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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S POSUDZOVANÝM STRATEGICKÝM 
DOKUMENTOM 

 
1.1. Predmet posudku 

 
Predmetom predkladaného odborného posudku je Správa o hodnotení strategického 

dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja (RIÚS) 

2014-2020“ a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja 

mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava (IÚS MFO TT) na roky 2014 – 2020. 

Účelom posudzovaného strategického dokumentu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov 

Trnavského samosprávneho kraja a jeho regionálnu konkurencieschopnosť. 

1.2. Obstarávateľ 
 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Starohájska 10, 917 01 Trnava 
Oprávnený zástupca: Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK, Starohájska 

10, 917 01 Trnava,  

IČO: 37836901 

telefónne číslo: 033/555 91 00, e-mail: predseda@trnava-vuc.sk 

Kontaktná osoba: Ing. Ida Antipovová, riaditeľka odboru stratégie a programovania, 

telefónne číslo: 033/555 96 20, e-mail: antipovova.ida@trnava-vuc.sk 

 

1.3. Územie 
 
Posudzovaný strategický dokument sa bude realizovať na území Trnavského  kraja a vo 

funkčnom území mesta Trnava. 

 

1.4. Dotknuté obce 
 

Dotknutými obcami sú mestá a obce Trnavského kraja začlenené do nasledovných 

okresov: 

Dunajská Streda 

- 4 mestá: Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Veľký Meder 
- 63 obcí: Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na ostrove, Bodíky, 

Boheľov,  Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný 
Štál, Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, 
Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, 
Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúčna na 
Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na 
Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, 
Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, 
Trhová Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Veľké Blahovo, 
Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy 

mailto:predseda@trnava-vuc.sk
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Galanta 

- 3 mestá: Galanta, Sereď, Sládkovičovo 
- 33 obcí: Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Dolné Saliby, 

Dolný Chotár, Gáň, Horné Saliby, Hoste, Jánovce, Jelka, Kajal, Košúty, Kráľov 
Brod, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Pata, Pusté Sady, Pusté Úľany, 
Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Veľká 
Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vinohrady nad Váhom, Vozokany, 
Zemianske Sady) 

Hlohovec 

- 2 mestá: Hlohovec, Leopoldov 
- 22 obcí: Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné 

Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, 
Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce 

Piešťany 

- 2 mestá: Piešťany, Vrbové 
- 25 obcí: Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, 

Ducové, Hubina, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, 
Nižná, Ostrov, Peče)ady, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, 
Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé 

Senica 

- 2 mestá: Senica, Šaštín-Stráže 
- 29 obcí: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry, 

Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov, 
Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, 
Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule, Smolinské, 
Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Štefanov 

Skalica 

- 3 mestá: Gbely, Holíč, Skalica 
- 17 obcí: Brodské, Dubovce, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, 

Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, 
Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište 

Trnava 

- 1 mesto: Trnava 
- 43 obcí: Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, 

Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda. Dolná Krupá, 
Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Dubové, 
Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, 
Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá 
nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zavar, 
Zeleneč, Zvončín 
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1.5. Dotknuté orgány 
 
Dotknutými orgánmi sú všetky orgány verejnej správy, ktorých záväzný posudok, 
súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov 
podmieňujú povolenie RIUS 2014-2020 a IÚS MFO TT 2014 - 2020, alebo ktorých 
vyjadrenie sa vyžaduje pred jeho prijatím alebo schválením . Sú to ústredné orgány 
štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy: 
 
Ústredné orgány štátnej správy 

 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 
810 05 Bratislava 1 

 Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, 813 31 Bratislava 

 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 

 Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 
Bratislava 

 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká 2, 833 36 Bratislava 37 

 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 

Orgány miestnej štátnej správy 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a  pozemných 
komunikácií 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a  lesný odbor 

 Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií 

 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Galanta, pozemkový a  lesný odbor 

 Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad HlohoveclH, odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor 

 Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia  

 Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií 

 Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor 
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 Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

 Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia 

 Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia  

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a  lesný odbor 

 Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a  bytovej politiky 

 Okresný úrad Trnava, odbor školstva 

 Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 Krajský pamiatkový úrad Trnava 

 Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica 

 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trnava 

 Krajské riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Trnave 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Dunajskej Strede 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Galante 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Hlohovci 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Piešťanoch 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Senici 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Skalici 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a  záchranného zboru v Trnave 
 

1.6. Schvaľujúci orgán 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 
1.7. Varianty strategického dokumentu 
 
Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante. 
Predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva boli hodnotné 
pre tento variant. 
 
1.8. Stručný opis strategického dokumentu 
 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 
2014-2020 (RIÚSTTSK) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo 
zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP) na území Trnavského samosprávneho kraja a dosiahnutie komplementarity a 
synergie s ostatnými OP. Ide o plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných 
partnerov pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v 
kraji. RIÚS je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014-2020.  
 
Samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou RIÚS TTSK na roky 2014-2020 je 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014-2020 (IÚS MFO TT) reprezentujúca udržateľný mestský rozvoj (UMR).Ide 
o špecifickú časť zameranú na udržateľný mestský rozvoj krajského mesta Trnava vo 
vzťahu k stanoveným oblastiam (15 obcí TTSK: Biely Kostol, Bučany, Brestovany, 
Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
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Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč 
a Zvončín), ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť krajského mesta Trnava. 
 
RIÚS TTSK vrátane IÚS MFO TT predstavuje strednodobý plánovací dokument, 
ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných 
prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a 
ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia politiky 
súdržnosti EÚ 2014 –2020.  
 
RIÚS TTSK a IÚS MFO TT vychádzajú zo stratégie a cieľov Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014-2020, pričom snahou bude nasmerovať 
investičné priority do konkrétneho územia, ktoré má najvyšší rozvojový potenciál 
pre danú prioritu a stane sa motorom ďalšieho rastu s dopadom na čo najširší okruh 
obyvateľov. Intervencie do vybraných oblastí budú predstavovať spoločné a 
koordinované kroky partnerov, ktorými sa sústredí činnosť a finančné prostriedky 
na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom konkrétnych 
intervenčných portfólií. 
 
RIÚS TTSK na roky 2014-2020 (vrátane IÚS MFO TT) predstavuje implementačný 
mechanizmus Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je založený 
na integrovanom prístupe k územnému rozvoju. Ide o multisektorový plánovací 
dokument, ktorý je spracovaný za účelom koordinácie integrovaných teritoriálnych 
investícií na území Trnavského kraja.  
 
Globálnym cieľom RIÚS TTSK na roky 2014-2020 je v súlade s IROP 2014-2020 
prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Trnavského kraja, zabezpečiť 
udržateľné poskytovanie verejných služieb, podporiť inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast a zamestnanosť s dopadom na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť regiónu, jeho funkčných území (miest a obcí).Cieľom je zlepšenie kvality 
života a regionálnej konkurencieschopnosti Trnavského kraja s dopadom na 
vyvážený územný rozvoj prostredníctvom vhodne zvolených intervencií 
regionálneho a miestneho charakteru. 
 
Globálnym cieľom IÚS MFO TT je zlepšenie kvality života a zabezpečenie 
udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný 
územný rozvoj, mobilitu a dopravnú obsluhu, na hospodársku, územnú a sociálnu 
súdržnosť miest a obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava. 
 
Ciele strategického dokumentu budú implementované za predpokladu prierezového 
zapojenia všetkých relevantných aktérov, pôsobiacich v regionálnom rozvoji, s 
dosahom na strategické plánovanie a riadenie, dodržiavajúc princíp partnerstva, a to 
ako na horizontálnej, tak i na vertikálnej úrovni. Princíp subsidiarity je uplatňovaný 
prostredníctvom identifikácie projektových zámerov, ktoré sa budú v území 
Trnavského kraja realizovať, monitorovať, ale i hodnotiť.  
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Jednotlivé časti celého strategického dokumentu sú obsahovo previazané s 
prioritnými osami IROP, spracované podľa schválenej metodiky a sú vyjadrením 
potrieb územia pre jeho rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
 
Hlavným účelom strategického dokumentu je zvýšiť účinnosť rozvojových politík 
podporovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to 
predovšetkým prostredníctvom integrácie tvorcov rozvojových politík s národným 
dosahom a inštitúcií, realizujúcich tieto rozvojové politiky ďalej v území či už na 
regionálnej alebo miestnej úrovni. RIÚS TTSK a IÚS MFO TT určujú kapitál, 
sústredený do presne definovaného priestoru Trnavského kraja, resp. MFO Trnava.  
 
RIÚS TTSK je východiskovým dokumentom pre realizáciu integrovaných územných 
investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň a tvorí ho samotný 
dokument, ako i realizačný mechanizmus. Nositeľom RIÚS TTSK je partnerstvo pre 
tvorbu a realizáciu zložené s orgánu regionálnej samosprávy, orgánov miestnej 
samosprávy, štátnej správy, miestnych iniciatív a ďalších socio - ekonomických 
partnerov pôsobiacich v území. Obsahovo vychádza z Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009-2015, z 
územno-plánovacej dokumentácie TTSK, ako i ďalších rozvojových koncepčných 
dokumentov a je tiež spracovaný v súlade s dokumentáciou spracovanou Riadiacim 
orgánom pre IROP, a to Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pre prípravu a realizáciu RIÚS a Záväznou osnovou na 
vypracovanie RIÚS (Verzia 1.0). 
 
RIÚS TTSK a IÚS MFO TT je štruktúrovaný do troch základných častí: analytická, 
strategická a vykonávacia časť v zmysle unifikácie a záväznej osnovy pre 
spracovateľa. Cieľom analytickej časti je charakterizovať a posúdiť stav v 
relevantných oblastiach determinujúcich kvalitu života v Trnavskom kraji. Analýza 
sa zameriava predovšetkým na prehľad zdrojov územia v jednotlivých aspektoch, a 
to nielen z pohľadu predchádzajúceho stavu, ale i súčasného. V rámci každej 
tematickej oblasti sú uvedené kľúčové ukazovatele charakterizujúce existujúci stav. 
 
Strategická časť identifikuje strategické a investičné priority, špecifické ciele a 
aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu uvádzaných cieľov a v implementačnej fáze budú 
premietnuté do projektov. Sú zoradené do nasledovných prioritných osí: 
 
Časť A: Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-
2020 
 
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regióne TTSK 
Investičné priority: 
 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych 

uzlov s infraštruktúrou TEN-T, vrátane multimodálnych uzlov 
 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a 

nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských 
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych 
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prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme udržateľnej regionálnej a 
miestnej mobility 

  

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na území 
Trnavského kraja 
Investičné priority: 

 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a 
rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na 
komunitné 

 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej infraštruktúry 

 
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regióne Trnavského kraja s dôrazom na 
životné prostredie 
Investičné priority: 
 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 

požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré 
členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto 
požiadaviek 

 
 

Časť B: Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014 - 2020 
 
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regióne TTSK 
 
Investičné priority: 
 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych  

uzlov s infraštruktúrou TEN-T, vrátane multimodálnych uzlov 
 
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na území 
Trnavského kraja 
Investičné priority: 
 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 

celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej infraštruktúry 

 
Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu na území MFO Trnava 
Investičné priority: 
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 Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti, vrátane 
konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a 
rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 
 

Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života Trnavského kraja s dôrazom na životné prostredie 
Investičné priority: 
 Investovanie do sektora vodného hospodárstva scieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie apokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali vsúvislosti sinvestíciami nad rámec týchto požiadaviek 

 
Vykonávacia časť popisuje spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov RIÚS TTSK a IÚS 
MFO TTz hľadiska časového a inštitucionálneho, prostredníctvom ktorého bude 
možné sledovať dosahovanie stanovených cieľov. Ide predovšetkým o 
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR MFO 
Trnava, časový a finančný harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie.  
 
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020spolu 
s Integrovanou územnou stratégiou mestskej funkčnej oblasti krajského mesta 
Trnava na roky 2014–2020j e vypracovaná v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v strategických dokumentoch regionálneho rozvoja spracovanými na 
medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni, napr.: 
 
Medzinárodné strategické dokumenty 
 Európa 2020 –udržateľný a inkluzívny rast 

 Pozičný dokument EK 

 Odporúčania Rady, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska  

 Partnerská dohoda a programy na Slovensku na roky 2014 -2020 

 Smernica Rady 91/271/EHS očistení komunálnych odpadových vôd a 
Národný program SR pre vykonávanie tejto Smernice 

 Spoločný strategický rámec a kohézna politika pre roky 2014 -2020 

 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 
 
Národné strategické dokumenty 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (aktualizácia 2011) 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2009, 
aktualizácia 2014 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

 Národný program reforiem 

 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 

 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 
republike, schválená Vládou SR uznesením č. 223 zo dňa mája 2013 
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 Biela kniha o doprave: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru –
vytvorenie konkurencieschopnosti dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje, 2011 

 Zelená kniha o doprave: Za novú kultúru mestskej mobility, 2007 

 Analýza podmienok v oblasti nemotorovej dopravy s dôrazom na 
cyklodopravu v samosprávnych celkoch SR s cieľom naštartovania 
implementácie Národnej cyklostratégie 2013 –2020, čiastková úloha 
„Evidencia cyklistickej infraštruktúry“, VÚD Žilina, november 2013 

 TP 07/2014 –Technické podmienky „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“, 
platné od 1. 11. 2014 

 Modernizačný program Slovensko 21  

 Národný strategický referenčný rámec 2007-2013  

 Národná Lisabonská stratégia  

 Stratégia energetickej bezpečnosti SR 

 Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

 Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, sprac. 2013 

 Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 –2020, sprac. 2014 
 Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike do roku 2020, 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (v nej zahrnutie 
koncepcie „Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike“), 
schválená Vládou SR uznesením č. 379 zo dňa 10. júla 2013 

 Program rozvoja bývania 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 -2020 

 Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR, sprac. 
2014 

 Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 
Slovenskej republike 

 Strategické priority rozvoja kultúry pre roky 2012 -2016 

 Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a Stratégia rozvoja 
kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2014) 

 Aktualizovaná koncepcia hydroenergetického potenciálu do roku 2030 

 Vodný plán Slovenska, 2015 

 Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020  

 Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020  

 Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020  

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  

 Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020  

 Operačný program Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 – 
2020  
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 Operačný program Technická pomoc 2014 – 2020  

 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020  

 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v 
SR 

 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v 
systéme sociálnych služieb na roky 2012 –2015 

 Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských 
domovoch na roky 2012 -2015 s výhľadom do roku 2020 

 Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

 Národný program reforiem SR 2013 

 Národný program reforiem SR 2014 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 -2017 

 Národný program aktívneho starnutia 2014-2020 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 –2020 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 
–2019 

 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

 Implementačná stratégia –systém integrovaného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie 
dostupnosti kvalitných služieb primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej 
starostlivosti 

 Akčný plán zamestnanosti  
 
Regionálne strategické a analytické dokumenty Trnavského kraja 
 Územný plán Trnavského samosprávneho kraja  

 Územný plán mesta Trnava, 2009  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 – 
2015  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava - 
aktualizácia na obdobie rokov 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030  

 Mestský región Trnava – Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné 
zabezpečovanie služieb, 2015  

 Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK  

 Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych 
aktivít na území TTSK  

 Stratégia rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK  

 Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK  

 Stratégia rozvoja priemyslu na území TTSK  
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTTSK  

 Strategický plán rozvoja zdravotnej starostlivosti pre TTSK  

 Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja  

 Regionálna inovačná stratégia Trnavského samosprávneho kraja  
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 Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry a práce s mládežou na území 
TTSK  

 Rozvojový plán NUTS II – Západné Slovensko  

 Operačné programy, Regionálny operačný program  

 Akčný plán zamestnanosti TTSK  

 Akčný plán rozvoja sociálnych služieb TTSK 2009 -2015 

 Strategická štúdia „Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského 
samosprávneho kraja“, Trnavský samosprávny kraj, november 2010  

 Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja z 
roku 2011  

 Analýza stavu školstva v Trnavskom samosprávnom kraji z roku 2014  

 Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v Trnavskom samosprávnom  
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 –2015 

 
1.9. Spracovateľ posudzovaného dokumentu 
 
Meno: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,  
Adresa: Pečnianska 3, 851 01 Bratislava 
Tel. kontakt: 0907 74 88 77 
E-mailový kontakt: eva@paudits.com 
 
1.10. Spracovateľ odborného posudku 
 
Meno: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., zapísaná v zozname odborne spôsobilých 
osôb na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Odborná spôsobilosť v odboroch: 
2f environmentalistika 
2k urbanizmus a územné plánovanie 
V oblastiach: 
3d – líniové stavby 
3g – stavby na odpadové hospodárstvo 
3h – vodné stavby 
3o – územný rozvoj a územné plánovanie 
podľa § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 
životné prostredie 
Kontaktná adresa: Lopenícka 1/A, 831 02 Bratislava 
Tel.: kontakt: 0908 899 229 
E-mailový kontakt: belcakovaingrid@gmail.com 
Dátum vyhotovenia odborného posudku: 30.8.2016 
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1.11. Dokumenty a podklady využité pri spracovaní posudku 
 
1. Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu s osobitným zreteľom na iniciatívy Európa efektívne využívajúca 
zdroje a Digitálna agenda pre Európu,  

2. Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na 
roky 2014 - 2020  

3. Národný program reforiem Slovenskej republiky (2013),  

4. Návrh štruktúry operačných programov financovaných z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020,  

5. Koncepcia Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky  

6. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR)  

7. Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  

8. Operačný program Kvalita ŽP  

9. Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

10. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020  

11. Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy  

12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 –2015 

  

1.12. Časový a vecný harmonogram prípravy a procesu posudzovania 
 

 Oznámenie o strategickom dokumente: máj 2015 

 Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym 
dosahom: do 26. 6. 2015 na adresu:  
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
Kollárova 8,  
917 02 Trnava 

 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: 
13.07.2015 

 Pripomienky k Rozsahu hodnotenia: do 24. 08. 2015 na adresu:  
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
Kollárova 8,  
917 02 Trnava 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: máj 
2016 

 Stanoviská a pripomienky k Správe o hodnotení: do 09.08.2016 na adresu: 
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
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Kollárova 8,  
917 02 Trnava.  
Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: 
28.07.2016 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 
Trnava 

 Vypracovanie odborného posudku na Správu o hodnotení strategického 
dokumentu: august 201604/2014 

 
2. POSÚDENIE ÚPLNOSTI SPRÁVY O HODNOTENÍ 

 
Metodický rámec k odbornému posúdeniu strategického dokumentu stanovuje § 13 
ods. 8 zákona, podľa ktorého by posúdenie malo byť zamerané na nasledovné:  
- posúdenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu,  

- vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona,  

- posúdenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,  

- posúdenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií,  

- posúdenie variantov riešenia strategického dokumentu,  

- posúdenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých 
vplyvov strategického dokumentu,  

- návrh stanoviska podľa § 14.  
 
Podstata odborného posúdenia spočíva vo vyhodnotení metodického postupu, 
kritérií a indikátorov ktorým boli posudzované investičné aktivity  spracovateľkou 
správy o hodnotení a v spôsobe ich použitia pri vyhodnocovaní environmentálnej 
akceptovateľnosti špecifických cieľov navrhovaných v rámci strategického 
dokumentu.  
Odborný posudzovateľ mal pre dané účely k dispozícii nižšie uvedené podklady:  
- Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 -2020 
a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014-2020 

- Oznámenie o strategickom dokumente z mája 2015  

- Stanoviská k oznámeniu  

- Rozsah hodnotenia strategického dokumentu z 13.7.2015  

- Správu o hodnotení strategického dokumentu z mája 2016  

- Stanoviská k správe o hodnotení 
- Záznam o verejnom prerokovaní  

- Informácie o vykonaných konzultáciách v rámci procesu posudzovania  

- Ostatná odborná dokumentácia podľa zoznamu podkladových materiálov 
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Správa o hodnotení je z hľadiska štruktúry kapitol spracovaná v súlade s prílohou č. 
4 zákona. Rozsah dokumentácie nie je normatívne stanovený, t. z., že je na 

spracovateľovi, v akej podrobnosti zaznamená a spracuje údaje o území. V danom 
prípade ide o primeraný rozsah s takým uvedením podrobností, aby bolo možné 
identifikovať predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
Správa je doplnená ilustračnými obrázkami a obsahuje prílohy. Časť správy o 
hodnotení týkajúca sa komplexnej charakteristiky záujmového územia a hodnotenia 
vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. 
 
Najpodstatnejšia časť dokumentácie – hodnotenie predpokladaných vplyvov 
posudzovaného strategického dokumentu na životné prostredie je v Správe o 
hodnotení vyhodnotená komplexne, podľa jednotlivých prioritných osí, najmä z 
hľadiska únosného zaťaženia územia a vplyvu na obyvateľstvo a jeho zdravie. 
Výsledky hodnotenia sú spracované vo forme tabuliek v texte a aj v samostatnej 
prílohe čo  prispieva k prehľadnosti predpokladaných vplyvov. Pozitívne je, že sú 
vplyvy na životné prostredie vyhodnotené aj prostredníctvom princípov a kritérií 
udržateľného rozvoja. Týmto prístupom nie je v Správe o hodnotení opomenutá 
snaha vyhodnotiť predikciu aj kumulatívnych a synergických vplyvov, na čo často 
spracovávatelia Správ o hodnotení zabúdajú. 
 
3. STANOVISKÁ K SPRÁVE O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU 
 
a. Stanoviská k Správe o hodnotení 

 
V zákonom stanovenej lehote boli príslušnému orgánu  k Správe o hodnotení 
doručené nasledovné stanoviská: 

 Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 32 Bratislava 

 upozorňuje na nepresnosti (CHKO Záhorie nezasahuje do okresu Bratislava 
IV, chýba vymenovanie prvkov ÚSES pre okres Senica, CHVÚ Záhorské 
Pomoravie už bolo novelizované a treba aktualizovať Nariadenie, chýbajú 
územia SKUEV 0163 Rudava, SKUEV 1082 Čičovské luhy, SKUEV 0267 Biele 
Hory, SKUEV 0278 Brezovské Karpaty, chránený strom „Pálfiho smrek“bol 
zrušený u dôvodu zániku predmetu ochrany 

 jednotlivé aktivity nemajú priestorové vyjadrenie, chýbajú údaje 
o konkrétnych chránených druhoch rastlín, biotopy sú ponímané len 
všeobecne s nesprávnou terminológiou 

 v Prílohe 1 sú pravopisné chyby 

 potreba hodnotenia každého realizačného projektu, ktorý vyplynie z RIÚS 
TTSK a IÚS MFO v procese EIA 

 pri príprave projektov nezasahovať do chránených území 

 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská 
Bystrica 

 Slovenská inšpekcia ŽP, Karloveská 2, 842 22 Bratislava 

 RÚVZ Trnava, Limbová 6, 917 09 Trnava 
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 súhlasí s návrhom Správy o hodnotení 

 KRHaZZ, Vajanského 22, 917 01 Trnava 
–  pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo 
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov  a súvisiacimi predpismi 
–  pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie 
požiarov v uvedenej lokalite v zmysle  príslušnej vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

 Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava 

 k predloženému strategickému dokumentu nemá z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky 

  Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a BP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 bez pripomienok 

 Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 Uviesť správny názov ústredného orgánu štátnej správy, správne má byť 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 k analytickej časti nemajú pripomienky 

 Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 
Trnava 

 Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 bez pripomienok a požiadaviek 

 Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 
02 Trnava 

 Správu o hodnotení akceptujú a nemá k nej žiadne zásadné pripomienky 

 OÚ Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 
Hlohovec; 

 bez pripomienok z hľadiska vodných pomerov 

 žiadajú dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov 

 potreba dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch spolu s vykonávacími 
predpismi 

 ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemá 
pripomienky 

 OÚ Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 
5053/13, 921 01 Piešťany; 

 bez pripomienok 

 OÚ Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 
924 01 Galanta; 

 OÚ Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie Korzo Bélu 
Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda; 

 bez zásadných pripomienok, upozorňujú na dodržiavanie príslušnej 
legislatívy o vodách v chránenej vodohospodárskej oblasti 
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 OÚ Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 
Senica; 

 OÚ Skalica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody č. 
15, 909 01 Skalica;  

 orgán ochrany ovzdušia nemá žiadne pripomienky 

 odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje na chyby v názvoch obcí 
Mokrý háj a Unín 

 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava; 

 potreba aktualizovať názvy jednotlivých ministerstiev, ktoré sú 
dotknutými orgánmi 

 opraviť údaj o schvaľujúcom orgáne keďže týmto orgánom je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a vidieka  

 Upozorňujú na duplicitné uvádzanie dokumentu PHSR na roky 2009-2015 

 Upozorňujú na zmenu spoločnosti zabezpečujúcu autobusovú dopravu na 
území TTSK, v súčasnosti je to spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. 

 Nesprávne uvedené názvy obcí Horná Krupá a Hrnčiarovce nad Parnou 

 Nesprávne uvedená skratka RIUS KK namiesto RIUS TTSK (str. 82) 

 Potrebné zjednotiť skratky RIUS TTSK v celom dokumente (niekde sa uvádza 
RIUS TT alebo RIUS TTK) 

 Na str. 81 chýba vo vete slovo „oblasť“ 

 Na str. 83 uviesť iné formátovanie, správne má byť  „viaczdrojové finančné 
zabezpečenie“ 

 Na str. 85 je v zozname skratiek nesprávne uvedené MFO (košice a okolie) 
namiesto  MFO (Trnava a okolie) 

 Na str. 60 v tab. 33 v časti A chýbajú údaje predpokladaných vplyvov  na 
životné prostredie a obyvateľov týkajúce sa „zlepšenia kvality vozidlového 
parku autobusovej dopravy“ 

 Pri  vyhodnotení vplyvov prioritnej osi s integrovaným projektom č.5 je 
potrebné vyhodnotiť tento vplyv ako „priamy a poztívny“  

 Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder; 

 bez pripomienok 

 Ing. Dušan Šlahučka, A. Hlinku 3058/18, 926 01 Sereď 

 doplniť do kap. III. 2.2.5. Zdroje pitnej vody – okres Galanta 

 požaduje posúdiť stav pitnej vody z lokálnych zdrojov mesta Sereď a tab. 24 
doplniť o lokálne zdroje skupinového zásobovania občanov pitnou vodou 

 upozorňuje, že pitná voda, ktorou sú zásobovaní občania Serede zo 
skupinového vodovodu v správe ZsVS a.s. nezodpovedá norme pre pitnú 
vodu. 

 
b. Verejné prerokovanie Správy o hodnotení 
 
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení RIÚS TTSK a IÚS MFOsa konalo 28. 07. 
2016 o 10.00 hod v Trnave na Úrade TTSK. 
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Rokovanie otvoril a prítomných privítal pracovník Odboru stratégie 
a programovania Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Miroslav Strehár. Zároveň 
predstavil spracovateľku Správy o hodnotení – Doc. RNDr. Evu Pauditšovú, PhD. 
Vzhľadom k tomu, že prerokovania sa zúčastnili iba osoby, ktoré boli priamo 
zainteresované na vytvorení strategického dokumentu odovzdal bez ďalšieho 
podrobného opisu samotného strategického dokumentu slovo priamo spracovateľke 
Správy o hodnotení. 
 
Doc. Pauditšová vysvetlila štandardnú štruktúru Správy o hodnotení, ďalej 
vyzdvihla kompatibilitu indikatívnych investičných aktivít s globálnym cieľom 
strategického dokumentu. Z hľadiska možného vplyvu a rizík narušenia životného 
prostredia v súvislosti s posudzovaným strategickým dokumentom sa podrobnejšie 
venovala výstavbe a rekonštrukcii regionálnych ciest II. a III. triedy a výstavbe 
a rekonštrukcii cyklotrás. Je potrebné vnímať ich možný vplyv na chránené územia. 
Vysvetlila aj určitú mieru neurčitosti hodnotenia keďže navrhované investičné 
aktivity sú indikatívneho charakteru. Na záver skonštatovala, že strategický 
dokument spĺňa všetky kritériá európskej environmentálnej politiky a ozrejmila 
prítomným nasledujúci postup v procese SEA. 
 
Mgr. Strehár následne ponúkol zúčastneným možnosť podať v rozprave 
pripomienky k Správe o hodnotení a možnosť zapojiť sa do diskusie. Túto možnosť 
priamo na stretnutí nikto nevyužil a verejné pripomienkovanie bolo ukončené. 
 

4. ÚPLNOSŤ  ZISTENIA KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VPLYVOV 

STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ICH 
VZÁJOMNÉHO PÔSOBENIA 
 
Predpokladané vplyvy  RIÚS TTSK a IÚS MFO Trnava na životné prostredie sú v Správe 
o hodnotení vyhodnotené z viacerých hľadísk. Vplyvy boli hodnotené podľa 
jednotlivých prioritných osí na základe vopred  zvolenej stupnice resp. škály 
vplyvov tak pre predložený variant strategického dokumentu ako aj pre nulový 
variant. Autorka Správy o hodnotení hodnotila vplyvy strategického dokumentu aj 
na základe princípov a kritérií udržateľného rozvoja a v samostatnej prílohe Správy 
o hodnotení sú posudzované aj vplyvy na prvky ochrany prírody a územia Natura 
2000. V kapitole VIII. Správy o hodnotení sú vyhodnotené  tiež pravdepodobné 
cezhraničné environmentálne vplyvy. 
 
Predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení RIÚS TTSK a IÚS MFO za jednotlivé 
strategické osi a investičné priority na životné prostredie a zdravie obyvateľov  
  
Predpokladané očakávané vplyvy investičných priorít na životné prostredie a 
zdravie obyvateľov boli hodnotené komplexne spoločne za všetky zložky životného 
prostredia vzhľadom na charakter dokumentu a stupeň informačnej detailnosti.  
Pri hodnotení bola použitá numerického škála vyjadrenia významnosti vplyvu od + 
3 (pozitívny vplyv) do -3 (negatívny vplyv). Jednotlivým aktivitám v rámci 
špecifických cieľov boli  priradené relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru vplyvu. V 
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niektorých prípadoch bol vplyv hodnotený variabilne, pretože nebolo možné 
vzhľadom na súčasný stupeň poznania detailov určiť aký bude očakávaný vplyv. 
Systematické vyhodnotenie porovnania vplyvov v rámci variantov bolo  spracované 
prehľadne a detailne v tabuľkách zvlášť pre časť A - RIÚS TTSK a  pre časť B - IÚS 
MFO Trnava. 
V obidvoch častiach vidieť po posúdení vplyvov výrazný rozdiel medzi nulovým 
variantom a variantom navrhnutým v strategickom dokumente. Výsledné hodnoty 
prezentované v tabuľkách  sčítaním čiastkových numerických ohodnotení pre každú 
aktivitu či opatrenie v rámci príslušného špecifického cieľa poukazujú na to, že 
dopady vyplývajúce z realizácie strategického dokumentu budú mať viac 
pozitívnych vplyvov v porovnaní s nulovým variantom. Súčet hodnôt v nulovom 
variante dosiahol zápornú hodnotu, čo aj bez poznania konkrétnej hodnoty indikuje 
negatívny územný rozvoj a v porovnaní  s variantom riešenia je jednoznačne nulový 
variant nevhodný.  
Pozitívne vplyvy prevažujú vďaka tematickému zameraniu špecifických cieľov, 
ktoré sú orientované najmä na ľudí, na kvalitu života, na zdravie obyvateľov, ale aj 
na sociálne záležitosti, ktoré v konečnom dôsledku tiež ovplyvňujú zdravie človeka. 
Na základe uvedeného je variant riešenia v porovnaní s nulovým variantom 
vhodnejší.. 
 
Predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení RIÚS TTSK a IÚS MFO na prvky 
ochrany prírody a územia Natura 2000 
 
Samostatne hodnotené vplyvy na prvky ochrany prírody a územia Natura 2000 boli 
zvažované z hľadiska ich predpokladaného očakávania a z pohľadu úrovne 
strategického dokumentu, t.j., bez dostatočnej podrobnosti vstupov, ktorú na tejto 
úrovni nebolo možné zabezpečiť. V jednotlivých tabuľkách boli vyhodnotené 
negatívne vplyvy priame a nepriame, z hľadiska faktora času boli hodnotené vplyvy 
krátkodobé a dlhodobé a hodnotenie zahŕňa aj kumulatívne a synergické vplyvy. Ak 
sa negatívny vplyv očakával, bol aplikovaný znak “+“, ak sa vplyv neočakával, 
autorka Správy o hodnotení použila znak“-“. 
Vzhľadom na tematické zameranie projektov a aktivity z nich vyplývajúce nie je 
predpoklad, že príde pri ich realizácii k negatívnemu ovplyvneniu chránených 
území vrátane území sústavy Natura 2000. V prípade budovania cyklotrás a drobnej 
súvisiacej architektúry (odpočívadlá, stojany na bicykle apod.) je možný predpoklad, 
že by prišlo k negatívnym dopadom na chránené územia. Ak príde k stretu záujmov 
tohto typu, je predpoklad, že pôjde o vplyvy málo významné, lokálneho charakteru a 
väčšinou len krátkodobého charakteru.  
 
Vyhodnotenie predpokladaných vplyvov RIÚS TTSK a IÚS MFO Trnava prostredníctvom 
princípov  a kritérií udržateľného rozvoja 
 
V hodnotení predpokladaných vplyvov na základe princípov a kritérií udržateľného 
rozvoja prevažujú pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
Negatívne vplyvy, ak sú predikované, sú vyhodnotené prevažne ako krátkodobé, 
súvisia predovšetkým s výstavbou objektov, rekonštrukciou a modernizáciou 
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objektov vzťahujúcich sa ku konkrétnym cieľom v rámci príslušnej prioritnej osi. 
Tieto vplyvy súvisia najmä so zvýšeným hlukom, prašnosťou, emisiami, produkciou 
odpadu a pod. Ide teda o negatívne vplyvy s limitovaným časovým horizontom. V 
rámci determinácie predpokladaných negatívnych vplyvov sú pri vybraných 
prioritách opísané aj významné negatívne vplyvy, ktorých predpoklad závisí od 
konkrétnej lokalizácie plánovaných činností. Správa o hodnotení strategického 
dokumentu sa vzťahuje v primeranom rozsahu na hypotetické hodnotenie 
predpokladaných negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

 
Vyhodnotenie pravdepodobných významných cezhraničných environmentálnych vplyvov 
vrátane vplyvov na zdravie 
 
Z vyššie uvedených hľadísk  hodnotenia vplyvov  predkladaného strategického 
dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov vyplynul najmä pozitívny 
environmentálny prínos po celkovej implementácii naplánovaných špecifických 
cieľov v rámci príslušných prioritných osí. Preto je vzhľadom na jednotlivé prioritné 
osi predpoklad, že realizáciou týchto opatrení dôjde vo viacerých zložkách životného 
prostredia k zlepšeniu aj v susedných a prihraničných regiónoch. Tieto môžu byť 
ovplyvnené výstavbou regionálnych komunikácií a cyklotrás. 
Súčasťou strategického dokumentu sú aj environmentálne prijateľné líniové projekty, 
ktoré majú svoju cezhraničnú dimenziu. Priame vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice sa predpokladajú v lokalitách, kde sa dopravná 
infraštruktúra pripája na infraštruktúru susediacich krajín. Vzhľadom na to, že ide o 
environmentálne priaznivé, nízkohlukové a nízkouhlíkové dopravné systémy v 
záujme miestnej mobility, nepredpokladá sa zvýšená tvorba emisií a hluku, je však 
predpoklad vzniku bariérového efektu. Výskyt potenciálnych cezhraničných 
vplyvov je možné presnejšie identifikovať na úrovni jednotlivých projektov. 
Z hľadiska úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia konštatujem, že 
„predpokladané vplyvy  sú v Správe o hodnotení vyhodnotené podrobne 
v jednotlivých tabuľkách, systematicky a komplexne s príslušnou únosnou mierou 
neurčitosti“.  
   
5. POUŽITÉ METÓDY HODNOTENIA A ÚPLNOSŤ VSTUPNÝCH 

INFORMÁCIÍ 

Pre vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie a zdravie obyvateľov boli použité analytické metódy formou 
štandardného získavania údajov z jednotlivých printových a elektronických médií. 
Podstatou práce bol súhrn relevantných údajov o záujmovom území, týkajúci sa 
všetkých zložiek životného prostredia, vrátane demografických charakteristík.  
Autorka dokumentácie pracovala s dátami v textovej a grafickej podobe, využívala 
publikácie, odborné správy, informačné zdroje publikované na internete, ako aj 
mnohé právne predpisy a metodické pokyny. 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu takéhoto 
typu je typickým prípadom, kedy je potrebné posudzovať vplyvy na pomerne 
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rozsiahlom území a na všeobecnej úrovni, keďže plánované projekty sú bez bližšej, 
podrobnejšej špecifikácie. Zadefinované aktivity a činnosti sa dajú s veľkou mierou 
pravdepodobnosti zo zadania odvodiť, a jedinou neurčitosťou je ich umiestnenie do 
územia. Z takýchto dôvodov boli v rámci Správy o hodnotení odporučené opatrenia 
aj pre prípad, ak by boli konkrétne projekty  lokalizované do citlivejších lokalít ako 
sú napr. územia Natura 2000 resp. chránené územia na národnej úrovni.  
Pri vyhodnocovaní vplyvov boli aplikované postupy expertného posúdenia na 
základe vopred vhodne zvolených princípov, kritérií a súvisiacich klasifikačných 
stupňov. 
  

6. VARIANTY RIEŠENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante. V procese 
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Autorka Správy 
o hodnotení v kapitole VI. uvádza priebeh prípravy tohto strategického dokumentu 
a vysvetľuje dôvod jeho jednovariantnosti. 
Na základe výsledkov posúdenia nulového a predkladaného variantu a ich 
vzájomného porovnania je zrejmá výrazná preferencia  variantu navrhovaného 
riešenia vzhľadom na významné benefity pre životné prostredie a aj pre obyvateľov. 
 

7. NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍZENIE 

NEPRIAZNIVÁCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Vychádzajúc zo Správy o hodnotení  je zrejmé, že strategický dokument Regionálna 
integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 –2020 a 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014 –2020 navrhovanými aktivitami zásadne nenarušuje životné prostredie a 
negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí. Pokiaľ budú plánované aktivity posúdené a 
schválené podľa platných právnych predpisov nemalo by prísť k zásadnému 
poškodeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov v trnavskom regióne.  
Navrhnúť opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia je možné v prípade 
strategických dokumentov takéhoto typu len všeobecne, pretože jednotlivé 
plánované aktivity uskutočňované v budúcnosti sú veľmi rôznorodé a v etape 
posudzovania vplyvov rozvojových aktivít vyplývajúcich zo strategického 
dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov nie je možné v súčasnosti 
predikovať detaily.  
Vzhľadom na charakter posudzovaného strategického dokumentu a jeho tematickú 
orientáciu na skvalitnenie podmienok života obyvateľov je systém opatrení na 
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a 
zdravie obyvateľov orientovaný na zabezpečenie optimalizácie realizácie 
jednotlivých aktivít vo vzťahu k cieľom udržateľného rozvoja.  
Z tohto hľadiska navrhujem nasledovné opatrenia, ktoré vychádzajú zo Správy o 
hodnotení: 

  zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
na úrovni jednotlivých činností/projektov  v súlade so zákonom č. 24/2006 
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Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby bola zabezpečená 
optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych 
technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov ako 
aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov 
realizovaných projektov 

 pri rozhodovaní vo výbere projektov dôsledne sledovať aspekt udržateľnosti 
podporovanej aktivity po skončení spolufinancovaného projektu a 
vyváženosť krátkodobých a dlhodobých efektov 

 pri rozhodovaní vo výbere projektov sledovať vyváženosť lokálnych, 
regionálnych a nadregionálnych efektov projektov s cieľom preferencie 
kumulatívnych a synergických efektov v nadmiestnej úrovni 

 zabezpečiť transparentnosť vrátane prístupu k informáciám v celom procese 
vyhlasovania výziev, výberu a prideľovania prostriedkov ako aj monitoringu 
a hodnotenia projektov, jednotlivých prioritných osí pri rešpektovaní ochrany 
hospodárskej súťaže 

 zefektívniť a zjednodušiť administráciu prípravy a realizácie projektov tak, 
aby boli prístupné širšiemu  okruhu adresátov z rôznych okresov, obcí bez 
zvláštnych požiadaviek na ich finančné, technické a personálne kapacity za 
súčasného zabezpečenia objektívnosti výberu a dôslednosti kontroly. 

 
Navrhujem aj ďalšie opatrenia viažúce sa na aktivity realizované v rámci 
špecifických cieľov, ktoré tiež vychádzajú zo Správy o hodnotení: 

 pri rekonštrukcii sociálnych zariadení podporovať využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie (napr. zmeniť všade, kde je to možné palivovú základňu 
energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech využívania 
obnoviteľných zdrojov energie) 

 pri plnení aktivít sa zamerať na dosiahnutie takej úrovne zeleného 
obstarávania, akú v súčasnosti dosahujú členské štáty EÚ s najlepšími 
výsledkami 

 implementovať základné princípy udržateľného rozvoja do učebných osnov 
na všetkých stupňoch škôl a tiež do celoživotného vzdelávania učiteľov a 
riadiacich pracovníkov 

 podporiť vzdelávanie v otázkach ako je napr. udržateľné využívanie energie a 
dopravných systémov, modely udržateľnej výroby a spotreby, zdravie, 
zodpovedné občianstvo a pod. 

 čo najviac škôl zapojiť do programu „Zelená škola“ ako aj do ďalších 
environmentálne orientovaných iniciatív (Zdravá škola a pod.) 

 zavádzať integrované environmentálne riadenie do škôl a školských zariadení 

 zapájať MVO do praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a 
krajiny, využívať spoluprácu na získanie ďalších finančných zdrojov 

 zapájať obce do starostlivosti o chránené územia a vytvárať podmienky pre 
uplatňovanie ekoturistiky 
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 zabezpečiť priaznivý stav osobitne chránených častí prírody a krajiny 
prostredníctvom zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov aj uplatnením 
stimulačného opatrenia (finančný príspevok štátu) 

 zachovať druhy a biotopy s osobitným dôrazom na zabránenie fragmentácie 
prirodzeného prostredia 

 dobudovať materiálnu základňu pre realizáciu výchovy k ochrane prírody v 
chránených územiach 

 realizovať plán rekonštrukcie a budovania náučných chodníkov a náučných 
lokalít v chránených územiach 

 vytvoriť podmienky pre plnenie medzinárodných záväzkov voblasti 
starostlivosti životné prostredie a zdravie na regionálnej úrovni 

 aktívne spolupracovať pri vytváraní integrovaného dopravného systému 

 pri zlepšovaní bezpečnostných parametrov ciest podporovať realizáciu 
cyklistických trás a cyklistickej dopravy 

 vypracovať plán udržateľnej mestskej a prímestskej dopravy s cieľom 
dosiahnuť rovnováhu medzi individuálnou a hromadnou dopravou 

 rozširovať udržateľné formy dopravy, ako je verejná hromadná doprava a 
cyklistika 

 zlepšiť hospodársky a environmentálny výkon všetkých druhov dopravy a v 
prípade potreby realizovať opatrenia v prospech presunu toku cestujúcich a 
tovarov od cestnej na železničnú a verejnú dopravu 

 podporovať vybudovanie udržateľných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach 

 posilňovať a podporovať prístupy ako miestna Agenda 21 a iné procesy so 
širokou účasťou verejnosti 

 podporiť zvyšovanie environmentálnej výkonnosti energeticky úsporných 
budov (izolácia, využitie obnoviteľných zdrojov energie, zelené strechy, 
pasívna / solárna konštrukcia,  nízkoenergetické stavby a pod.) 

 v procese regenerácie územia sa zamerať na hnedé parky, pri riešení ktorých 
by mohli vzniknúť verejno-súkromné partnerstvá so smerovaním k novému 
rozvoju týchto území, napr. objekty pre zariadenia sociálnej starostlivosti, ale 
aj iné služby (bývanie, rekreácia, občianska vybavenosť) 

 zapojiť obce a mestá TTSK do výmeny skúseností a osvedčených postupov, 
ktorý by sa mal realizovať v rámci európskych projektových schém 

 zlepšiť informovanosť o znečistení životného prostredia a nepriaznivých 
vplyvov na zdravie 

 podporovať ekologické inovácie, ktorých cieľom je pokrok smerom k 
dosiahnutiu udržateľného rozvoja tým, že znižujú vplyv na životné 
prostredie, alebo vedú k účinnejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu 
prírodných zdrojov, vrátane energie 

 podporovať výskum vzájomného pôsobenia sociálnych, hospodárskych a 
ekologických systémov, metodík a nástrojov analýzy rizika, systémov spätnej 
projekcie, predpovedí a prevencie 
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 ekonomicky stimulovať aktivity zamerané na udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov 

 podporiť výskum biodiverzity, genetických zdrojov, ekosystémov a interakcií 
s ľudskou činnosťou 

 dosiahnuť pokrok v medzinárodnej a cezhraničnej spolupráci tak, aby sa 
environmentálne politiky a opatrenia navzájom podporovali 

 stimulovať environmentálne a ekologické inovácie prostredníctvom 
rozsiahleho zavádzania IKT a investovania do IKT 

  rozširovať IKT vrátane digitálneho obsahu, prístupnosť a digitálna 
gramotnosť a podporovať vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie 
znalostí a vedomostí o internete 

  zavádzať rozšírené verejné e-služby v prístupe k informáciám o životnom 
prostredí a zdraví a vo výchove a vzdelávaní k udržateľnému rozvoju 

 posilňovať dôveru v IKT a podporu pri používaní IKT a osobitným dôrazom 
na aspekty súkromia. 

 

8. ZÁVER 

V zmysle vyššie uvedeného  konštatujem, že Správa o hodnotení k strategickému 
dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014-2020 
a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014-2020 je vypracovaná po metodickej i po vecnej stránke na požadovanej 
úrovni.  
 
Po podrobnom preštudovaní  predmetnej Správy o hodnotení a na základe výsledku 
procesu posudzovania vplyvov  na životné prostredie v súlade s ustanoveniami 
zákona, pri ktorom sa zvážil a)význam očakávaných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva,  
b)vplyvy na životné prostredie  z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, 
so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na 
cezhraničnej, národnej a regionálnej úrovni,  
c)úroveň spracovania oznámenia, určený rozsah hodnotenia, úroveň spracovania 
Správy o hodnotení strategického dokumentu,  
d)výsledku verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu,  
e)doručených  stanovísk a konzultácií počas celého priebehu procesu posudzovania a 
za súčasného stavu poznania  
 

 o d p o r ú č a m 
schválenie strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia 

Trnavského kraja 2014-2020 a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej 

oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020“ v znení resp. variante, v ktorom 

bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a na základe, 

ktorého bola vypracovaná správa o hodnotení . Pri ďalšom schvaľovaní je potrebné 

zohľadniť opatrenia uvedené v kapitole 7 tohto odborného posudku, pričom viaceré 



Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-2020 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 
 

Odborný posudok k Správe o hodnotení Page 26 
 

opatrenia sú predložené vo forme odporúčaní a ďalšie opatrenia vychádzajú a citujú 

požiadavky v súčasnosti platných právnych predpisov. 

Konkrétne projekty vychádzajúce a predkladané  v rámci predmetného strategického 
dokumentu, ktoré budú spadať pod posudzovanie vplyvov činností podľa tretej časti 
zákona, musia byť predmetom  posúdenia, ktoré bude  vykonané ešte pred vydaním 
povolenia podľa osobitných predpisov.  
 
Posudok je vypracovaný v  ôsmich vyhotoveniach a má 26 strán. Návrh stanoviska 
MŽP SR podľa § 13 ods. 9 zákona sa nachádza v prílohe posudku.  
 
V Bratislave, 30. augusta 2016 
   

 
 
 
Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD  
spracovateľka odborného posudku  
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Príloha 1 

 

 

REGIONÁLNA  INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA 

TRNAVSKÉHO KRAJA 2014 – 2020 

  

 INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA MESTSKEJ 
FUNKČNEJ OBLASTI KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA 
NA ROKY 2014 – 2020  
 

 

 

 

 

NÁVRH  ZÁVEREČNÉHO  STANOVISKA 

vypracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
znení neskorších predpisov 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
 
1. Názov: Trnavský samosprávny kraj (TTSK),  
2. Identifikačné číslo:  37836901 

3. Adresa sídla: Starohájska 10, 917 01 Trnava 

4. Meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa: Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK, Starohájska 10, 917 

01 Trnava, telefónne číslo: 033/555 91 00, e-mail: predseda@trnava-vuc.sk., 

Kontaktná osoba: Ing. Ida Antipovová, riaditeľka odboru stratégie a programovania, 

telefónne číslo: 033/555 96 20, e-mail: antipovova.ida@trnava-vuc.sk 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov: Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja (RIÚS) 2014-
2020“ a Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mestskej 
funkčnej oblasti krajského mesta Trnava (IÚS MFO TT) na roky 2014 – 2020.  
 
2. Charakter:  Plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre 
uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. 
Predstavuje aplikáciu integrovaných územných investícií v zmysle nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020. RIÚS predstavuje 
strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre 
účinné využitie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas 
programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 – 2020.  
 
3. Hlavné ciele: Účelom posudzovaného strategického dokumentu je zvýšiť kvalitu 

života obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja a jeho regionálnu konkurencieschopnosť. 

  

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky  

2014-2020 (RIÚS TTSK) a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti 

krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 (IÚS MFTO TT) je spracovaná za účelom 

koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP) na území Trnavského samosprávneho 

kraja a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými OP. Ide o plánovací 

nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre uplatnenie princípu 

integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji. RIÚS je aplikáciou 

integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) na roky 2014-2020.  

mailto:predseda@trnava-vuc.sk
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Samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou RIÚS TTSK na roky 2014-2020 je 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014-2020 (IÚS MFO TT) reprezentujúca udržateľný mestský rozvoj (UMR).Ide 
o špecifickú časť zameranú na udržateľný mestský rozvoj krajského mesta Trnava vo 
vzťahu k stanoveným oblastiam (15 obcí TTSK: Biely Kostol, Bučany, Brestovany, 
Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč 
a Zvončín), ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť krajského mesta Trnava. 
 
RIÚS TTSK vrátane IÚS MFO TT predstavuje strednodobý plánovací dokument, 
ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných 
prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a 
ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia politiky 
súdržnosti EÚ 2014 –2020.  
 
RIÚS TTSK a IÚS MFO TT vychádzajú zo stratégie a cieľov Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014-2020, pričom snahou bude nasmerovať 
investičné priority do konkrétneho územia, ktoré má najvyšší rozvojový potenciál 
pre danú prioritu a stane sa motorom ďalšieho rastu s dopadom na čo najširší okruh 
obyvateľov. Intervencie do vybraných oblastí budú predstavovať spoločné a 
koordinované kroky partnerov, ktorými sa sústredí činnosť a finančné prostriedky 
na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom konkrétnych 
intervenčných portfólií. 
 
RIÚS TTSK na roky 2014-2020 (vrátane IÚS MFO TT) predstavuje implementačný 
mechanizmus Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je založený 
na integrovanom prístupe k územnému rozvoju. Ide o multisektorový plánovací 
dokument, ktorý je spracovaný za účelom koordinácie integrovaných teritoriálnych 
investícií na území Trnavského kraja.  
 
Globálnym cieľom RIÚS TTSK na roky 2014-2020 je v súlade s IROP 2014-2020 
prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Trnavského kraja, zabezpečiť 
udržateľné poskytovanie verejných služieb, podporiť inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast a zamestnanosť s dopadom na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť regiónu, jeho funkčných území (miest a obcí).Cieľom je zlepšenie kvality 
života a regionálnej konkurencieschopnosti Trnavského kraja s dopadom na 
vyvážený územný rozvoj prostredníctvom vhodne zvolených intervencií 
regionálneho a miestneho charakteru. 
 
Globálnym cieľom IÚS MFO TT je zlepšenie kvality života a zabezpečenie 
udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný 
územný rozvoj, mobilitu a dopravnú obsluhu, na hospodársku, územnú a sociálnu 
súdržnosť miest a obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava. 
 
Ciele strategického dokumentu budú implementované za predpokladu prierezového 
zapojenia všetkých relevantných aktérov, pôsobiacich v regionálnom rozvoji, s 
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dosahom na strategické plánovanie a riadenie, dodržiavajúc princíp partnerstva, a to 
ako na horizontálnej, tak i na vertikálnej úrovni. Princíp subsidiarity je uplatňovaný 
prostredníctvom identifikácie projektových zámerov, ktoré sa budú v území 
Trnavského kraja realizovať, monitorovať, ale i hodnotiť.  
 
Jednotlivé časti celého strategického dokumentu sú obsahovo previazané s 
prioritnými osami IROP, spracované podľa schválenej metodiky a sú vyjadrením 
potrieb územia pre jeho rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
 
Hlavným účelom strategického dokumentu je zvýšiť účinnosť rozvojových politík 
podporovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to 
predovšetkým prostredníctvom integrácie tvorcov rozvojových politík s národným 
dosahom a inštitúcií, realizujúcich tieto rozvojové politiky ďalej v území či už na 
regionálnej alebo miestnej úrovni. RIÚS TTSK a IÚS MFO TT určujú kapitál, 
sústredený do presne definovaného priestoru Trnavského kraja, resp. MFO Trnava.  
 
RIÚS TTSK je východiskovým dokumentom pre realizáciu integrovaných územných 
investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň a tvorí ho samotný 
dokument, ako i realizačný mechanizmus. Nositeľom RIÚS TTSK je partnerstvo pre 
tvorbu a realizáciu zložené s orgánu regionálnej samosprávy, orgánov miestnej 
samosprávy, štátnej správy, miestnych iniciatív a ďalších socio - ekonomických 
partnerov pôsobiacich v území. Obsahovo vychádza z Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009-2015, z 
územno-plánovacej dokumentácie TTSK, ako i ďalších rozvojových koncepčných 
dokumentov a je tiež spracovaný v súlade s dokumentáciou spracovanou Riadiacim 
orgánom pre IROP, a to Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pre prípravu a realizáciu RIÚS a Záväznou osnovou na 
vypracovanie RIÚS (Verzia 1.0). 
 
RIÚS TTSK a IÚS MFO TT je štruktúrovaný do troch základných častí: analytická, 
strategická a vykonávacia časť v zmysle unifikácie a záväznej osnovy pre 
spracovateľa. Cieľom analytickej časti je charakterizovať a posúdiť stav v 
relevantných oblastiach determinujúcich kvalitu života v Trnavskom kraji. Analýza 
sa zameriava predovšetkým na prehľad zdrojov územia v jednotlivých aspektoch, a 
to nielen z pohľadu predchádzajúceho stavu, ale i súčasného. V rámci každej 
tematickej oblasti sú uvedené kľúčové ukazovatele charakterizujúce existujúci stav. 
 
Strategická časť identifikuje strategické a investičné priority, špecifické ciele a 
aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu uvádzaných cieľov a v implementačnej fáze budú 
premietnuté do projektov. Sú zoradené do nasledovných prioritných osí: 
 
Časť A: Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-
2020 
 
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regióne TTSK 
Investičné priority: 
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 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych 
uzlov s infraštruktúrou TEN-T, vrátane multimodálnych uzlov 
 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a 
nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných 
ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v záujme udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 
  

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na území 
Trnavského kraja 
Investičné priority: 
 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 
 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry 
 
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regióne Trnavského kraja s dôrazom na 
životné prostredie 
Investičné priority: 
 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 
 

 

 
Časť B: Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014 - 2020 
 
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regióne TTSK 
 
Investičné priority: 
 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych  
uzlov s infraštruktúrou TEN-T, vrátane multimodálnych uzlov 
 
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám na území 
Trnavského kraja 
Investičné priority: 
 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 
zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom 
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné 
 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry 
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Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu na území MFO Trnava 
            Investičné priority: 
 Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti, vrátane konverzie 
upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja 
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 
 
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života Trnavského kraja s dôrazom na životné prostredie 
Investičné priority: 
 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie apokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 
 
Vykonávacia časť popisuje spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov RIÚS TTSK a IÚS 
MFO TT z hľadiska časového a inštitucionálneho, prostredníctvom ktorého bude 
možné sledovať dosahovanie stanovených cieľov. Ide predovšetkým o 
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie RIÚS TTK a IÚS UMR MFO 
Trnava, časový a finančný harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie.  
 
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
 
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014-2020spolu 
s Integrovanou územnou stratégiou mestskej funkčnej oblasti krajského mesta 
Trnava na roky 2014–2020j e vypracovaná v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v strategických dokumentoch regionálneho rozvoja spracovanými na 
medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni, napr.: 
 
Medzinárodné strategické dokumenty 
 Európa 2020 –udržateľný a inkluzívny rast 

 Pozičný dokument EK 

 Odporúčania Rady, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska  

 Partnerská dohoda a programy na Slovensku na roky 2014 -2020 

 Smernica Rady 91/271/EHS očistení komunálnych odpadových vôd a 
Národný program SR pre vykonávanie tejto Smernice 

 Spoločný strategický rámec a kohézna politika pre roky 2014 -2020 

 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 
 
Národné strategické dokumenty 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (aktualizácia 2011) 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2009, 
aktualizácia 2014 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 
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 Národný program reforiem 

 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 

 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 
republike, schválená Vládou SR uznesením č. 223 zo dňa mája 2013 

 Biela kniha o doprave: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru –
vytvorenie konkurencieschopnosti dopravného systému efektívne využívajúceho 
zdroje, 2011 

 Zelená kniha o doprave: Za novú kultúru mestskej mobility, 2007 

 Analýza podmienok v oblasti nemotorovej dopravy s dôrazom na 
cyklodopravu v samosprávnych celkoch SR s cieľom naštartovania implementácie 
Národnej cyklostratégie 2013 –2020, čiastková úloha „Evidencia cyklistickej 
infraštruktúry“, VÚD Žilina, november 2013 

 TP 07/2014 –Technické podmienky „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“, 
platné od 1. 11. 2014 

 Modernizačný program Slovensko 21  

 Národný strategický referenčný rámec 2007-2013  

 Národná Lisabonská stratégia  

 Stratégia energetickej bezpečnosti SR 

 Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

 Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, sprac. 2013 

 Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 –2020, sprac. 2014 
 Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike do roku 2020, 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (v nej zahrnutie 
koncepcie „Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike“), schválená 
Vládou SR uznesením č. 379 zo dňa 10. júla 2013 

 Program rozvoja bývania 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 -2020 

 Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR, sprac. 
2014 

 Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 
Slovenskej republike 

 Strategické priority rozvoja kultúry pre roky 2012 -2016 

 Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a Stratégia rozvoja 
kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2014) 

 Aktualizovaná koncepcia hydroenergetického potenciálu do roku 2030 

 Vodný plán Slovenska, 2015 

 Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020  

 Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020  
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 Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020  

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  

 Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020  

 Operačný program Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 – 
2020  

 Operačný program Technická pomoc 2014 – 2020  

 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020  

 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v 
SR 

 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v 
systéme sociálnych služieb na roky 2012 –2015 

 Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských 
domovoch na roky 2012 -2015 s výhľadom do roku 2020 

 Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

 Národný program reforiem SR 2013 

 Národný program reforiem SR 2014 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 -2017 

 Národný program aktívneho starnutia 2014-2020 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 –2020 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 
–2019 

 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

 Implementačná stratégia –systém integrovaného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti 
kvalitných služieb primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti 

 Akčný plán zamestnanosti  
 
Regionálne strategické a analytické dokumenty Trnavského kraja 
 Územný plán Trnavského samosprávneho kraja  

 Územný plán mesta Trnava, 2009  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 – 
2015  
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava - 
aktualizácia na obdobie rokov 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030  

 Mestský región Trnava – Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné 
zabezpečovanie služieb, 2015  

 Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK  

 Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych 
aktivít na území TTSK  

 Stratégia rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK  

 Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK  

 Stratégia rozvoja priemyslu na území TTSK  
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 Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTTSK  

 Strategický plán rozvoja zdravotnej starostlivosti pre TTSK  

 Energetická politika Trnavského samosprávneho kraja  

 Regionálna inovačná stratégia Trnavského samosprávneho kraja  

 Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry a práce s mládežou na území 
TTSK  

 Rozvojový plán NUTS II – Západné Slovensko  

 Operačné programy, Regionálny operačný program  

 Akčný plán zamestnanosti TTSK  

 Akčný plán rozvoja sociálnych služieb TTSK 2009 -2015 

 Strategická štúdia „Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského 
samosprávneho kraja“, Trnavský samosprávny kraj, november 2010  

 Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja z 
roku 2011  

 Analýza stavu školstva v Trnavskom samosprávnom kraji z roku 2014  

 Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v Trnavskom samosprávnom  
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 –2015 
 
III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 
 
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania  
 

 Oznámenie o strategickom dokumente: máj 2015 

 Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym 
dosahom: do 26. 6. 2015 na adresu:  
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
Kollárova 8,  
917 02 Trnava 

 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: 
13.07.2015 

 Pripomienky k Rozsahu hodnotenia: do 24. 08. 2015 na adresu:  
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
Kollárova 8,  
917 02 Trnava 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: máj 
2016 

 Stanoviská a pripomienky k Správe o hodnotení: do 09.08.2016 na adresu: 
Okresný úrad Trnava,  
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia,  
Kollárova 8,  
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917 02 Trnava.  
Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: 
28.07.2016 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 Vypracovanie odborného posudku na Správu o hodnotení strategického 
dokumentu: august 201604/2014 
 
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. 
 
3. Druh prijatia, rozhodnutia 

Strategický dokument bude prerokovaný Radou Partnerstva pre RIÚS a následne 
schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
 

4. Vypracovanie Správy o hodnotení: 

 
Meno: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,  
Adresa: Pečnianska 3, 851 01 Bratislava 
Tel. kontakt: 0907 74 88 77 
E-mailový kontakt: eva@paudits.com 
Dátum vyhotovenia Správy o hodnotení: 30.5.2016 
 
5. Posúdenie Správy o hodnotení 
 
Meno: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., zapísaná v zozname odborne spôsobilých 
osôb na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Odborná spôsobilosť v odboroch: 
2f environmentalistika 
2k urbanizmus a územné plánovanie 
V oblastiach: 
3d – líniové stavby 
3g – stavby na odpadové hospodárstvo 
3h – vodné stavby 
3o – územný rozvoj a územné plánovanie 
podľa § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 
životné prostredie 
Kontaktná adresa: Lopenícka 1/A, 831 02 Bratislava 
Tel.: kontakt: 0908 899 229 
E-mailový kontakt: belcakovaingrid@gmail.com 

mailto:eva@paudits.com
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Dátum vyhotovenia odborného posudku: 30.8.2016 

6. Stanoviská predložené k Správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

V zákonom stanovenej lehote boli príslušnému orgánu  k Správe o hodnotení 
doručené nasledovné stanoviská: 

 Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 32 Bratislava 

 upozorňuje na nepresnosti (CHKO Záhorie nezasahuje do okresu Bratislava 
IV, chýba vymenovanie prvkov ÚSES pre okres Senica, CHVÚ Záhorské 
Pomoravie už bolo novelizované a treba aktualizovať Nariadenie, chýbajú 
územia SKUEV 0163 Rudava, SKUEV 1082 Čičovské luhy, SKUEV 0267 Biele 
Hory, SKUEV 0278 Brezovské Karpaty, chránený strom „Pálfiho smrek“bol 
zrušený u dôvodu zániku predmetu ochrany 

 jednotlivé aktivity nemajú priestorové vyjadrenie, chýbajú údaje 
o konkrétnych chránených druhoch rastlín, biotopy sú ponímané len 
všeobecne s nesprávnou terminológiou 

 v Prílohe 1 sú pravopisné chyby 

 potreba hodnotenia každého realizačného projektu, ktorý vyplynie z RIÚS 
TTSK a IÚS MFO v procese EIA 

 pri príprave projektov nezasahovať do chránených území 

 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská 
Bystrica 

 Slovenská inšpekcia ŽP, Karloveská 2, 842 22 Bratislava 

 RÚVZ Trnava, Limbová 6, 917 09 Trnava 

 súhlasí s návrhom Správy o hodnotení 

 KRHaZZ, Vajanského 22, 917 01 Trnava 
–  pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo 
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov  a súvisiacimi predpismi 
–  pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie 
požiarov v uvedenej lokalite v zmysle  príslušnej vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

 Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, referát 
pôdohospodárstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava 

 k predloženému strategickému dokumentu nemá z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky 

  Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a BP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 bez pripomienok 

 Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 Uviesť správny názov ústredného orgánu štátnej správy, správne má byť 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 k analytickej časti nemajú pripomienky 

 Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 
Trnava 
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 Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 bez pripomienok a požiadaviek 

 Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 
02 Trnava 

 Správu o hodnotení akceptujú a nemá k nej žiadne zásadné pripomienky 

 OÚ Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 
Hlohovec; 

 bez pripomienok z hľadiska vodných pomerov 

 žiadajú dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov 

 potreba dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch spolu s vykonávacími 
predpismi 

 ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemá 
pripomienky 

 OÚ Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 
5053/13, 921 01 Piešťany; 

 bez pripomienok 

 OÚ Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 
924 01 Galanta; 

 OÚ Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie Korzo Bélu 
Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda; 

 bez zásadných pripomienok, upozorňujú na dodržiavanie príslušnej 
legislatívy o vodách v chránenej vodohospodárskej oblasti 

 OÚ Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 
Senica; 

 OÚ Skalica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody č. 
15, 909 01 Skalica;  

 orgán ochrany ovzdušia nemá žiadne pripomienky 

 odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje na chyby v názvoch obcí 
Mokrý háj a Unín 

 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava; 

 potreba aktualizovať názvy jednotlivých ministerstiev, ktoré sú 
dotknutými orgánmi 

 opraviť údaj o schvaľujúcom orgáne keďže týmto orgánom je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a vidieka  

 Upozorňujú na duplicitné uvádzanie dokumentu PHSR na roky 2009-2015 

 Upozorňujú na zmenu spoločnosti zabezpečujúcu autobusovú dopravu na 
území TTSK, v súčasnosti je to spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. 

 Nesprávne uvedené názvy obcí Horná Krupá a Hrnčiarovce nad Parnou 

 Nesprávne uvedená skratka RIUS KK namiesto RIUS TTSK (str. 82) 

 Potrebné zjednotiť skratky RIUS TTSK v celom dokumente (niekde sa uvádza 
RIUS TT alebo RIUS TTK) 

 Na str. 81 chýba vo vete slovo „oblasť“ 



Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja 2014-2020 
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 
 

Odborný posudok k Správe o hodnotení Page 39 
 

 Na str. 83 uviesť iné formátovanie, správne má byť  „viaczdrojové finančné 
zabezpečenie“ 

 Na str. 85 je v zozname skratiek nesprávne uvedené MFO (košice a okolie) 
namiesto  MFO (Trnava a okolie) 

 Na str. 60 v tab. 33 v časti A chýbajú údaje predpokladaných vplyvov  na 
životné prostredie a obyvateľov týkajúce sa „zlepšenia kvality vozidlového 
parku autobusovej dopravy“ 

 Pri  vyhodnotení vplyvov prioritnej osi s integrovaným projektom č.5 je 
potrebné vyhodnotiť tento vplyv ako „priamy a poztívny“  

 Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder; 

 bez pripomienok 

 Ing. Dušan Šlahučka, A. Hlinku 3058/18, 926 01 Sereď 

 doplniť do kap. III. 2.2.5. Zdroje pitnej vody – okres Galanta 

 požaduje posúdiť stav pitnej vody z lokálnych zdrojov mesta Sereď a tab. 24 
doplniť o lokálne zdroje skupinového zásobovania občanov pitnou vodou 

 upozorňuje, že pitná voda, ktorou sú zásobovaní občania Serede zo 
skupinového vodovodu v správe ZsVS a.s. nezodpovedá norme pre pitnú 
vodu. 
 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení RIÚS TTSK a IÚS MFOsa konalo 28. 07. 
2016 o 10.00 hod v Trnave na Úrade TTSK. 
 
Rokovanie otvoril a prítomných privítal pracovník Odboru stratégie 
a programovania Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Miroslav Strehár. Zároveň 
predstavil spracovateľku Správy o hodnotení – Doc. RNDr. Evu Pauditšovú, PhD. 
 
Vzhľadom k tomu, že prerokovania sa zúčastnili iba osoby, ktoré boli priamo 
zainteresované na vytvorení strategického dokumentu odovzdal bez ďalšieho 
podrobného opisu samotného strategického dokumentu slovo priamo spracovateľke 
Správy o hodnotení. 
 
Doc. Pauditšová vysvetlila štandardnú štruktúru Správy o hodnotení, ďalej 
vyzdvihla kompatibilitu indikatívnych investičných aktivít s globálnym cieľom 
strategického dokumentu. Z hľadiska možného vplyvu a rizík narušenia životného 
prostredia v súvislosti s posudzovaným strategickým dokumentom sa podrobnejšie 
venovala výstavbe a rekonštrukcii regionálnych ciest II. a III. triedy a výstavbe 
a rekonštrukcii cyklotrás. Je potrebné vnímať ich možný vplyv na chránené územia. 
Vysvetlila aj určitú mieru neurčitosti hodnotenia keďže navrhované investičné 
aktivity sú indikatívneho charakteru. Na záver skonštatovala, že strategický 
dokument spĺňa všetky kritériá európskej environmentálnej politiky a ozrejmila 
prítomným nasledujúci postup v procese SEA. 
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Mgr. Strehár následne ponúkol zúčastneným možnosť podať v rozprave 
pripomienky k Správe o hodnotení a možnosť zapojiť sa do diskusie. Túto možnosť 
priamo na stretnutí nikto nevyužil a verejné pripomienkovanie bolo ukončené. 
 
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
 
Metodický rámec k odbornému posúdeniu strategického dokumentu stanovuje § 13 
ods. 8 zákona, podľa ktorého by posúdenie malo byť zamerané na nasledovné:  
- posúdenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu,  

- vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona,  

- posúdenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,  

- posúdenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií,  

- posúdenie variantov riešenia strategického dokumentu,  

- posúdenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých 
vplyvov strategického dokumentu,  

- návrh stanoviska podľa § 14.  
 
Podstata odborného posúdenia spočíva vo vyhodnotení metodického postupu, 
kritérií a indikátorov ktorým boli posudzované investičné aktivity  spracovateľkou 
správy o hodnotení a v spôsobe ich použitia pri vyhodnocovaní environmentálnej 
akceptovateľnosti špecifických cieľov navrhovaných v rámci strategického 
dokumentu.  
Odborný posudzovateľ mal pre dané účely k dispozícii nižšie uvedené podklady:  
- Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 -2020 
a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na 
roky 2014-2020 

- Oznámenie o strategickom dokumente z mája 2015  

- Stanoviská k oznámeniu  

- Rozsah hodnotenia strategického dokumentu z 13.7.2015  

- Správu o hodnotení strategického dokumentu z mája 2016  

- Stanoviská k správe o hodnotení 
- Záznam o verejnom prerokovaní  

- Informácie o vykonaných konzultáciách v rámci procesu posudzovania  

- Ostatná odborná dokumentácia podľa zoznamu podkladových materiálov 
 
Správa o hodnotení je z hľadiska štruktúry kapitol spracovaná v súlade s prílohou č. 
4 zákona. Rozsah dokumentácie nie je normatívne stanovený, t. z., že je na 

spracovateľovi, v akej podrobnosti zaznamená a spracuje údaje o území. V danom 
prípade ide o primeraný rozsah s takým uvedením podrobností, aby bolo možné 
identifikovať predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
Správa je doplnená ilustračnými obrázkami a obsahuje prílohy. Časť správy o 
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hodnotení týkajúca sa komplexnej charakteristiky záujmového územia a hodnotenia 
vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. 
 
Najpodstatnejšia časť dokumentácie – hodnotenie predpokladaných vplyvov 
posudzovaného strategického dokumentu na životné prostredie je v Správe o 
hodnotení vyhodnotená komplexne, podľa jednotlivých prioritných osí, najmä z 
hľadiska únosného zaťaženia územia a vplyvu na obyvateľstvo a jeho zdravie. 
Výsledky hodnotenia sú spracované vo forme tabuliek v texte a aj v samostatnej 
prílohe čo  prispieva k prehľadnosti predpokladaných vplyvov. Pozitívne je, že sú 
vplyvy na životné prostredie vyhodnotené aj prostredníctvom princípov a kritérií 
udržateľného rozvoja. Týmto prístupom nie je v Správe o hodnotení opomenutá 
snaha vyhodnotiť predikciu aj kumulatívnych a synergických vplyvov, na čo často 
spracovávatelia Správ o hodnotení zabúdajú. 
 
Predpokladané vplyvy  RIÚS TTSK a IÚS MFO Trnava na životné prostredie sú v Správe 
o hodnotení vyhodnotené z viacerých hľadísk. Vplyvy boli hodnotené podľa 
jednotlivých prioritných osí na základe vopred  zvolenej stupnice resp. škály 
vplyvov tak pre predložený variant strategického dokumentu ako aj pre nulový 
variant. Autorka Správy o hodnotení hodnotila vplyvy strategického dokumentu aj 
na základe princípov a kritérií udržateľného rozvoja a v samostatnej prílohe Správy 
o hodnotení sú posudzované aj vplyvy na prvky ochrany prírody a územia Natura 
2000. V kapitole VIII. Správy o hodnotení sú vyhodnotené  tiež pravdepodobné 
cezhraničné environmentálne vplyvy. 
 
Predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení RIÚS TTSK a IÚS MFO za jednotlivé 
strategické osi a investičné priority na životné prostredie a zdravie obyvateľov  
  
Predpokladané očakávané vplyvy investičných priorít na životné prostredie a 
zdravie obyvateľov boli hodnotené komplexne spoločne za všetky zložky životného 
prostredia vzhľadom na charakter dokumentu a stupeň informačnej detailnosti.  
Pri hodnotení bola použitá numerického škála vyjadrenia významnosti vplyvu od + 
3 (pozitívny vplyv) do -3 (negatívny vplyv). Jednotlivým aktivitám v rámci 
špecifických cieľov boli  priradené relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru vplyvu. V 
niektorých prípadoch bol vplyv hodnotený variabilne, pretože nebolo možné 
vzhľadom na súčasný stupeň poznania detailov určiť aký bude očakávaný vplyv. 
Systematické vyhodnotenie porovnania vplyvov v rámci variantov bolo  spracované 
prehľadne a detailne v tabuľkách zvlášť pre časť A - RIÚS TTSK a  pre časť B - IÚS 
MFO Trnava. 
V obidvoch častiach vidieť po posúdení vplyvov výrazný rozdiel medzi nulovým 
variantom a variantom navrhnutým v strategickom dokumente. Výsledné hodnoty 
prezentované v tabuľkách  sčítaním čiastkových numerických ohodnotení pre každú 
aktivitu či opatrenie v rámci príslušného špecifického cieľa poukazujú na to, že 
dopady vyplývajúce z realizácie strategického dokumentu budú mať viac 
pozitívnych vplyvov v porovnaní s nulovým variantom. Súčet hodnôt v nulovom 
variante dosiahol zápornú hodnotu, čo aj bez poznania konkrétnej hodnoty indikuje 
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negatívny územný rozvoj a v porovnaní  s variantom riešenia je jednoznačne nulový 
variant nevhodný.  
Pozitívne vplyvy prevažujú vďaka tematickému zameraniu špecifických cieľov, 
ktoré sú orientované najmä na ľudí, na kvalitu života, na zdravie obyvateľov, ale aj 
na sociálne záležitosti, ktoré v konečnom dôsledku tiež ovplyvňujú zdravie človeka. 
Na základe uvedeného je variant riešenia v porovnaní s nulovým variantom 
vhodnejší.. 
 
Predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení RIÚS TTSK a IÚS MFO na prvky 
ochrany prírody a územia Natura 2000 
 
Samostatne hodnotené vplyvy na prvky ochrany prírody a územia Natura 2000 boli 
zvažované z hľadiska ich predpokladaného očakávania a z pohľadu úrovne 
strategického dokumentu, t.j., bez dostatočnej podrobnosti vstupov, ktorú na tejto 
úrovni nebolo možné zabezpečiť. V jednotlivých tabuľkách boli vyhodnotené 
negatívne vplyvy priame a nepriame, z hľadiska faktora času boli hodnotené vplyvy 
krátkodobé a dlhodobé a hodnotenie zahŕňa aj kumulatívne a synergické vplyvy. Ak 
sa negatívny vplyv očakával, bol aplikovaný znak “+“, ak sa vplyv neočakával, 
autorka Správy o hodnotení použila znak“-“. 
Vzhľadom na tematické zameranie projektov a aktivity z nich vyplývajúce nie je 
predpoklad, že príde pri ich realizácii k negatívnemu ovplyvneniu chránených 
území vrátane území sústavy Natura 2000. V prípade budovania cyklotrás a drobnej 
súvisiacej architektúry (odpočívadlá, stojany na bicykle apod.) je možný predpoklad, 
že by prišlo k negatívnym dopadom na chránené územia. Ak príde k stretu záujmov 
tohto typu, je predpoklad, že pôjde o vplyvy málo významné, lokálneho charakteru a 
väčšinou len krátkodobého charakteru.  
 
Vyhodnotenie predpokladaných vplyvov RIÚS TTSK a IÚS MFO Trnava prostredníctvom 
princípov  a kritérií udržateľného rozvoja 
 
V hodnotení predpokladaných vplyvov na základe princípov a kritérií udržateľného 
rozvoja prevažujú pozitívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
Negatívne vplyvy, ak sú predikované, sú vyhodnotené prevažne ako krátkodobé, 
súvisia predovšetkým s výstavbou objektov, rekonštrukciou a modernizáciou 
objektov vzťahujúcich sa ku konkrétnym cieľom v rámci príslušnej prioritnej osi. 
Tieto vplyvy súvisia najmä so zvýšeným hlukom, prašnosťou, emisiami, produkciou 
odpadu a pod. Ide teda o negatívne vplyvy s limitovaným časovým horizontom. V 
rámci determinácie predpokladaných negatívnych vplyvov sú pri vybraných 
prioritách opísané aj významné negatívne vplyvy, ktorých predpoklad závisí od 
konkrétnej lokalizácie plánovaných činností. Správa o hodnotení strategického 
dokumentu sa vzťahuje v primeranom rozsahu na hypotetické hodnotenie 
predpokladaných negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
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Vyhodnotenie pravdepodobných významných cezhraničných environmentálnych vplyvov 
vrátane vplyvov na zdravie 
 
Z vyššie uvedených hľadísk  hodnotenia vplyvov  predkladaného strategického 
dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov vyplynul najmä pozitívny 
environmentálny prínos po celkovej implementácii naplánovaných špecifických 
cieľov v rámci príslušných prioritných osí. Preto je vzhľadom na jednotlivé prioritné 
osi predpoklad, že realizáciou týchto opatrení dôjde vo viacerých zložkách životného 
prostredia k zlepšeniu aj v susedných a prihraničných regiónoch. Tieto môžu byť 
ovplyvnené výstavbou regionálnych komunikácií a cyklotrás. 
Súčasťou strategického dokumentu sú aj environmentálne prijateľné líniové projekty, 
ktoré majú svoju cezhraničnú dimenziu. Priame vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice sa predpokladajú v lokalitách, kde sa dopravná 
infraštruktúra pripája na infraštruktúru susediacich krajín. Vzhľadom na to, že ide o 
environmentálne priaznivé, nízkohlukové a nízkouhlíkové dopravné systémy v 
záujme miestnej mobility, nepredpokladá sa zvýšená tvorba emisií a hluku, je však 
predpoklad vzniku bariérového efektu. Výskyt potenciálnych cezhraničných 
vplyvov je možné presnejšie identifikovať na úrovni jednotlivých projektov. 
Z hľadiska úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia konštatujem, že 
„predpokladané vplyvy  sú v Správe o hodnotení vyhodnotené podrobne 
v jednotlivých tabuľkách, systematicky a komplexne s príslušnou únosnou mierou 
neurčitosti“.  
   
Pre vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie a zdravie obyvateľov boli použité analytické metódy formou 
štandardného získavania údajov z jednotlivých printových a elektronických médií. 
Podstatou práce bol súhrn relevantných údajov o záujmovom území, týkajúci sa 
všetkých zložiek životného prostredia, vrátane demografických charakteristík.  
Autorka dokumentácie pracovala s dátami v textovej a grafickej podobe, využívala 
publikácie, odborné správy, informačné zdroje publikované na internete, ako aj 
mnohé právne predpisy a metodické pokyny. 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu takéhoto 
typu je typickým prípadom, kedy je potrebné posudzovať vplyvy na pomerne 
rozsiahlom území a na všeobecnej úrovni, keďže plánované projekty sú bez bližšej, 
podrobnejšej špecifikácie. Zadefinované aktivity a činnosti sa dajú s veľkou mierou 
pravdepodobnosti zo zadania odvodiť, a jedinou neurčitosťou je ich umiestnenie do 
územia. Z takýchto dôvodov boli v rámci Správy o hodnotení odporučené opatrenia 
aj pre prípad, ak by boli konkrétne projekty  lokalizované do citlivejších lokalít ako 
sú napr. územia Natura 2000 resp. chránené územia na národnej úrovni.  
Pri vyhodnocovaní vplyvov boli aplikované postupy expertného posúdenia na 
základe vopred vhodne zvolených princípov, kritérií a súvisiacich klasifikačných 
stupňov. 
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V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 
2000) 
 
Potreba vypracovania posúdenia predpokladaných vplyvov na európsku sústavu 
chránených území Natura 2000 vyplynula z bodu 2.2. špecifických požiadaviek 
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná 
stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020; Integrovaná 
územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014“ 
určený podľa §8 a §17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vydaného Okresným úradom Trnava, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 13. 7. 2015 pod číslom OU-TT-OSZP2-2015/017821/Pu.  
V bode 2.2. uvedeného rozsahu hodnotenia bola o. i. uvedená požiadavka: „posúdiť 
vplyvy (vrátane kumulatívnych) navrhovaného strategického dokumentu na územia 
sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43PEHS o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín“.  Cieľom posúdenia 
bolo zistiť, či posudzovaný strategický dokument môže mať nepriaznivý vplyv na 
integritu území sústavy Natura 2000. 
 
Základným metodickým rámcom pre posúdenie strategického dokumentu bola 
Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy 
Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014). Pri hodnotení významnosti 
vplyvov strategického dokumentu bola až v záverečnom konštatovaní aplikovaná 
štandardná stupnica. Vplyvy na územia Natura 2000 boli hodnotené z hľadiska ich 
predpokladaného očakávania a z pohľadu úrovne strategického dokumentu, t.j., bez 
dostatočnej podrobnosti vstupov, ktorú na tejto úrovni nie je možné zabezpečiť. 
Vyhodnotené boli negatívne vplyvy priame a nepriame, z hľadiska faktora času sú 
hodnotené vplyvy krátkodobé a dlhodobé a hodnotenie zahŕňa aj kumulatívne a 
synergické vplyvy. Ak sa negatívny vplyv očakával, bol aplikovaný znak “+“, ak sa 
vplyv neočakáva, autorka Správy o hodnotení použila znak “-“. 
 
Pre identifikáciu potenciálne dotknutých území Natura 2000 so záujmami 
strategického dokumentu boli použité základné mapy mierky 1 : 10 000 a mapa 
znázorňujúca lokality Natura 2000 na Slovensku (geo.enviroportal.sk). 
 
Národný zoznam chránených vtáčích území bol schválený Vládou SR uznesením č. 
636 zo dňa 9. júla 2003 v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. 
Uznesením vlády SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 bol Národný zoznam chránených 
vtáčích území zmenený, boli z neho vylúčené 2 územia, a to: Boheľovské rybníky 
(okres Dunajská Streda) a Trnavské rybníky (okres Trnava). Obe tieto územia sa 
týkajú práve Trnavského kraja. Na pokyn Európskej komisie bolo doplnených 5 
nových území, z ktorých jedno – Špačinsko-nižnianske polia spadá územne do 
Trnavského kraja. Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území bol 
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prvým krokom v oblasti implementácie Smernice o vtákoch. Chránené vtáčie územia 
uvedené v národnom zozname sa stali chránenými územiami až po ich vyhlásení 
všeobecne záväznými vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 
26, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. V príslušných vyhláškach sú uvedené údaje o 
vymedzení hraníc CHVÚ, definované sú zakázané činnosti, ktoré môžu mať 
negatívny vplyv na predmet ochrany.  
 
V TTSK sa nachádza 10 vyhlásených chránených vtáčích území – Dunajské Luhy, 
Kráľová, Lehnice, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Ostrovné lúky, Úľanská 
mokraď, Sĺňava, Veľkoblahovské rybníky, Špačinsko-nižnianske polia 
V zmysle § 6, ods.3 a § 28 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
MŽP SR vyhláškou č. 24/2003 Z. z. vydalo zoznam biotopov európskeho významu, 
biotopov národného významu a prioritných biotopov. V zmysle § 27 zákona o 
ochrane prírody a krajiny je v Slovenskej republike územím európskeho významu 
územie tvorené jednou alebo viacerými lokalitami:  

- na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy 
európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,  

- ktoré sú zaradené v národnom zozname chránených lokalít obstaranom MŽP 
SR.  

 
Od okamihu predloženia národného zoznamu Európskej komisii musí členský štát 
formou tzv. predbežnej ochrany zabezpečiť, aby nedošlo k znehodnoteniu predmetu 
ochrany navrhnutého územia. Za týmto účelom, v súlade s § 27 ods. 5 zákona o 
ochrane prírody bol národný zoznam po schválení vládou vydaný všeobecne 
záväzným právnym predpisom (Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5,1 zo 14. 7. 2004, s 
účinnosťou od 1. 8. 2004).  
 
V TTSK sa nachádza 39 ÚEV, na ktoré sa vzťahuje územná ochrana podľa § 27 ods. 7 
zákona č. 543/2002 Z. z. 
 
V rámci strategických prioritných osí 1 až 4 RIÚS TTSK (Časť A) a IÚS MFO Trnava 
(Časť B) majú potenciál negatívne ovplyvniť územia sústavy Natura 2000 iba 
technické opatrenia zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III triedy, 
výstavbu nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy). Tento typ aktivít 
môže zasiahnuť alebo sa priblížiť k chráneným územiam sústavy Natura 2000 
(územia európskeho významu, chránené vtáčie územia), t.j. predpokladá sa možné 
priame negatívne ovplyvnenie týchto území. Intenzitu a riziko negatívneho 
ovplyvnenia bude potrebné detailne posúdiť na úrovni projektov, a to v kontexte 
iných územne susediacich aktivít.  
 
Budovanie inžinierskych sietí a základnej technickej infraštruktúry (kanalizácia, 
rekonštrukcie a opravy ciest), budovanie nových stavebných objektov zariadení 
sociálnych služieb, či budovanie zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov 
veku sa budú realizovať v zastavaných územiach, kde by nemalo prichádzať k stretu 
záujmov s územiami sústavy Natura 2000.  
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V rámci posudzovaného strategického dokumentu, v časti IÚS MFO Trnava boli 
hodnotené zároveň nasledovné konkrétne projekty:  

- Prioritný projekt č. 1: Cyklistické prepojenie obcí MFO Trnava s cieľom 
podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste /Trnava – Biely Kostol – 
(pripojenie obce Ružindol) – Zvončín – Suchá nad Parnou – Šelpice – 
Bohdanovce nad Trnavou – (pripojenie obce Špačince) – Trnava; Projekt č. 1 
pozostáva z dvoch projektov:  

- Cyklistické prepojenie obcí MFO Trnava s cieľom podporiť dopravu do 
zamestnania v jadrovom meste  

- Vybudovanie cykloprístreškov a odpočívadiel na vybudovanej cyklotrase  
- Integrovaný projekt č. 2: Sociálne centrum pre MFO Trnava  

- Integrovaný projekt č. 3: Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním 
zdravotne znevýhodnených detí so zdravou populáciou; Projekt č. 3 
pozostáva z dvoch projektov:  

- Projekt výstavby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania zdravotne 
znevýhodnených detí so zdravou populáciou – bude financovaný z PO2, 
IROP  

- stavebnotechnické úpravy existujúceho objektu vo vlastníctve mesta Trnava a 
jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho 
vzdelávania alebo stavba nového objektu na území mesta Trnava – výsledkom 
bude nová bezbariérová MŠ s kapacitou 80 detí  

- vybavenie interiérov MŠ  

- stavebnotechnické úpravy areálu pre potreby novovzniknutej MŠ, vrátane 
detského ihriska  

- Projekt vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí v podmienkach bežnej 
MŠ - Asistenti pre zdravotne znevýhodnené deti – projekt zameraný na 
ľudské zdroje – bude realizovaný cez PO č.1 Vzdelávanie, OP Ľudské zdroje v 
oblasti ĽZ.  

- Integrovaný projekt č. 4: Integrovaný projekt vzdelávania pre deti, žiakov a 
dospelých, vrátane obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 
MRK (ZŠ Gorkého)  

- Integrovaný projekt č. 5: Revitalizácia dolného povodia a hydrického 
biokoridoru Parná  

- Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj – plánovaná podpora 
prostredníctvom IROP, PO 4, ŠC 4.3.1  

- Založenie lesoparku Kočišské – plánovaná podpora prostredníctvom IROP, 
PO 4, ŠC 4.3.1  

 
- Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná (k. ú. Suchá 

nad Parnou, Zvončín, Biely Kostol, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč) 
– revitalizácia biokoridorov, budovanie zelenej infraštruktúry – plánovaná 
podpora prostredníctvom IROP, PO 4, ŠC 4.3.1  

- Protipovodňové opatrenia na dolnom toku povodia Parná – preventívne 
opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok - plánovaná 
podpora prostredníctvom OP Kvalita ŽP, PO 2, 2.1.1.  
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Vzhľadom na tematické zameranie projektov a aktivity z nich vyplývajúce nie je 
predpoklad, že príde pri ich realizácii k negatívnemu ovplyvneniu území sústavy 
Natura 2000. Ani v prípade budovania cyklotrás (budú viesť aj mimo zastavaných 
častí sídiel) a drobnej súvisiacej architektúry nie je predpoklad, že by prišlo k 
negatívnym dopadom na chránené územia. Lokálne môže prísť k poškodeniu na 
úrovni druhovej ochrany, ale v tejto etape spracovania dokumentácie nie je možné 
túto predikciu potvrdiť. V prípade projektu č. 5 ide o aktivity, ktoré smerujú k 
zvýšeniu kvality životného prostredia, teda je predpoklad, že nebudú zahŕňať 
činnosti, ktoré by neboli v súlade s manažmentom území sústavy Natura 2000.  
 
Pre navrhnuté projekty v IÚS FMO Trnava sa teda nepredpokladajú negatívne 
vplyvy na sústavu území Natura 2000.  
 
Z hľadiska zamerania investičných priorít a špecifických cieľov, ktoré opisuje 
strategický dokument RIÚS TTSK je zrejmé, že hlavnou líniou rozvoja je zvyšovanie 
kvality života. Väčšina špecifických cieľov je tematicky a v rámci predpokladaných 
aktív aj územne orientovaná tak, že sa nepredpokladajú niekoľkonásobné, 
kumulatívne či synergické efekty pôsobenia činností na chránené územia, vrátane 
území Natura 2000. Väčšina špecifických cieľov je orientovaná na podporu určitých 
skupín obyvateľstva a aj konkrétne navrhnuté projekty sú orientované z pohľadu 
realizácie na územia, kde sa negatívne strety s územiami Natura 2000 neočakávajú.  
V zmysle klasifikácie numerických hodnôt vplyvov uvedených v tab. č. 1 bola 
väčšina položiek strategického dokumentu vyhodnotená tak, že očakávame nulový 
vplyv, t.j. položky dosiahli hodnotu 0. Tie aktivity, ktoré súvisia s rekonštrukciou 
objektov a budovaním líniových prvkov infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, kanalizácia 
atď.) v zmysle metodického postupu získali hodnotu -1. Očakávame teda mierne 
negatívny vplyv na sústavu chránených území členských krajín EÚ – Natura 2000. 
Môže nastať mierne rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu, môže prísť k 
miernemu narušeniu ekologických podmienok biotopu alebo druhu. 
 
RIÚS TTSK vrátane IÚS MFO Trnava ako východiskový dokument pre realizáciu 
integrovaných územných investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu 
úroveň nepredstavuje na základe vyhodnotenia očakávaných vplyvov hrozbu pre 
územia sústavy Natura 2000. RIÚS TTSK, vrátane IÚS FMO Trnava predstavuje 
strategický dokument, ktorý opisuje projekty a aktivity smerujúce k skvalitneniu 
života občanov (najmä na úrovni sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj z 
hľadiska dobudovania a rekonštruovania vybraných prvkov infraštruktúry). Je 
vidieť, že v procese prípravy strategického dokumentu spolupracovali zostavovatelia 
s mnohými odborníkmi, aktivity a ich plánovanie nie je hrozbou pre chránené 
územia.  
 
Globálne je možné konštatovať, že územia európskej sústavy chránených území 
Natura 2000 nebudú priamo ohrozované plánovanými aktivitami. 
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VI. ZÁVERY 
1. Výsledok procesu posudzovania 
 
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovaného strategického 
dokumentu, správy o hodnotení, stanovísk orgánov, inštitúcií a iných 
subjektov, odborného posudku a v súčinnosti s orgánom verejného zdravia –   
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

odporúča 
 

prijať a schváliť dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského 
kraja kraja na roky 2014 - 2020“ spolu s „Integrovanou územnou stratégiou 
mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014-2020 po 
zapracovaní odporúčaní a pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti.  
 
2. Odporúčaný variant 
 
Posudzovaný strategický dokument je vypracovaný v jednom variante.  
Na základe výsledkov posúdenia nulového a predkladaného variantu a ich 
vzájomného porovnania je zrejmá výrazná preferencia  variantu navrhovaného 
riešenia vzhľadom na významné benefity pre životné prostredie a aj pre obyvateľov. 
 
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu. 
 
Z priebehu posudzovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu 
nevzišli závažné pripomienky resp. také pripomienky, na základe ktorých by bolo 
potrebné prepracovať strategický dokument. Je vhodné ho doplniť resp. upraviť na 
základe pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti. 
 
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska 
 
Vlastný proces posudzovania strategického dokumentu sa realizoval v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z..o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri 
komplexnom pohľade na uvažované a v správe o hodnotení analyzované vplyvy 
na zložky životného prostredia nie je predpoklad zhoršenia stavu životného 
prostredia v kraji  ako celku, v niektorých oblastiach možno očakávať aj zlepšenie 
oproti súčasnému stavu.  
 

5. Návrh monitoringu 
 

Monitorovanie plnenia RIÚS TTSK a IÚS MFO TT bude vykonávané mechanizmami 
určenými v samotnom strategickom dokumente. Na monitorovanie bude zriadený 
informačný monitorovací systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a 
monitorovanie dát o projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite. Na 
monitorovanie sú v rámci jednotlivých prioritných osí stanovené merateľné 
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ukazovatele. V rámci monitoringu budú tieto ukazovatele pravidelne kontrolované a 
bude vykazovaný podiel ich plnenia. 
 
Proces monitorovania vychádza zo štruktúrovaného modelu riadenia na úrovni 
prioritných osí, investičných priorít a aktivít, resp. opatrení na úrovni projektov. 
Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení 
a implementácii RIÚS TTSK v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností a 
subjekty, ktoré čerpajú finančné prostriedky z fondov. 
 
Monitorovanie začína na najnižšom stupni – na úrovni projektu. Pre potreby 
monitorovania je projekt základnou jednotkou, ktorá je analyzovaná 
prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov. V zmluve o poskytnutí pomoci 
z fondov sa prijímateľ zaviaže poskytovať údaje pre účely monitorovania a 
reportovania projektu. Fyzické, aj finančné ukazovatele projektov získané od 
prijímateľa prostredníctvom jednotných monitorovacích hárkov sú premietnuté do 
informačno-technologického monitorovacieho systému a agregované smerom nahor 
na úroveň opatrenia a prioritnej osi. Monitorovanie IROP –vrátane RIÚS TTSK na 
roky2014-2020sa vykonáva v súlade so systémom riadenia EŠIF na programové 
obdobie 2014-2020. 
Monitorovanie RIÚSTTSK vrátane IÚS MFO Trnava je v podmienkach 
implementácie stratégií vykonávané sprostredkovateľským orgánom na základe 
metodického usmernenia riadiaceho orgánu pre integrovaný regionálny operačný 
program(IROP)definujúceho úlohy a výstupy potrebné na zabezpečenie 
komplexného pohľadu realizácie IROP. Metodické usmernenie zohľadní 
zabezpečenie, okrem iného, podkladov do výročných správ a záverečnej správy o 
vykonávaní IROP, výhľadového plánu implementácie IROP a informácie o realizácii 
IROP. Monitorovanie RIÚS TTSK ako celku zabezpečuje zodpovedajúci 
sprostredkovateľský orgán VÚC. Sprostredkovateľský orgán VÚC spolupracuje so 
sprostredkovateľským orgánom krajského mesta (napr. prostredníctvom 
vyžiadavania podkladov a pod.), ktoré zodpovedá za monitorovanie IÚS MFO 
Trnava ako súčasti RIÚSTTSK na roky 2014-2020. 
Sprostredkovateľský orgán VÚC predkladá podklady za RIÚS TTSK, vrátane IÚS 
MFO Trnava na základe žiadosti riadiaceho orgánu pre IROP (okrem vyššie 
uvedených napr. aj do správy o stave implementácie európskych štrukturálnych 
a investičných fondoch (EŠIF)apod.).V prípade výročnej alebo záverečnej správy sú 
podklady týkajúce sa RIÚSTTSK, vrátane IÚS MFO Trnava, predmetom 
schvaľovania Radou Partnerstva. Predloženie tejto správy Rade Partnerstva 
zabezpečuje koordinátor RIÚSTTSK. Správu následne predkladá riadiacemu orgánu 
sprostredkovateľský orgán v termíne do 31. marca príslušného roka. 
 
6.  Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych 
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení 
strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o 
hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, 
dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými 
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prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v 
súvislosti s monitoringom 

Na základe komplexného zhodnotenia konceptu strategického dokumentu a správy 
o hodnotení strategického dokumentu je možné konštatovať, že v správe o hodnotení 
boli environmentálne aspekty zohľadnené primerane dostupným informáciám o 
stave životného prostredia v riešenom území Trnavského kraja, údajom o v 
strategickom dokumente navrhovaných aktivitách a opatreniach viazaných na 
špecifické ciele strategického dokumentu. Navrhnuté opatrenia uvedené v 
strategickom dokumente a v správe o hodnotení sú zamerané na zachovanie, resp. 
zvýšenie súčasnej úrovne kvality životného prostredia, s rešpektovaním základných 
princípov trvalo udržateľného rozvoja, ochrany prírody a krajiny, 
prírodných zdrojov, kultúrno-historických zdrojov, životného prostredia, kvality a 
pohody ľudského života a zdravia obyvateľov.  
 
Spracovatelia strategického dokumentu sa všetkými doručenými pripomienkami od 
dotknutých orgánov a dotknutých obcí primerane zaoberali, vyhodnotili ich a 
akceptovateľné požiadavky zapracovali do návrhu strategického dokumentu. 
Podrobnejší popis pripomienok písomne zaslaných dotknutými subjektami v procese 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu RIÚS PK je uvedený v kapitole III.. 
predmetného odborného posudku a relevantné pripomienky boli prevzaté i  do 
záverečného stanoviska. 
 

7.  Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri 
posudzovaní vplyvov strategických dokumentov. 

Zainteresovaná verejnosť podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. je verejnosť, ktorá má 
záujem alebo môže mať záujem na príprave strategických dokumentov pred ich 
schválením. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí (§ 6a zákona) fyzická osoba podľa 
ods. 2a zákona, právnická osoba podľa ods. 2b, občianska iniciatíva podľa ods. 2c a 
ods. 3 zákona. 
 
Príslušný orgán a obstarávateľ strategického dokumentu v priebehu posudzovania 
vplyvov posudzovaného strategického dokumentu vykonali všetky zákonom 
požadované kroky v zákonom stanovených lehotách, aby sa informácia o 
spracovanom oznámení o strategickom dokumente (§ 5 a § 6 zákona č. 24/2006 Z. z.) 
a o správe o hodnotení strategického dokumentu (§ 9 a § 10 zákona č. 24/2006 Z. z.), 
ako aj informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického 
dokumentu (§ 11 zákona č. 24/2006 Z. z.) a o možnosti predložiť pripomienky 
dostala k čo najširšej verejnosti. 
 
Na základe dostupných podkladov a informácií v priebehu procesu posudzovania 
vplyvov navrhovaného strategického dokumentu  (§ 6a a súvisiace ustanovenia 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) zo strany 
zainteresovanej verejnosti neboli doručené žiadne písomné pripomienky alebo 
písomné námietky k vypracovanému strategickému dokumentu.  
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VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Okresný úrad Trnava 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Kollárova 8 

917 02 Trnava 

 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného 
orgánu 

Okresný úrad Trnava 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Kollárova 8 

917 02 Trnava 

 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

 
V Trnave, dňa  31. 08. 2016 
 

 

 


