
2000 -1,6 3,7 6,0 14,1 17,7 20,9 19,4 22,4 15,5 12,9 8,0 2,2 
2001 0,6 2,9 6,8 10,0 17,6 18,0 21,2 22,2 14,2 13,4 3,9 -3,5 
2002 0,6 5,0 7,1 10,6 18,2 21,0 22,6 21,2 15,2 9,4 7,7 -0,6 
2003 -0,6 -1,4 6,4 10,2 18,2 23,0 22,1 24,1 16,5 8,4 7,0 1,2 
2004 -2,2 2,9 4,6 11,9 14,5 18,9 20,9 21,0 15,9 11,9 5,9 1,3 

1994-04 -0,3 2,3 5,7 11,0 16,4 19,6 21,3 21,3 15,5 10,5 5,5 0,2 
Zdroj: Ročenka poveternostných pozorovaní meteorologických staníc, SHMÚ, 2005 

Prúdenie vzduchu patrí k najpremenlivejším klimatickým prvkom. Jeden z najdôležitejších 
orografických činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána. Týmto priestorom vchádzajú 
cez mesto do Podunajskej nížiny vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často 
sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia. V dôsledku toho Bratislava patrí 
medzi najveternejšie miesta na Slovensku. Merania rýchlosti vetra ukazujú, že najväčšiu 
priemernú rýchlosť aj frekvenciu má severozápadný vietor. Najčastejším smerom prúdenia 



Urbanistická štúdia Mlynské Nivy - západ  december 2011 

 36 

vetra za posledných desať rokov je severovýchodný a severozápadný smer, ktorý sa vyskytuje 
16,87 %. Za silné vetry sa považujú vetry s rýchlosťou 10 m.s-1 a viac. 

Tab. č. 4: Častosť vetrov a priemerné rýchlosti vetra na stanici Bratislava - Letisko (1994 – 2004) 
Smer nne ne ene e ese se sse s ssw sw wsw w wnw nw nnw n calm

% 4,8 
12,
6 5,2 3,8 4,5 6,8 3,4 2,6 2,3 4,2 2,1 4,0 8,8 17,7 7,0 5,5 5,00 

m.s-1 2,4 2,6 2,5 2,4 3,0 3,3 3,5 3,6 3,3 2,9 2,9 3,8 4,5 4,9 4,7 3,4 2,4 
 
Zdroj: Ročenka poveternostných pozorovaní meteorologických staníc, SHMÚ, 2005 

Ročný chod oblačnosti je charakterizovaný maximom v decembri a minimom v júli až 
septembri. Veľký počet dní s dostatočným až silným prúdením umožňuje rozptyl oblačnosti, ale 
umožňuje častý vývoj inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly. 
Najväčší počet hodín slnečného svitu pripadá na mesiac júl, najmenší na december. Priemerná 
oblačnosť dosahuje okolo 60 %, jasných dní je v priemere 47 za rok a zamračených 120 dní. 
Priemerný počet dní s hmlou je asi 35 v roku.  

Priebeh relatívnej vlhkosti je obrátený ako je chod teploty vzduchu. Nízka relatívna vlhkosť 
vzduchu je v mesiaci marec, zvyšuje sa v máji až júni. Najvyššie hodnoty relatívnej vlhkosti sú 
v blízkosti vodných tokov a vodných plôch v priebehu roka v zimných mesiacoch a v predjarí. 
V zastavanom území je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia. 

F.1.3 VODA 
Dotknuté územie patrí do základného povodia 4-20-01 rieky Dunaj. Územie je odvodňované 
povrchovými tokmi Malý Dunaj a Dunaj. 

Dunaj je typickou alpskou riekou s pomerne vyrovnaným rozdelením odtoku v priebehu roka. 
Prietokový režim je do istej miery ovplyvnený vodnými dielami, vybudovanými na nemeckom 
a rakúskom úseku rieky. V súčasnosti je hladinový režim Dunaja v SR ovplyvnený dielom 
Gabčíkovo. Vzdutie hladiny dosahuje približne po rkm 1860. Ako najbližší tok tvorí priepustnú 
okrajovú podmienku zvodnenej vrstvy záujmového územia a tak je hlavným hydrologickým 
činiteľom. 

Minimálne vodné stavy na Dunaji sú v mesiacoch október až január, keď v dôsledku nižších 
teplôt vo vyšších horských polohách sa atmosférické zrážky akumulujú vo forme snehu. 
Maximálne stavy sa vyskytujú v mesiacoch maj až júl v dôsledku topenia snehovej pokrývky vo 
vyšších horských polohách, ako aj intenzívnych dažďov. 

Zvodnené prostredie je tvorené dunajskými náplavami. Ich mocnosť narastá z 8 do 12 metrov 
na ostrove Sihoť v Karlovej Vsi na 20 metrov v území východne od Petržalky. Na hrasti v okolí 
Jaroviec a Rusoviec mocnosti klesajú na 11 až 14 metrov a na ľavej strane Dunaja boli 
najväčšie mocnosti zistené pri východnom obmedzení rajónu 30 až 40 metrov. Horizontálna 
priepustnosť je vysoká, pohybuje sa na rozhraní rádov 10-2 a 10-3 m.s-1. V podloží náplavov je 
vyvinutý sedimentárny neogén, ktorý je v časti územia priliehajúcou ku východnému 
obmedzeniu rajónu značne piesčitý do hĺbky 40 až 50 metrov. 

Chemizmus podzemných vôd v tejto oblasti je rôznorodý. V aniónovej časti sa na ňom 
podieľajú najmä hydrogénuhličitany. V jednotlivých lokalitách sa pridružuje tiež zvýšený podiel 
síranov (miestami až dominantný), chloridov a dusičnanov. Vplyv síranov sa prejavuje najmä 
na pravej strane Dunaja. V katiónovej časti okrem Ca a Mg boli zistené aj významnejšie 
obsahy Na. 

Hodnoty nameraných mineralizácií dosahovali väčšinou stredné až vysoké hodnoty 
(maximálne do 1 615 mg.l-1 – lokalita Za Dynamitkou). 

Vo všeobecnosti možno konštatovať antropogénne ovplyvnenie základného chemizmu 
pozorovaných podzemných vôd celej oblasti Bratislavy. 

Podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie sa podzemné vody oblasti zaraďujú vo väčšine prípadov 
do základného výrazného alebo nevýrazného vápenato – hydrogénuhličitanového typu, ktorý 
sa lokálne v závislosti od zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na prechodný 
vápenato – sírano – hydrogénuhličnaitanový typ. 

V najbližšom meranom objekte k záujmovému územiu - Pálenisko bol v období 2002 – 2003 
prekročený ukazovateľ pri porovnaní s medznou hodnotou Vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. 
u mangánu - 0,176 mg.l-1 (limitná hodnota 0,050 mg.l-1). 

V oblasti Bratislavy naďalej pretrváva problém znečistenia podzemných vôd síranmi, 
dusičnanmi, chloridmi, ťažkými kovmi, NELUV, špecifickými organickými látkami. Tento stav 
súvisí s koncentráciou chemického a petrochemického priemyslu v tomto regióne a taktiež s 
hustým osídlením a s tým spojenými aktivitami (Kvalita podzemných vôd na Slovensku, SHMÚ 
2003). 

V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza niekoľko pozorovacích objektov SHMÚ. 
Hladina podzemnej vody vo všetkých objektoch dosiahla v priebehu pozorovaného roku 2003 
v priemere mierne vyššie hodnoty (Hpriem=128,48) ako dlhodobý trend do roku 2002 (Hpriem do 
2002 = 128,01) (Hydrologická ročenka podzemných vôd, SHMÚ 2003). 

Tab. č. 7: Zoznam sond SHMÚ v záujmovom území s hodnotami nameraných hladín za rok 2003 
Katalóg. 
číslo Lokalita Hydrologické číslo 

Do roku 2002 Hladiny pozorované v roku 2003 
H priem H max H min H priem 

718 BRATISLAVA VLČIE 
HRDLO 42001016003 129,07 130,21 129,50 129,78 

724 BRATISLAVA PRIEVOZ 42001016031 128,80 129,72 129,17 129,46 

1442 BRATISLAVA NOVÉ 
ZÁHRADY 42001016038 126,85 127,76 127,30 127,54 

2726 BRATISLAVA 
PÁLENISKO 42001016090 128,19 128,23 127,97 128,14 

7203 BRATISLAVA  POD. 
BISKUPICE 42001016001 125,94 126,79 126,44 126,63 

7509 BRATISLAVA 
SLOVNAFT 42001009105 129,23 129,99 129,07 129,32 

V celom území Bratislavy ako aj jeho blízkom okolí sa nenachádza pozorovaný prameň SHMÚ (Hydrologická ročenka podzemných 
vôd, SHMÚ 2003). 

Záujmové územie sa nenachádza v žiadnom pásme hygienickej ochrany ako aj 
vodohospodárskej oblasti. Územie v južnej časti bezprostredne susedí s chránenou 
vodohospodárskou oblasťou CHVO Žitný ostrov, ktorej hranicu tu tvorí tok Malého Dunaja. 

V blízkosti územia sa nenachádzajú žiadne zdroje termálnych a minerálnych vôd. 

F.1.4 PÔDA 
Geomorfologická rôznorodosť záujmového územia podmieňuje aj prítomnosť širokého spektra 
pôdno-substrátových komplexov. 

Deluviálny substrátový podklad z kyslých vyvretých a metamorfovaných hornín na svahoch 
Malých Karpát podmieňuje prevažne vznik stredne hlbokých, značne skeletnatých, kyslých 
a ľahších pôd – kambizemí a rankrov. Časť Malých Karpát budovaná karbonátovými horninami 
je pokrytá rendzinami a pararendzinami. Dlhodobým antropogénnym pôsobením sa na 
svahoch vyvinuli pôdy typu kultizem a antrozem. 

Vo fluviálnej oblasti možno na základe rozdielneho chemizmu pôdnych substrátov rozlíšiť: 

pôdy na nekarbonátových sedimentoch, ktoré prevažujú na časti Borskej nížiny – prevažujú 
typické fluvizeme, prípadne čiernice na miestach, kde hladina podzemnej vody je prevažne 
hlbšie ako 2 m pod povrchom a glejové subtypy v miestach, kde hladina podzemnej vody je do 
2 m pod povrchom.  Lokálne sa vyskytujú kambizeme.  Tiež tu možno nájsť antrozeme 
a kultizeme. 
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pôdy na karbonátových sedimentoch časti Podunajskej nížiny – prevažne sú zastúpené pôdy 
hydromorfného charakteru, sčasti semiteristrické a na starých agradačných valoch, kde vplyv 
podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa vyvinuli pôdy teristrického charakteru.  
Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na fluviálnych sedimentoch, čiernice typické 
karbonátové a glejové, komplexy černozemí a čierníc, ktoré patria k najúrodnejším pôdam 
v SR. V depresných polohách nivy Dunaja sa nachádzajú glejové subtypy uvedených pôdnych 
typov a gleje typické, ktoré sú lokalizované v blízkosti toku Dunaja, v Šúrskej depresii, ako 
i pod lesnými lužnými porastmi (Hrnčiarová a kol., 2000). 

Hodnotená oblasť sa nachádza neďaleko od rozvetvenia Dunaja a M. Dunaja. Aluviálna 
činnosť týchto riek poznačila nielen tvárnosť reliéfu ale aj vývojové zvláštnosti pôd, ktoré 
súvisia s historickou činnosťou riek. 

Je teda typickou fluviatilnou oblasťou, ktorá bola poznamenaná meandrujúcou aktivitou riek, 
výsledkom ktorej bol vznik mnohých ramien a slepých ramien, postupne zanášaných 
brehovými sedimentmi, alebo novým materiálom donášaným pri inundácii územia. 

F.2 KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA 

F.2.1 SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA 
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom zastavaných území, priemyselných areálov a poľnohospodárskej krajiny, doplnenú 
o dopravné štruktúry. 

F.3 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje 
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé 
udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného 
dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje 
územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. 

Územné časti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo 
ohrozenosti biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo 
podliehajú osobitnej ochrane.  

Napriek výraznej antropizácii širšieho záujmového územia sa  tu nachádza  niekoľko 
významných lokalít, ktoré predstavujú lokality ochrany prírody, prípadne ochrany prírodných 
zdrojov. 

Do územia Bratislavy zasahujú dve chránené územia prírody – Chránená krajinná oblasť 
(CHKO) Malé Karpaty, ktorá zahŕňa lesné masívy Malých Karpát a Devínskej Kobyly a CHKO 
Dunajské luhy, ktorá zahŕňa časť lesných porastov pri Dunaji. CHKO Malé Karpaty bola 
vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. z 30. marca 2001 a CHKO Dunajské luhy 
vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z.z. V oboch CHKO platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny druhý stupeň ochrany. Na územie Bratislavy okrajom zasahuje aj 
CHKO Záhorie - Morava. 

Na území okresu Bratislava II  boli vyhlásené: 
CHA Bajdeľ PR Gajc PR Kopáčsky ostrov

PP Panský diel CHA Poľovnícky les PR Topoľové hony
Zdroj: SAŽP, ISŽP 

Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty 
a chránené skameneliny. Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu významným 
stromom a ich skupinám vrátene stromoradí, ktoré majú mimoriadny kultúrny, vedecký, 
ekologický prípadne krajinotvorný význam. 

 

F.4 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 
predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a 
prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem  života v krajine. Základnými 
prvkami tohoto systému sú biocentrá a biokoridory. 

Biocentrum tvorí ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na 
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie  a prirodzený vývoj ich 
spoločenstiev. 

Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje 
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý 
priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 

Územný systém ekologickej stability v meste je slabo rozvinutý, čo je podmienené stavom 
krajinnej štruktúry územia charakterizovanej silnou antropogénnou premenou prírodných 
ekosystémov na poloprírodné (poľnohospodárske ekosystémy) a antropogénne prvky 
(zastavané plochy). Charakter krajinnej štruktúry  územia výrazne obmedzuje vytvorenie 
vzájomne prepojeného funkčného systému prírodných prvkov. Teda prvky ÚSES na území 
mesta  tvoria skôr izolované lokality. Sú navzájom odizolované celým radom bariér – súborom 
ciest, železničných koridorov, veľkoplošne zastavenými a oplotenými areálmi priemyselných 
a poľnohospodárskych objektov a pod. 

Najvýznamnejším migračným koridorom v dotknutom území je rieka Dunaj a na ňu viazané 
zvyšky lužných lesov. Tok Dunaja patrí do systému interkontinentálnych koridorov, ktorým 
migrujú najmä vtáky zo svojich zimovísk v Afrike a na pobreží Stredozemného mora, na 
hniezdiská v strednej a severnej Európe. 

V záujmovom území, ktoré by mohlo byť ovplyvnené realizáciou zámeru sa nenachádzajú 
žiadne významné prírodné prvky, ktoré by  požívali osobitnú ochranu z hľadiska zákona, a tiež 
nie sú tu významné prvky územného systému ekologickej stability. 
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G. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
G.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

G.1.1 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA 
Z hľadiska kvality životného prostredia mesto Bratislava patrí k najviac zaťažením oblastiam. 
Tento stav je spôsobený dôsledkom silnej urbanizácie, industrializácie a vysokej koncentrácie 
zdrojov znečistenia, sústredených predovšetkým na relatívne malom území medzi južným a 
severovýchodným okrajom mesta Bratislavy. Znečisťujúci účinok čiastočne zmierňuje vhodná 
poloha mesta vzhľadom k najväčším zdrojom znečistenia a prevládajúcemu severozápadnému 
prúdeniu vetrov. 

G.1.2 ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 
Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Bratislava sú z bodových zdrojov 
priemyselné prevádzky, najmä chemický priemysel a  energetika, z mobilných zdrojov 
automobilová doprava. Veľkou výhodou Bratislavy je však vysoká veternosť a minimálny počet 
inverzných dní. Vzhľadom na priaznivé veterné pomery hodnoty znečistenia so vzdialenosťou 
od zdroja prudko klesajú a v obytných zónach sa zriedka zisťuje prekračovanie imisných 
limitov. Rovnako nedochádza k dlhodobým inverzným situáciám ako napr. v Žiline, Banskej 
Bystrici a pod. Koncentrácie prízemného ozónu narastajú v dôsledku emisií CO, NOx a 
uhľovodíkov, ktorých veľmi významným zdrojom sú výfukové plyny, spaľovanie fosílnych palív 
a pri uhľovodíkoch aj používanie rozpúšťadiel. Doterajšie meranie potvrdili pretrvávanie vysokej 
úrovne koncentrácie prízemného ozónu na Slovensku vôbec. 

Emisie skleníkových plynov sa stanovujú v súlade s požiadavkami Dohovoru OSN a Kjótskeho 
protokolu. Najväčší podiel agregovaných emisií skleníkových plynov predstavuje podielom 69 
% spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny a tepla, nasleduje doprava s podielom emisií 
10 %, poľnohospodárstvo s 8 %, procesy v priemysle so 6 %, spaľovanie odpadov so 4 % a 
fugitívne emisie z ťažby a transportu palív s 3 %. Z celoslovenského pohľadu možno situáciu 
zhodnotiť nasledovne : 

podiel SR na globálnej antropogénnej emisii skleníkových plynov tvorí zhruba 0,2 %, 

• ročná emisia CO2 pripadajúca na 1 obyvateľa sa pohybuje okolo 7,7 t.rok-1 a táto hodnota 
zaraďuje SR medzi štáty s najvyššími mernými emisiami na svete, 

celkové emisie skleníkových plynov, aj emisie CO2 v roku 2001 klesli viac ako o 30 %, takže 
požiadavka Dohovoru OSN bola splnená. 

Prehľad znečisťujúcich látok podľa prevádzkovateľov za rok 2006 
Názov okresu 0.0.01 TZL (t) 0.0.02 SO2 (t) 0.0.03 NO2 (t) 0.0.04 CO (t) 0.0.05 TOC (t) 

Bratislava I 4,608 2,214 43,882 26,561 5,165 
Bratislava II 268,777 11589,843 3390,379 666,008 152,561 
Bratislava III 28,444 146,448 625,656 89,574 28,632 
Bratislava IV 35,417 5,358 198,411 70,914 20,287 
Bratislava V 7,369 3,178 126,175 46,296 30,101 

Zdroj: NEIS 

Z hľadiska priestorového rozloženia najvyššia produkcia znečisťujúcich látok je zo zdrojov 
znečistenia je v okrese Bratislava II (Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa), najnižší v 
okrese Bratislava I (Staré Mesto).  

Prehľad znečisťujúcich látok podľa znečisťovateľov za rok 2006 
Názov prevádzkovateľa 0.0.01 TZL (t) 0.0.02 SO2 (t) 0.0.03 NO2 (t) 0.0.04 CO (t) 

SLOVNAFT 249,105 11542,84 3009,871 557,038 
VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a.s. 

24,408 0,293 52,098 18,371 

Paroplynový cyklus a.s. 18,456 2,215 460,045 29,075 
Duslo, a. s. o. z. 

ISTROCHEM 
0,283 143,248 1,394 0,78 

Zdroj: NEIS 

G.1.3 HLUK 
Ďalším výrazným faktorom negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta je hluk. 
Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na mnohých 
lokalitách sú prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB. Hlavným 
zdrojom hluku na území mesta Bratislava je doprava. Za stacionárne zdroje hluku okrem 
parkovísk a staníc možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné lokality. Z líniových 
zdrojov hluku sa najvýraznejšie prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na intenzívne zaťažené 
dopravné koridory, či už cestné alebo železničné. Najvýraznejším plošným zdrojom hluku na 
území mesta je letisko Milana Rastislava Štefánika. Hluková sitúácia v okolí letiska M. R. 
Štefánika je charakterizovaná hlukovov mapou z roku 1993 a používa sa ako oficiálny podklad 
pre rozhodovanie. Okrem toho sa hluk trvale monitoruje na dvoch miestach v objekte letiska.  

Líniové zdroje hluku sa viažu na intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo 
železničné. Hluková záťaž z cestnej dopravy bola vypracovaná v roku 1995 referátom 
dopravného inžinierstva oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta Bratislavy (Kol., 1996). na 
základe ich prepočtu hladina hluku prekročila prípustnú hladinu hluku v 254 úsekoch z 
celkového počtu 364 sledovaných úsekov, čo v percentuálnom prepočte činí 69,8%.  Najvyššia 
hodnota prekročenia hluku dosahoval hodnotu až 29 dB. Najviac cestných úsekov s 
prekročením hladiny hluku nad prípustnú koncentráciu je v lokalite Staré mesto, smerom k 
okrajom mesta intenzita záťaže klesá, až na výnimky na hlukovú záťaž dopravných koridorov 
predstavujúce diaľničné úseky a cesty I. triedy spájajúce mesto Bratislavu o ostatnými mestami 
Slovenska ako i medzinárodné komunikačné cestné koridory. 

Referátom dopravného inžinierstva oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta Bratislavy (Kol., 
1996) bola spracovaná hluková mapa záťaže zo železničnej dopravy. Územím mesta 
Bratislava prechádza 6 základných traťových smerov: Kúty, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, 
Rajka a Marcheg. Z nich k najzaťaženejším na základe hlukovej situácie (prekročenie hlukovej 
hladiny viac ako 10 db(A)) patria nasledovné úseky: 

Devínska Nová Ves - Lamač  

Lamač - hlavná stanica 

Hlavná stanica - Trnava 

Vinohrady -Bratislava Vajnory - Galanta, 

Predmestie - Nové Mesto 

Nové Mesto - Podunajské Biskupice. 

G.1.4 DEGRADÁCIA PÔD 
V rámci hodnotenia degradácie pôd ide jednak o fyzikálne ako i  chemické a biologické 
ohrozenie pôd. Na území mesta  sa z degradačných procesov najviac prejavuje kontaminácia 
pôdy a ohrozenie pôd eróziou. 

Vodnou eróziou sú najviac ohrozené pôdy Malých Karpát, veternou otvorené časti Podunajskej 
nížiny. Kontaminácia pôdy sa viaže na priemyselné zdroje znečistenia produkujúce imisie 
výrazne kontaminujúce pôdne zdroje. Najviac je ohrozená pôda ležiaca v okolí priemyselných 
prevádzok pôsobiacich ako veľké zdroje znečistenia. Z poľnohospodárskych zdrojov 
znečistenia je ohrozovaná najmä intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda v južnej časti 
mesta Bratislava – Jarovce, Rusovce, Čunovo, Podunajské Biskupice a pod. Vodná i veterná 
erózia významne závisia od vlastností pôd a reliéfu, ale hlavne od charakteru vegetačného 
pokryvu. Ohrozenie pôd veternou eróziou je aktuálne len na piesočnatých a hlinitopiesočnatých 
pôdach, menej na piesočnatohlinitých pôdach, a to len koncom zimy a počas včasnej jari vo 
veľmi suchých rokoch v tomto období. 
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G.2 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 
Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva záujmového územia je veľmi obtiažne 
nakoľko nie sú k dispozícii úplne podrobné údaje na charakteristiku uvedených javov v daných 
lokalitách. Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícií sumárne za okres v 
zdravotníckych ročenkách a štatistických publikáciách. 

Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov, 
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej 
výpočtu. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje. V roku 2006 bol 70,04 roka u mužov a 78,2 
roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané  údaje v regiónoch, 2005). V európskom porovnaní sa Slovensko 
radí medzi priemerné krajiny. V Bratislave sa stredná dĺžka života v období rokov 2004 až 2006 
taktiež zvyšuje, o čom vypovedá aj nasledujúca tabuľka. 

 

G.3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Bratislava je významným zdrojov odpadov v rámci Slovenska. Žije tu 8,4% obyvateľov 
Slovenska a podiel mesta na celkovej produkcii odpadov Slovenska predstavuje 3,75 a na 
produkcii komunálnych odpadov 10,6% ( údaje z roku 2002 ). 

Základným spôsobom zneškodňovania odpadov je spaľovanie.  

Mestská spaľovňa odpadov vo Vlčom Hrdle – spáli ročne cca 180 000 ton 

Spaľovňa zdravotníckeho odpadu v novej poliklinike v Petržalke – ročne 900 ton 

Slovnaft – 3 spaľovne pre vlastnú potrebu 

Istrochem – spaľovňa nebezpečných odpadov 

G.3.1 SEPAROVANÝ ZBER 
V meste prebieha separovaný zber, okrem toho realizuje separovaný zber aj a.s. Zberné 
suroviny prostredníctvom  výkupní a jedného zberového závodu. 

G.3.2 STAVEBNÝ ODPAD 
Celková ročná produkcia stavebného odpadu sa v poslednom období pohybuje na úrovni 100 
– 150 000 ton ( chýba presná dokumentácia ). Prevažne je ukladaný na skládkach v okolí 
Bratislavy a Bratislave na skládkach inertného odpadu v Devínskej Novej Vsi a pod Slovnaftom 
a.s. Časť stavebného odpadu sa recykluje a odpredáva ako stavebná surovina. 

G.3.3 ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
Nakladanie s odpadmi sa riadi platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch, VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 12/2001, 
13/2004, 8/2005 a programom odpadového hospodárstva obce. 

Nekontaminovaný (O - ostatný ) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená 
organizácia na riadenú skládku. Správcovská organizácia zabezpečí tiež  odvoz do zariadení 
Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri 
zhromažďovaní komunálneho odpadu). 

Komunálny odpad bude krátkodobo uskladňovaný v domových smetných nádobách a ďalej 
zneškodňovaný organizovaným odvozom. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov 
zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 

Problémom sú autovraky ponechané na verejných priestranstvách. Ročne ich takto vzniká cca 
400-600 kusov. Existujúce autovrakoviská (vo Vajnoroch, Vrakuni) nie sú v súlade s platným 
ÚPN. V súčasnosti odvoz zabezpečuje Magistrát aj mestské časti prostredníctvom firiem, ktoré 
sa touto činnosťou zaoberajú. Vraky sú odvážané na spracovanie prevažne mimo územia 
mesta (Zohor, Šamorín). 

Odporúčajú sa nakladania s odpadom zo zelene a inými bioodpadmi formou kompostární na 
odpad zo zelene. Vedie to k jeho zhodnocovaniu a zabráneniu ukladania na skládky. 
Kompostárne by mali by byť vo väčšej vzdialenosti od obytnej zástavby (cca 500 m). Kvôli 
zabráneniu prevozu tohto odpadu stredom mesta je uvažované s lokalizáciou dvoch 
kompostární; jednou v západnej a jednou vo východnej časti mesta, s kapacitou cca 10 –
15.000 ton a veľkosťou každej cca 1 ha. 

G.4 DOPADY REALIZÁCIE ZÁMEROV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

G.4.1 VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO 
Z hľadiska  dopadov na  obyvateľstvo je možné predpokladať pozitívny vplyv aktivít, ktoré 
vyplynú z realizácie zámerov. Vytvoria sa predpoklady pre nové ponuky pracovných miest a 
služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami sa vytvoria nové esteticky pôsobivé 
prvky, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.  

Rozhodujúce možné negatívne pôsobenia na obyvateľstvo sú nepriame prostredníctvom 
znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom z automobilov.  

G.4.2 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE 
Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú v etape výstavby objektov, v dôsledku 
odstránenia pokryvnej vrstvy, kedy  sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. 
Možno očakávať zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia spôsobené stavbou a 
otvorením ciest pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu. Tomuto faktu sa už v 
projekčnej fáze predchádza maximálnou redukciou spaľovacích motorov. Únikom palív a olejov 
sa bude predchádzať dodržiavaním a kontrolou technologickej disciplíny. V rámci 
prevádzkovania objektov už  nie sú reálne priame vplyvy na horninové prostredie.  

Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v  bezprostrednom okolí stavby 
v podobe zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a 
nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na dobu trvania 
stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, 
nepredpokladáme dlhodobú záťaž stavebným ruchom v dotknutom území. Vplyvy na chod 
klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny.  

Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami  pomeru zastúpenia  
spevnených plôch, budov a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré bude 
ovplyvnené prekážkami stavieb. Vzhľadom na súčasný stav využitia územia, realizovaná 
výstavba bude mať pozitívny vplyv na mikroklimatické pomery vzhľadom na vyšší podiel zelene 
v území ako aj pripravované použitie špičkových ekologických technológií vo vykurovaní, 
úprave vzduch a menežmente dažďových vôd. 

Podľa odborného odhadu sa hodnoty špičkových maximálnych krátkodobých imisných 
príspevkov zo súvisiacej dopravy pohybujú v blízkom okolí hlavných cestných komunikácií pri 
bežných rozptylových podmienkach pre NOx  na úrovni desatín μg.m-3 a pre CO na úrovni 
niekoľkých jednotiek μg.m-3.  

Prevádzkovatelia  objektov musia  plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania 
ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní 
legislatívnych podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Podmienky 
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vypúšťania znečisťujúcich látok zabezpečia ich dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie 
hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné imisné limity.  

Výška vypúšťania znečisťujúcich látok musí zabezpečovať ich dostatočný rozptyl v atmosfére. 
Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné 
imisné limity. Nie je reálny predpoklad, že by prevádzka objektov negatívne ovplyvnila 
znečistenie ovzdušia jeho okolia.  

Kvalita podzemných vôd nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality 
podzemných vôd môže byť len pri neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo 
mazadlami pri údržbe mechanizmov.  Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt – 
nafty.  

Z hľadiska vodných zdrojov realizácia objektov vo väzbe na realizáciu zámerov nepredpokladá 
výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Predmetné územie sa 
nenachádza v území významných zdrojov podzemných vôd.  

V štandardných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd. 
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené. 

Z hľadiska vodných zdrojov sa nepredpokladajú výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani 
kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda z verejného 
vodovodu, odvod splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený do kanalizačného 
systému. 

H. VYHODNOTENIE ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
Návrh riešenia nepredpokladá nové zábery poľnohospodárskej pôdy. Všetky navrhované 
plochy sú určené na zástavbu podľa platného územného plánu mesta a teda boli prerokované 
a odsúhlasené orgánmi ochrany pošnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. 
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I. REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA 
 

I.1 HMOTOVO-PRIESTOROVÁ REGULÁCIA 

Jej cieľom je navrhnúť pre jednotlivé vymedzené pozemky zásady využívania územia tak, aby 
ich aplikáciou bolo možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne 
využitie územia a zároveň dodržať požiadavky na zachovanie kvalitného životného prostredia. 

Regulácia je spracovaná pre navrhované rozvojové plochy, s podrobnosťou na urbanistický 
blok. Urbanistické bloky sú vymedzené uličnými čiarami. 

Umiestnenie stavieb na pozemku je stanovené stavebnou čiarou v smere od uličného priestoru 
ako neprekročiteľná záväzná čiara a odporučenou vnútornou stavebnou čiarou, ktorá 
predstavuje možnosť vzájomnej priestorovej kompozičnej kompozície na susedných 
stavebných pozemkoch. 

Intenzita využitia územia je vyjadrená: 

indexom podlažných plôch, vyjadrujúcim intenzitu využitia územia. Stanovený je ako pomer 
súčtu plôch všetkých nadzemných podlaží k ploche urbanistického bloku. Plochou podlažia sa 
rozumie plocha horizontálneho rezu podlažím, vymedzeným exteriérovými plochami obvodovej 
konštrukcie. Index podlažných plôch je záväzný pre celý urbanistický blok. 

Index zastavaných plôch, vyjadrujúcim pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou 
urbanistického bloku. Za plochu zastavanú budovami sa považuje pôdorysný priemet 
nadzemných častí budovy. Do plochy zastavanej budovami sa nezaratúva priemet konštrukcií, 
ktoré neohraničujú uzatvorený priestor a konštrukcie časti garážových priestorov, ktorých 
strešná konštrukcia je pokrytá zeleňou. 

koeficientom zelene, vyjadrujúcim pomer medzi plochou zelene a plochou urbanistického 
bloku. Do plôch zelene sa zarátavajú všetky plochy pokryté vegetáciou nachádzajúce sa na 
rastlom teréne. Koeficient zelene je záväzný pre celý urbanistický blok. 

Pre posúdenie skutočného rozsahu zelene v jednotlivých urbanistických blokoch je uvádzaný aj 
„podiel zelene“, ktorý je stanovený ako podiel súčtu plôch zelene na rastlom teréne a plôch 
zelene na konštrukciách k ploche urbanistického bloku. 

Výška zástavby je priamo odvoditeľná od použitých ukazovateľov intenzity využitia územia, 
pričom v grafickej časti v regulačnom výkrese je premietnutá navrhovaná lokalizácia výškových 
dominánt ako aj dôležité priehľadové osi a požiadavky na architektonickú akcentáciu nároží 
urbanistických blokov.  

Urbanistickou štúdiou navrhované vertikálne dominanty riešeného územia mierne presahujú 
výškové limity vyplývajúce z ochranných pásiem letiska. V ďalšom stupni projektovej prípravy 
budú jednotlivé objekty posudzované v územnom konaní v spolupráci s Leteckým úradom SR, 
nakoľko je v zmysle §28 ods. 3 a §30 leteckého zákona dotknutým orgánom štátnej správy 
v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk 
a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné žiadať Letecký úrad SR o súhlas 
pri stavbách a zariadeniach: 

 ktoré by svojou výškou, resp. svojím charakterom mohli narušiť obmedzenia stanovené 
ochrannými pásmami Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, 

 vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písmeno a), 

 stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1 písmeno b), 

 zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých 
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110kV 
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1 písmeno c), 

 zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 
ods. 1 písmeno d). 

Požiadavky na statickú dopravu – garážovanie a parkovanie prevádzkovateľov zariadení musia 
byť riešené na ich vlastných pozemkoch. 

I.2 REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA 
Pozn. Regulatívy funkčného využitia vychádzajú z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

501 - Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
Plochy slúžiace predovšetkým na umiestňovanie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu 

prevládajúce funkčné využitie (bývanie s občianskou vybavenosťou): 
 bytové domy do a nad 4 podlažia, zariadenia obchodu a služieb v objektoch určených 

na inú funkciu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia pre kultúru v objektoch 
určených na inú funkciu 

prípustné funkčné využitie (funkcie zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a 
mestských tried s občianskou vybavenosťou): 

  rodinné domy, byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné), supermarkety, 
diskonty, zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, zariadenia pre administratívu 
v objektoch určených pre inú funkciu, materské školy, stacionáre soc. služieb, chránené 
dielne, chránené bývanie, telocvične ihriská, fitnes, posilňovne, zariadenia pre 
netradičné športy, líniová a plošná zeleň, drobná architektúra a mobiliár, pešie 
komunikácie, drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu 
územia, odstavné státia a parkoviská, parkinggaráže, vozidlové komunikácie, 
zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné funkcie v obmedzenom rozsahu: 
  nákupné strediská, obchodné domy, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, areály 

voľného času a multifunkčné zariadenia, obradné a smútočné siene, kostoly a 
modlitebne, základné a základné umelecké školy, ubytovacie a stravovacie zariadenia 
školstva, objekty a areály vedy a výskumu, vedecko-technické parky, špecifické 
zdravotnícke zariadenia a služby, domovy soc. služieb, domovy dôchodcov, detské 
domovy, drobné zariadenia OV pre obsluhu územia, cyklistické trasy, drobná výroba a 
služby, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, zariadenia netradičných 
športov, cyklistické trasy, ČSPH 

201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
Areály a komplexy občianskej vybavenosti a predstavujú špecifické územie mesta, s 
vyhradenými konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa konkrétneho funkčného 
zamerania. 

Prevládajúce funkčné využitie:  
 Plochy občianskej vybavenosti pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, 

verejnej správy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany a bezpečnosti, ubytovacie zariadenia 
cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb celomestského a 
nadmestského významu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu, 
školstva  a požiarnej ochrany pre objekty a zariadenia celomestského a nadmestského 
významu. Obchodné centrá, Nákupné strediská, obchodné domy, Hypermarkety, 
hobbymarkety, Zariadenia verejného stravovania, Ubytovacie zariadenia cestovného 
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ruchu, Kongresové centrá, Veľtržné a výstavné areály, Zariadenia pre kultúru, Zábavné 
zariadenia, Kostoly a modlitebne, Zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, 
Zariadenia pre administratívu v objektoch určených pre inú funkciu, Zariadenia 
špeciálnych zložiek štátu, Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, Stredné 
školy, špeciálne školy, Vysoké školy a vysokoškolské areály, Ubytovacie zariadenia a 
stravovacie zariadenia školstva, 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, Športové haly 

Prípustné: 
 Komplexy a integrované zariadenia občianskej vybavenosti (napr. obchodno-

spoločenské a iné centrá). 
 Byty v objektoch určených na inú funkciu, Supermarkety, diskonty, Zariadenia obchodu 

a služieb v objektoch určených pre inú funkciu, Areály voľného času a multifunkčné 
zariadenia, Areály cirkevných zariadení, Objekty a areály vedy a výskumu, vedecko-
technické parky, Zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, polikliniky, Stacionáre 
soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie, Zariadenia športu a telovýchovy v 
objektoch určených pre inú funkciu, Drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre 
obsluhu územia, Zeleň líniová a plošná, Pešie komunikácie, Komunikácie vozidlové 

Prípustné v obmedzenom rozsahu: 
 Podiel bytov v území 10 až 30% celkových nadzemných podlažných plôch. 
 Vedecko-technologické parky združujúce zariadenia výskumu, vzdelávania a výrobných 

prevádzok súvisiacich s výskumom, základné školstvo – iba ZUŠ. 
 Bytové domy do 4 nadzemných podlaží, Bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, 

Zariadenia pre kultúru v objektoch určených pre inú funkciu, Obradné a smútočné 
siene, Materské školy, Základné školy a základné umelecké školy, Vedecko-
tochnologické parky, Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb, Národné 
štadióny, štadióny – otvorené, kryté, Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne a zariadenia 
pre netradičné športy, Cyklistické trasy, ČSPH, Odstavné státia a parkoviská, 
Parkinggaráže, Zariadenia a vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia 

Neprípustné: 
 V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobou, 

alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a 
zariadení v ich okolí. 

 

J. URBANISTICKÁ EKONÓMIA 
Urbanistické bilancie boli spracované pre jednotlivé bloky vymedzené v súlade s návrhom 
funkčnej a priestorovej regulácie, pričom do hodnôt sú započítané aj nezastavané plochy 
peších a cestných komunikácií a verejných priestorov. 

Jednotlivé bilančné údaje ako aj ich vzťah k navrhovaným zmenám a doplnkom územného 
plánu mesta je uvedený v nasledovnej tabuľke. 
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118 087 3,02 18 472 0,47 7 077 0,18 1 210 0,21 6,39  - 201

62 806 3,83 5 885 0,36 2 368 0,14 2 553 0,30 10,67  - 201

55 456 180 893 3,26 24 357 0,44 9 445 0,17 3 763 0,24 7,43

27 896 32 551 1,17 6 665 0,24 5 646 0,20 0 0,20 4,88  - 201

201

H501 2,1 0,35 0,25

4a 16 958 34 000 2,00 5 200 0,31 4 450 0,26 0 0,26 6,54

4b 10 448 42 000 4,02 3 150 0,30 2 300 0,22 1 694 0,38 13,33

27 406 76 000 2,77 8 350 0,30 6 750 0,25 1 694 0,31 9,10

5 33 139 99 500 3,00 9 300 0,28 12 000 0,36 11 500 0,71 10,70 Z2 501 3,0 0,28 0,30

6a 1 875 18 000 9,60 500 0,27 789 0,42 72 0,46 36,00

6b 7 418 0 0,00 0 0,00 7 334 0,99 0 0,99 0,00

6c 3 975 36 200 9,11 900 0,23 1 173 0,30 1 323 0,63 40,22

6d 15 578 41 043 2,63 6 500 0,42 1 438 0,09 1 323 0,18 6,31  - H201 2,1 0,35 0,25

28 846 95 243 3,30 7 900 0,27 9 296 0,32 1 395 0,37 12,06

7 17 538 35 000 2,00 6 000 0,34 4 350 0,25 0 0,25 5,83 H201 2,1 0,35 0,25

8 22 840 68 500 3,00 6 950 0,30 4 550 0,20 1 169 0,25 9,86 Z4 201 3,0 0,30 0,20

229 407 628 187 2,74 75 534 0,33 52 888 0,23 21 551 0,32 8,32

26 800 17 457 0,65 8 287 0,31 5 195 0,19 125 0,20 2,11  - 201

47 044 3,59 4 150 0,32 6 250 0,48 724 0,53 11,34

10b 18 279 65 954 3,61 4 450 0,24 4 750 0,26 2 860 0,42 14,82

31 365 112 998 3,60 8 600 0,27 11 000 0,35 3 584 0,46 13,14

11 37 917 136 500 3,60 11 500 0,30 2 126 0,06 8 208 0,27 11,87 Z7 201 3,6 0,30 0,25

12a 29 331 120 500 4,11 8 900 0,30 2 990 0,10 5 196 0,28 13,54 Z6 501 3,6 0,27 0,35

12b 4 122 0 0,00 0 0,00 3 372 0,82 0 0,82 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

33 453 120 500 3,60 8 900 0,27 6 362 0,19 5 196 0,35 13,54

28 718 110 500 3,85 9 300 0,32 5 690 0,20 3 300 0,31 11,88 Z5 201 3,6 0,30 0,25

13b 2 165 0 0,00 0 0,00 1 848 0,85 0 0,85 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

30 685 110 500 3,60 9 300 0,30 7 538 0,25 3 300 0,35 11,88

14 16 025 0 0,00 0 0,00 15 525 0,97 0 0,97 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

176 245 497 955 2,83 46 587 0,26 47 746 0,27 20 413 0,39 10,69

15 26 359 94 766 3,60 8 000 0,30 6 480 0,25 1 474 0,30 11,85 Z10 201 3,6 0,30 0,25

432 011 1 220 908 2,83 130 121 0,30 107 114 0,25 43 438 0,35 9,38

1
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Z3

Návrh regulatívov intenzity využitia územia UŠ Mlynské Nivy - západ

501

2,49 6 012 0,37

ÚPN hl. mesta SR Bratislavy s návrhom na 
zmeny a doplnky 

201 3,3 0,30 0,25

Z8 501 3,6 0,27 0,35

3,3

16 286 40 500

Z1

851 0,05 2 030 0,18 6,74

stabilizované územie

 -

















mocnosť zeminy 
(cm) 

typ výsadby 

  
min. 20 cm byliny, suchomilné druhy skalničiek, trvaliek a tráv 
viac ako 40 cm trávy, trvalky, menšie kríky  
viac ako 60 cm trvalky, dreviny - vzrastlejšie kríky, zatrávnené plochy 
viac ako 110 cm dreviny, zatrávnené plochy, stromy menšieho vzrastu s malou korunou 
viac ako 150 cm stromy väčšieho vzrastu (do 10-15 m výšky) so strednou korunou 
viac ako 200 cm  stromy s veľkou korunou 
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Na základe stanoviska hl. mesta SR Bratislavy č.j. MAGS ORM 33504/12/426210 
zo dňa 23.03.2012 a rokovania na Magistráte d ňa 04.07.2012 boli v dokumentácii 
doplnené nasledovné priesvitky: 

1. upravené znenie textu medzi stranami 28 a 29  

2. tabuľka bilancií plôch za stranou 42 

3. priesvitka 13a medzi výkresmi 12 a 13 

4. priesvitka 13b medzi výkresmi 12 a 13 

5. priesvitka 14a medzi výkresmi 13 a 14 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe dopravno-kapacitného posúdenia sa stanovuje, s ohľadom zachovania 10 %-nej 
rezervy dopravný regulatív 187 jázd/hod. v popoludňajšej špičkovej hodine. Každý zámer v 
jednotlivých blokoch bude v dokumentácii pre Rozhodnutie o umiestnení stavby posudzovaný z 
tohto pohľadu osobitne. 

 

 



BLOK

po
db

lo
k

plocha bloku sum NPP IPP zast.
plocha IZP zeleň

na teréne KZ
zeleň

na 
strechách

podiel
zelene

priem. 
podl

Návrh na zmeny a 
doplnky ÚPN 
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číslo 
funkcie IPP IZP KZ

118 087 3,02 18 472 0,47 7 077 0,18 1 210 0,21 6,39

62 806 3,83 5 885 0,36 2 368 0,14 2 553 0,30 10,67

55 456 180 893 3,26 24 357 0,44 9 445 0,17 3 763 0,24 7,43

27 896 32 551 1,17 6 665 0,24 5 646 0,20 0 0,20 4,88

4a 16 958 40 699 2,40 6 783 0,40 2 544 0,15 0 0,15 6,00 Z1 201 2,4 0,40 0,15

4b 10 448 37 613 3,60 3 134 0,30 3 657 0,35 1 694 0,51 12,00 Z10 201 3,6 0,30 0,35

27 406 78 312 9 918 6 201 1 694

5 33 139 99 500 3,00 9 300 0,28 9 942 0,30 11 500 0,65 10,70 Z2 501 3,0 0,28 0,30

6a 1 875 18 000 9,60 500 0,27 789 0,42 72 0,46 36,00

6b 7 418 0 0,00 0 0,00 7 334 0,99 0 0,99 0,00

6c 3 975 36 200 9,11 900 0,23 1 173 0,30 1 323 0,63 40,22

6d 15 578 41 043 2,63 6 500 0,42 1 438 0,09 1 323 0,18 6,31

28 846 95 243 3,30 7 900 0,27 9 296 0,32 1 395 0,37 12,06

7 17 538 35 000 2,00 6 000 0,34 4 350 0,25 0 0,25 5,83

8 22 840 68 500 3,00 6 950 0,30 4 550 0,20 1 169 0,25 9,86 Z4 201 3,0 0,30 0,20

229 407

26 800 17 457 0,65 8 287 0,31 5 195 0,19 125 0,20 2,11

47 044 3,59 4 150 0,32 6 250 0,48 724 0,53 11,34

10b 18 279 65 954 3,61 4 450 0,24 4 750 0,26 2 860 0,42 14,82

31 365 112 998 3,60 8 600 0,27 11 000 0,35 3 584 0,46 13,14

11 37 917 136 500 3,60 11 500 0,30 2 126 0,25 8 208 0,27 11,87 Z7 201 3,6 0,30 0,25

12a 29 331 105 592 3,60 7 919 0,27 10 266 0,35 5 196 0,53 13,33 Z6 501 3,6 0,27 0,35

12b 4 122 0 0,00 0 0,00 3 372 0,82 0 0,82 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

33 453 105 592 7 919 13 638 5 196

28 718 103 385 3,60 8 615 0,30 7 180 0,25 3 300 0,36 12,00 Z5 201 3,6 0,30 0,25

13b 2 165 0 0,00 0 0,00 1 848 0,85 0 0,85 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

30 685 110 500 8 615 9 028 3 300

14 16 025 0 0,00 0 0,00 15 525 0,97 0 0,97 Z9 1 110 0,0 0,00 1,00

176 245

15 26 359 94 766 8 000 6 480 1 474

432 011 94 766 8 000 6 480 1 474 čistopis doplnenie, august 2012

1

1a 39 055

1b

3

16 401

SPOLU

2 SPOLU

SPOLU

13 086

SPOLU

12
SPOLU

13
SPOLU

10

13a

10a

JUH SPOLU

4
SPOLU

6

SPOLU

SEVER SPOLU

9 SPOLU

Návrh regulatívov intenzity využitia územia UŠ Mlynské Nivy - západ

501

2,49 6 012 0,37

ÚPN hl. mesta SR Bratislavy s návrhom na 
zmeny a doplnky 

Z8 501 3,6 0,27 0,35

3,3 0,30 0,30Z3

16 286 40 500 851 0,05 2 030 0,18 6,74
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