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1.1 DÔVODY PRE OBSTARANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE MEST SKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA – DEVÍN  

Dôvodom pre obstaranie urbanistickej štúdie Mestská časť Bratislava – Devín je obstarať pre mestskú časť 
(ďalej MČ) Devín územnoplánovací podklad a následne na základe urbanistickej štúdie vypracovať 
územnoplánovaciu dokumentáciu vo forme územného plánu zóny mestskej časti Bratislava – Devín, ktorý 
dosiaľ táto mestská časť s veľkým kultúrno-historickým a spoločenským významom pre mesto Bratislava a 
tiež pre celý región, vrátane susediaceho územia v Rakúsku, nemá.  

1.2 URČENIE ŠPECIFICKÉHO ÚČELU SPRACOVANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Hlavným účelom spracovania urbanistickej štúdie je vypracovať územnoplánovací podklad pre následný 
územný plán mestskej časti Bratislava – Devín podľa § 21 ods. 8 Stavebného zákona. 

V období do vypracovania a schválenia ÚPN Z MČ Bratislava – Devín bude urbanistická štúdia slúžiť ako 
územnoplánovací podklad (ÚPP) pre usmerňovanie investičnej činnosti vo vymedzenom území, najmä pre 
rozhodovanie a posudzovanie zámerov v procese územných a stavebných konaní. 

1.3 HLAVNÉ CIELE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  

Z hľadiska vyššie uvedeného špecifického účelu je základným cieľom urbanistickej štúdie stanovenie 
koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia MČ. V rámci koncepcie bude na tejto 
úrovni podrobnejšie spracovaný schválený územný rozvoj mesta, čím sa overia výstupy z ÚPN hl. m. SR 
Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, prípadne sa navrhne jeho aktualizácia formou zmien a 
doplnkov. 

V zmysle vyššie uvedeného základného cieľa sú hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie (ďalej UŠ) najmä: 

v analytickej časti: 

● dopracovať analýzy súčasného stavu riešeného územia,  

● spresniť a vyhodnotiť limity a potenciál územia (vrátane limitov a potenciálov podľa ÚPN hl. m. SR 
Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 

● doplniť súčasný stav plôch, objektov a zariadení, ich priemet do územia v grafickej časti UŠ,  
vyhodnotiť z hľadiska súladu s ÚPN hl. m. SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 

● premietnuť schválené investičné zámery na území MČ a posúdiť a vyhodnotiť ďalšie známe 
investičné zámery (ako aj vypracované ÚPP a ÚTP) z hľadiska limitov a potenciálu územia MČ, 

● identifikovať najvážnejšie problémy v území vo vzťahu k ÚPN hl. m. SR Bratislava, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov, vrátane problémov dopravného a technického vybavenia, ochrany kultúrnych a 
historických pamiatok, životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, 

v návrhovej časti: 

● zohľadniť zapojenie územia do širších medzinárodných, celoštátnych a regionálnych väzieb, 
zohľadniť špecifickú polohu územia z hľadiska cezhraničnej spolupráce, systému osídlenia 
Slovenska, územia Bratislavského samosprávneho kraja a územia hlavného mesta SR Bratislavy,  

● overiť územnotechnické a priestorové súvislosti a dopady vyplývajúce z nadradenej 
územnoplánovacej dokumentácie mesta, 

● prehĺbiť zásady a regulatívy nadradenej územnoplánovacej dokumentácie v návrhu riešenia, 

● navrhnúť koncepciu funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia, pre vybrané, 
zvlášť významné lokality navrhnúť variantné riešenia,  

● pre navrhnuté riešenia stanoviť zásady, regulatívy a limity rozvoja, a tým zabrániť živelnému 
(nekoncepčnému) priebehu zástavby na území s mimoriadne cennými prírodnými, urbanisticko-
kompozičnými a civilizačnými hodnotami, 

● určiť optimálnu intenzitu výstavby s riešením dopadov na dopravný systém a na širšie (najmä 
záujmové) územie,  

● v návrhu variantov vybraných lokalít v riešenom území UŠ využiť zaujímavé prvky historické, 
prírodné, krajinné, výtvarno-kompozičné, rekreačno-turistické, ale aj technické, 
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● navrhnúť harmonické obytné prostredie pre obyvateľov a príťažlivé prostredie pre návštevníkov s 
dôrazom na urbanistické a krajinárske riešenie tohto mimoriadne cenného územia, 

● navrhnúť optimálne rekreačné využitie riešeného územia vo väzbe na širšie záujmové územie, 

● urbanisticky a funkčne využiť doteraz nevyužívané, nezastavané, prípadne zanedbané časti MČ, 
ktorých využitie nebude v rozpore s nadradenou ÚPD, resp. s limitmi riešeného územia, 

● navrhnúť optimálne usporiadanie krajinného obrazu a krajinnej štruktúry v riešenom území MČ, 
vyriešiť optimálne väzby verejných komunikačných priestorov MČ na otvorenú krajinu, 

● zosúladiť záujmy ochrany prírody a krajiny, záujmy pamiatkovej ochrany a záujmy všetkých 
dotknutých subjektov s navrhovaným rozvojom jednotlivých funkcií v riešenom území za 
predpokladu rešpektovania priority prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania ostatných funkčných zložiek v území, 

● navrhnúť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia na podklade overenia územného 
limitov a potenciálov územia, pričom dopravnú koncepciu zamerať hlavne na riešenie problémov 
spojených s tranzitnou a statickou dopravou, s dopravným napojením na centrum mesta, s 
trasovaním cyklistických chodníkov ako aj problémov spojených s turistickým ruchom, 

● stanoviť zásady delenia a sceľovania pozemkov na návrhových plochách s cieľom ich presného 
stanovenia v návrhu ÚPN Z, 

● stanoviť zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby v území, 

● určiť lokality, na území ktorých by bolo žiaduce v návrhu ÚPN Z rozpracovať podrobnejšie regulatívy 
v mierke väčšej ako 1 : 2 000, prípadne kde sa z hľadiska variantov riešenia vybraných lokalít UŠ 
javí potreba navrhnúť zmeny v ÚPN hl. m. SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, v 
rámci jeho najbližšej aktualizácie. 

Pri plnení vyššie uvedených hlavných cieľov je potrebné zohľadniť najmä: 

● geografickú polohu v kontexte stredoeurópskeho mestského regiónu medzinárodného významu, 

● geomorfologické a hydrologické danosti (sútok vodných tokov Dunaj a Morava, úpätie Malých 
Karpát, prihraničná poloha), 

● mimoriadne cenné kultúrno-historické a prírodné hodnoty územia. 

1.4 VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUME NTÁCIE 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Pre riešené územie ako celok nebola doteraz vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia. 

Pre časti riešeného územia boli vypracované viaceré dokumentácie, najmä vo forme územnoplánovacích 
podkladov, ktoré boli pre potreby spracovania urbanistickej štúdie a následne pre potreby spracovania 
územného plánu rozdelené do blokov: 

• ÚPP a ÚPD, ktorú je potrebné pri spracovaní UŠ rešpektovať, 
• ÚPP a ÚPD, ktorú je potrebné pri spracovaní UŠ primeraným spôsobom zohľadniť, 
• ÚPP a ÚPD, ktorú je možné pri spracovaní UŠ len informatívne, 
• ÚPP a ÚPD, ktorú nie je možné využiť pri spracovaní UŠ, 
• ÚPP a ÚPD, ktorá nie je spracovateľovi UŠ k dispozícii. 

1.4.1 ÚPP A ÚPD, KTORÉ JE POTREBNÉ PRI SPRACOVANÍ U Š REŠPEKTOVAŤ 
● ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy (zhotoviteľ: Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta a 

Oddelenie dopravného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, obstarávateľ: Hlavné 
mesto SR Bratislava, dátum vyhotovenia: 2007) 

● Regulačná štúdia Kremeľská ulica, Bratislava – Mestská časť Devín, čistopis (zhotoviteľ: Ing. arch. 
Marián Jurča, AA, obstarávateľ: MČ Bratislava – Devín + Ing. Andrej Kršek - investor, dátum 
vyhotovenia: 02/2001) 

● Návrh zmeny vedenia regionálneho biokoridoru č. XIIA (zhotoviteľ: Ing. Ján Králik, CSc., 
obstarávateľ: neznámy, dátum vyhotovenia: neznámy) 
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1.4.2 ÚPD A ÚPD, KTORÉ JE POTREBNÉ PRI SPRACOVANÍ U Š PRIMERANE ZOHĽADNIŤ 
● Územný generel záhradkárskych a chatových osád mesta Bratislavy (zhotoviteľ: FORM PROJEKT, 

Bratislava, obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, dátum vyhotovenia: 04/1998) 

● Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zhotoviteľ: Ing. 
arch. Pavel Gašparovič, FORM PROJEKT, Bratislava, spolupráca: ARCPLUS, spol. s r.o., 
obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, dátum vyhotovenia: 07/2008) 

● UŠ Bratislava – Devín, Lomnická – čistopis (zhotoviteľ: MARKROP, spol. s r.o. – Ing. arch. M. 
Kropiláková a kol., obstarávateľ: MČ Bratislava – Devín, dátum vyhotovenia: 07/1997) 

● Bratislava – Devín, Lomnická, I. etapa – príprava územia pre výstavbu rodinných domov – 
Dokumentácia pre územné konanie (zhotoviteľ: MARKROP, s.r.o.,  obstarávateľ: Devín Holding, 
a.s., dátum vyhotovenia: 08/1997) 

● UŠ MČ Bratislava – Devín (zhotoviteľ: MARKROP, s.r.o., Bratislava, obstarávateľ: ???, dátum 
vyhotovenia: 1997-1999) 

● Územnotechnické overenie riešenia prírodného amfiteátra na Slovanskom nábreží a pri Morave 
(zhotoviteľ: Ing. arch. Milan Haviar, AA, Bratislava, obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, dátum 
vyhotovenia: 12/2000) 

● UŠ lokality Brigádnická a Muránska ulica v k. ú. Devín, čistopis (zhotoviteľ: Ing. arch. Milan Haviar, 
AA, obstarávateľ: MČ Bratislava – Devín, dátum vyhotovenia: 03/2001) 

● UŠ zóny Devínska cesta – Stará horáreň (zhotoviteľ: Markrop, s.r.o., Bratislava – Ing. arch. Marta 
Kropiláková, obstarávateľ: MČ Bratislava - Devín, dátum vyhotovenia: 04/2001) 

● UŠ zóny Devínska cesta – Pri sihoti (zhotoviteľ: IPO školských stavieb, a.s. Bratislava – Ing. arch. 
Dušan Krampl, Ing. arch. Henry Kupec, Ing. arch. Juraj Uličný, obstarávateľ: MČ Bratislava - Devín, 
dátum vyhotovenia: 07/2003) 

● UŚ zóny Devín - východ (zhotoviteľ: HUPRO, projektová kancelária - Ing. arch. Dušan Krampl, Ing. 
arch. Henry Kupec, obstarávateľ: FINPOINT „družstvo“, Bratislava, dátum vyhotovenia: 06/2004) 

● Devín – Lomnická ulica, štúdia (zhotoviteľ: Ing. arch. Ivan Kočan, AA, obstarávateľ: Lomnická, s.r.o., 
dátum vyhotovenia: 08/2004) 

● Koordinačná situácia investičného zámeru zóny Devín – Lomnická ulica (zhotoviteľ: Ing. arch. Ivan 
Kočan, AA, obstarávateľ: Lomnická, spol. s r.o., Bratislava, dátum vyhotovenia: 03/2005) 

● Devín – Lomnická, dokumentácia pre územné rozhodnutie (zhotoviteľ: Ing. arch. Ivan Kočan, AA, 
obstarávateľ: Lomnická, s.r.o., Bratislava, dátum vyhotovenia: 05/2005) 

● Štúdia náučného chodníka v Devíne (zhotoviteľ: neuvedený, obstarávateľ: REC Slovensko, dátum 
vyhotovenia: 05/2005) 

1.4.3 ÚPP A ÚPD, KTORÉ JE MOŽNÉ PRI SPRACOVANÍ UŠ V YUŽIŤ LEN INFORMATÍVNE 
● Devín – ÚPN Z, koncept (zhotoviteľ: Stavoprojekt, Bratislava – akad. arch. Ivan Marko, Ing. arch. 

Beata Polomová, obstarávateľ: neznámy, dátum vyhotovenia: 10/1989) 

● Zmeny a doplnky Aktualizácie ÚPN hlavného mesta SR Bratislava (zhotoviteľ: kolektív pracovníkov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, dátum 
vyhotovenia: 1993) 

● Výstavba reprezentačného hotela Devín – investičný zámer (zhotoviteľ: MARKROP, spol. s r.o., 
obstarávateľ: Solid Building, spol. s r.o., dátum vyhotovenia: 07/1993) 

● UŠ navrhovanej Pamiatkovej zóny Devín a nábrežia Moravy a Dunaja – návrh zadania (zhotoviteľ: 
neznámy, obstarávateľ: MČ Bratislava - Devín, dátum vyhotovenia: 2000) 

● Urbanisticko-krajinárska štúdia cyklotrasy Bratislava – Devínska Nová Ves (zhotoviteľ: STU v 
Bratislave – Fakulta architektúry – PC ARCH,  obstarávateľ: Paming - Mestský investor pamiatkovej 
ochrany, Bratislava, dátum vyhotovenia: 06/2002) 

● MČ Devín – Návrh dopravného značenia, projekt organizácie dopravy (zhotoviteľ: Ing. Zoltán 
Zeman,  ASI, obstarávateľ: MČ Bratislava - Devín, 06-07/2003) 

● AUŠ Obytný súbor Devín – lokalita Devín - Záhradky (zhotoviteľ: KOSI, spol. s r.o. – Architektonický 
ateliér Ing. arch. Pavel Kosnáč, obstarávateľ (investor): SKANSKA DEVELOPMENT, spol. s r.o. 
Bratislava, dátum vyhotovenia: 11/2004) 
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● UŠ zóny Pri Morave – Slovanské nábrežie, návrh zadania (zhotoviteľ: M-S pro, spol. s r.o. – Ing. 
arch. Peter Simonides, obstarávateľ: neznámy, dátum vyhotovenia: 01/2005) 

● Rekreačno-spoločenské aktivity Devínske nábrežia – scenár rozvoja, zhotoviteľ: neuvedený,  
obstarávateľ: MČ Bratislava - Devín, dátum vyhotovenia: 02/2005) 

● Obnova Dunajskej promenády Slovenské nábrežie – Devín, dokumentácia prikladaná k ohláseniu 
drobných stavieb (zhotoviteľ: Ing. arch. Patrik Martin, obstarávateľ: REC Slovensko, dátum 
vyhotovenia: 06/2005) 

1.4.4 ÚPD A ÚPP, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ VYUŽIŤ PRI SPRACOVANÍ UŠ 
● Bytový dom na Devínskej ceste na p. č. 1985/2, 1896-1899, 1900/1-4 - DÚR (zhotoviteľ: Mgr. art 

René Kosman, obstarávateľ: 3REAL, s.r.o. Bratislava, dátum vyhotovenia: 2006) 

● Rodinné domy Devínska cesta – zmena 12.2006 (zhotoviteľ: Mgr. art René Kosman, Ing. arch. 
Michal Pala (hlavný projektant), Ing. arch. Peter Priputen,  obstarávateľ: 3REAL, s.r.o. Bratislava, 
dátum vyhotovenia: 12/2006 

1.4.5 ÚPD A ÚPP, KTORÁ NIE JE SPRACOVATE ĽOVI UŠ K DISPOZÍCII 
● UŠ IBV Devín MARKROP, 09/1993, 

● UAŠ IBV Devín – Lomnická (zhotoviteľ: Ing. Viola Bartovicová, obstarávateľ: neznámy, dátum 
vyhotovenia: 03/1996) 

● UŠ priestoru medzi Devínskou cestou a ramenom Dunaja (zhotoviteľ: Ing. arch. Prummer, Ing. arch. 
Petrík, Ing. arch. Takáč, obstarávateľ: Miestny úrad Devín, investor: EKO CITY, spol. s r.o. dátum 
vyhotovenia: 1996) 

● MÚSES MČ Devín (zhotoviteľ: PROEKO, obstarávateľ: neznámy, dátum vyhotovenia: 1997) 

● Projekt podpory cezhraničného rozvoja Devín – Hainburg (zhotoviteľ: neznámy, obstarávateľ: REC 
Slovensko, Bratislava, dátum vyhotovenia: 2004) 

● Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt Bratislava – protipovodňová 
ochrana, aktivita č, 1-8, Zámer (zhotovitelia: Ingenieurburo EDR GmBH, Omikron Kappa Consulting 
Ltd., Mníchov,  Hydroconsulting, s. r. o., Vodohospodárska výstavba, š. p.,  Bratislava, obstarávateľ: 
SVP, š. p. OZ Bratislava, dátum vyhotovenia: 2004) 

● UŠ zóny Devín – Lomnická (zhotoviteľ: APROX, spol. s r.o., obstarávateľ: Lomnická, spol. s r.o., 
dátum vyhotovenia: 09/2007 

Vyššie uvedené ÚPP a ÚTP nie sú v UŠ zohľadnené okrem zákresu línie protipovodňovej hrádze podľa digitálnych dát, 
ktoré spracovateľovi poskytol...  

1.5 SPÔSOB SPRACOVANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Urbanistická štúdia je spracovaná v zmysle platných zákonov, vyhlášok a požiadaviek ostatných osobitných 
predpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných, v rozsahu územnoplánovacieho podkladu, 
viažucich sa k predmetu obstarania. Textová časť a grafická časť urbanistickej štúdie je spracovaná 
v rozsahu obsahu územného plánu zóny stanovenom vyhláškou č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Grafická časť urbanistickej štúdie obsahuje výkresy: 
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Prieskumy a rozbory  

1 Širšie vzťahy..............................................................................................................(mierka 1 : 25 000) 

2 Funkčný a priestorový rozbor – katastrálne územie..................................................(mierka 1 :   5 000) 

3 Funkčný a priestorový rozbor – zastavané územie...................................................(mierka 1 :   2 000) 

4 Rozbor zelene, ochrany prírody, tvorby krajiny, prvkov ÚSES..................................(mierka 1 :   5 000) 

5 Rozbor dopravnej vybavenosti..................................................................................(mierka 1 :   2 000) 

6 Rozbor technickej vybavenosti – zásobovanie vodou, kanalizácia...........................(mierka 1 :   2 000) 

7 Rozbor technickej vybavenosti – zásobovanie elektrickou energiou a plynom.........(mierka 1 :   2 000) 

 

Návrh  

01 Širšie vzťahy..............................................................................................................(mierka 1 : 50 000) 

02 Širšie vzťahy - Regionálne väzby..............................................................................(mierka 1 : 25 000) 

03 Komplexný urbanistický návrh - Variant V1, Variant  V4...........................................(mierka 1 :   5 000) 

04 Návrh funkčnej a priestorovej regulácie - Variant  V4...............................................(mierka 1 :   5 000) 

05 Návrh zelene,ochrany prírody,tvorby krajiny,prvkov ÚSES, rekreácie - Variant V4..(mierka 1 :   5 000) 

06 Návrh dopravnej vybavenosti - Variant V1, Variant  V4............................................(mierka 1 :   5 000) 

07 Návrh technickej vybavenosti - Zásobovanie vodou - Variant V1, Variant  V4.........(mierka 1 :   5 000) 

08 Návrh technickej vybavenosti - Kanalizácia - Variant V1, Variant  V4......................(mierka 1 :   5 000) 

09 Návrh technickej vybavenosti - Zásobovanie plynom - Variant V1, Variant  V4........(mierka 1 :   5 000) 

10 Návrh technickej vybavenosti - Elektrická energia - Variant V1, Variant  V4.............(mierka 1 :   5 000) 

11 Návrh technickej vybavenosti - Telekomunikácie - Variant V1, Variant  V4...............(mierka 1 :   5 000) 

 

12 Komplexný urbanistický návrh 

   Variant V1, Variant V2 (Detail rozvojového územia)..................................................(mierka 1 :   2 000) 

13 Komplexný urbanistický návrh 

   Variant V4, Variant V3 (Detail rozvojového územia)..................................................(mierka 1 :   2 000) 

14 Návrh využitia územia 

 Variantné spracovanie návrhov Moravského nábrežia a historického centra)..........(mierka 1 :   2 000) 

15 Návrh dopravnej vybavenosti (Detail zastavaného územia).....................................(mierka 1 :   2 000) 

16 Návrh využitia územia 

Variantné spracovanie návrhov športovo – rekreačného využitia moravsko – dunajského nábrežia a 
Kráľovej hory.................................................................................(mierka 1 :   5 000, mierka 1 :   2 000)
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2 PRIESKUMY A ROZBORY 
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2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS 

2.1.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Širšie vzťahy riešeného územia budú riešené na území hlavného mesta SR Bratislavy, na časti územia 
Bratislavského samosprávneho kraja a prihraničných území susedného Rakúska, ležiacich v dotyku s 
riešeným územím  

Záujmovým územím MČ Devín je územie zahŕňajúce susediace časti mesta, a to MČ Devínska Nová Ves, 
Karlova Ves, Dúbravka, resp. priamo priliehajúce územia Rakúska na pravom brehu Moravy a Dunaja. 

Dotykové územie je vymedzené hranicami, ktoré vedú na východe od lokality Riviéra po Karloveskej ceste v 
Karlovej Vsi, v pokračovaní po uliciach Schneidera Trnavského a Saratovskej v MČ Dúbravka, ďalej po 
úseku cesty vedúcej do Devínskej Novej Vsi až k rieke Morava. Dotykové územie je približne dané masívom 
Devínskych kopcov, vrátane ich východných a severných svahov. 

Riešené územie predstavuje územie (kataster) MČ Devín, ktoré je ohraničené: 

● z juhozápadu až juhu štátnou hranicou s Rakúskom, ktorú tvorí stredová prúdnica vodného toku Dunaj 
a úsek Karloveského ramena, oddeľujúci ostrov Sihoť (nachádzajúci sa v k. ú. MČ Karlova Ves), 

● z východu až severovýchodu hranicou MČ Devín s MČ Karlova Ves, ktorá je takmer totožná s 
hranicou zastavaného územia (obytné časti Dlhé diely, Kútiky) a s hranicou CHKO Malé Karpaty, ďalej 
s hranicou s MČ Dúbravka, 

● zo severu hranicou MČ Devín s MČ Devínska Nová Ves, ktorá už nie je totožná s hranicou CHKO 
Malé Karpaty a pokračuje cez les oproti MČ Dúbravka až po cestu vedúcu na Devínsku Kobylu a ďalej 
opäť cez les, ale už oproti MČ Devínska Nová Ves, pričom prechádza vrcholom Devínskej Kobyly, 
odkiaľ spáduje až k rieke Morava, 

● zo západu štátnou hranicou s Rakúskom, ktorá prebieha po stredovej prúdnici vodného toku Morava. 

Užšie riešené územie predstavuje súčasné a navrhované zastavané územie MČ Devín a jeho rozvojové 
lokality. 

2.1.2 VÝMERA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Výmera katastrálneho územia MČ Devín.....................................................................................1 397,96 ha 

Výmera zastavaného územia MČ Devín.........................................................................................120,06 ha 

 z toho – zastavané územie Devín...........................................................................................82,71 ha 

   – zastavané územie Devín – Dolné koruny.................................................................12,79 ha 

   – zastavané územie Devín – vinice...............................................................................0,45 ha 

   – zastavané územie Devín – Mokrá jama......................................................................6,38 ha 

   – zastavané územie Devín – Pri Sihoti........................................................................17,72 % 

Podiel prírodných a urbanizovaných plôch v M Č Devín 

Chránené územia na území MČ Devín........................................................................................1 018,32 ha 

Zastúpenie chránených území na území MČ  Devín (v %)...............................................................72,84 % 

Vodné plochy.....................................................................................................................................89,44 ha 

Inundačné územie.............................................................................................................................75,79 ha 

Existujúce zastavané územie..........................................................................................................120,06 ha 

Chránené územia + vodné plochy + inundačné územie..............................................................1 094,21 ha 

Chránené územia + vodné plochy + inundačné územie - podiel z k. ú.(v %)...................................78,27 %
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2.2 ŠIRŠIE VZŤAHY 

2.2.1 REGIONÁLNE URBANISTICKÉ A KRAJINÁRSKE VÄZBY 
Krajinárske väzby 
Prírodné prvky vstupujúce do krajinného obrazu devínskej časti bratislavského regiónu: 

● masív Devínskych Karpát 
● vodný tok Dunaja s priľahlými lužnými lesmi 
● niva rieky Moravy s priľahlými mokraďami 
● nížinné segmenty lesa na Záhorskej a Podunajskej nížine 
● kultúrna lesostep – poľnohospodárska krajina v nížinnej a pahorkatinnej krajine 
● vinice na sklonitých stráňach masívu Devínskych Karpát 

Prvky sídelnej štruktúry: 

● sídlo a drobné sídelné jednotky s vlastnou priestorovou charakteristikou a identitou 
● kultúrno-historické monumenty solitérneho charakteru (hrad Devín) 
● technické diela, výrobné areály (vodné a protipovodňové hrádze, kameňolom) 

Spolupôsobenie uvedených znakov vytvára špecifickú priestorovú štruktúru v regionálnej mierke. 

Urbanistické väzby 
Cezhraničné a regionálne väzby MČ Devín na: 

● prírodné prvky a prvky sídelnej štruktúry Bratislavského kraja, 
● prírodné prvky a prvky sídelnej štruktúry Dolného Rakúska až po Viedeň, ale najmä na Hainburg a 

jeho okolie, daný jeho hraničnou polohou (poloha Devína pri sútoku Dunaja s Moravou a v tzv. 
Devínskej bráne ako vstup na Slovensko po Dunaji od západu, poloha v úžine Dunaja medzi 
Hundheimskými a Devínskymi kopcami, v sídelnom podunajskom páse). 

Na širšie územie je Devín napojený aj:  

● cez územie Devínskej Kobyly (aj ako Devínskych Karpat) je súčasťou CHKO Malé Karpaty 
a chránené územia začínajú aj v páse proti toku rieky Moravy a vyššie sa napájajú na CHKO 
Záhorie. Podobne ide aj o prepojenie cez rieku Moravu na lužný Nationalpark Donau-Auen pozdĺž 
Dunaja v Rakúsku.  

● cez cyklistické trasy – Moravskú/Záhorskú, medzinárodnú Podunajskú,  
● cez pešie turistické trasy – magistrála M. R. Štefánika,  
● cez Malokarpatskú vínnu cestu, s predpokladom prepojenia aj na rakúsku stranu, 
● cez medzinárodnú plavbu po Dunaji (osobnú, nákladnú), cez vodácku turistiku po Dunaji a Morave, 

V súčasnosti je úplne nedostatočné napojenie na západ a juh od Devína, t.j. na rakúsku stranu. Na 
záhorskej strane ide len o prepojenie železničné v Devínskom jazere – Marcheggu, kompou v Záhorskej Vsi 
a mostom v Moravskom Sv. Jáne. Uvažuje sa s vybudovaním ľahšieho cestného mostu v Devínskej Novej 
Vsi, ale žiaduce by bolo aj mostné prepojenie bližšie k Devínu (podmienkou výstavby je záujem aj z rakúskej 
strany). 

Oživeniu kontaktov s Devínom by pomohlo aj (zatiaľ len v štádiu úvah) pokračovanie cestného okruhu od 
diaľnice D2 na Záhorí smerom do Rakúska k Marcheggu a odtiaľ v trase jestvujúcej komunikácie smerom 
k Hainburgu cez jestvujúci most cez Dunaj, s možnými odbočkami cez rieku Moravu na Devínsku Novú Ves 
a Devín. Od Hainburgu by sa využila už jestvujúca cestná trasa k Bergu a cez most Lafranconi späť na 
Devín. Zatiaľ v teoretickej polohe zostáva skrátenie tohto prepojenia cez priehradový múr v prípade výstavby 
vodného diela Wolfsthal. 

O niečo reálnejšie je prepojenie lodnou dopravou po Dunaji a to zavedením pravidelnej linky Devín – 
Hainburg, resp. v budúcnosti zavedenie regionálnej plavebnej linky Viedeň – Bratislava so zástavkou 
v Devíne za účelom prevažne turistickým, ale aj za účelom ciest za prácou, nákupmi a pod.  

2.2.2 LOKÁLNE URBANISTICKÉ A KRAJINÁRSKE VÄZBY 
Krajinárske väzby 
Krajinný obraz riešeného územia formuje predovšetkým masív Devínskych Karpát s porastmi listnatých 
lesov, vodné toky s brehovými porastmi a mokraďová vegetácia. Dunaj, Morava a lesy vstupujú pri 
vizuálnom vnímaní riešeného územia do všetkých pohľadov a tvoria tak najvýraznejší a najcharakteristickejší 
prírodný prvok v území.  Kultúrno-historický monument solitérneho charakteru Devín – Slovanské hradisko 
na skalnom brale tvorí  najvýraznejší a najcharakteristickejší prírodný a súčasne sídelný prvok v území. 

Na obraze krajiny sa významnou mierou podieľajú aj vinice (prípadne bývalé, neobhospodarované vinice) 
situované prevažne na južne a juhozápadne exponovaných svahoch Devínskych Karpát. Sú v 
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bezprostrednej blízkosti zastavaného územia a záhradkárskych a chatových osád, a tvoria tak prirodzenú 
súčasť územia urbanizovaného pásma.  

K charakteristickým prvkom krajinného obrazu patrí Devín – hrad, výrazný kultúrno-historický prvok v území, 
výrazný orientačný bod v krajine, ktorý sa premieta sa do obrazu krajiny v diaľkových pohľadoch a už takmer 
neodmysliteľne patrí do panorámy Bratislavy pri vstupe zo západu.  

Záujmové územie pozostáva z troch základných častí - intravilánu reprezentujúceho zastavanú časť mesta, 
extravilánu s poľnohospodársky využívanou krajinou a extravilánu s dominanciou lesných porastov na 
svahoch Devínskych Karpát. Z hľadiska krajinnej štruktúry sledované územie predstavuje typickú lesnatú a 
poľnohospodársko-urbanizovanú krajinu. V krajinnej štruktúre dominujú rozsiahle lesné komplexy. 

Urbanistické väzby 
V súčasnosti je Devín, predtým samostatná obec s bohatou kultúrno-spoločenskou a vinárskou tradíciou, 
jednou z vonkajších mestských častí (MČ) Bratislavy. S jadrovým mestom je prepojená cez - rozlohou aj 
počtom obyvateľov - oveľa väčšie a tým aj silnejšie vybavené MČ – od severu cez MČ Devínska Nová Ves 
a Dúbravka a od východu cez MČ Karlova Ves, ktoré sa nachádzajú v užšom záujmovom území Devína. 

Z hľadiska širších vzťahov ide o takmer výlučnú väzbu na Bratislavu, nakoľko väzby na sídla v Rakúsku, 
oslabené až prerušené následkom polstoročnej politickej situácie, a len pomaly sa obnovujú. Kontakty s 
Bratislavou v rytme každodennom, týždennom až príležitostnom (za prácou, vzdelávaním, službami, 
nákupmi, kultúrou a pod.) sa prejavujú vo viacerých polohách: 

● v základnej vybavenosti predovšetkým s troma vyššie spomenutými MČ (najmä bezprostredne 
napojenými – Devínskou Novou Vsou a Karlovou Vsou a cez Devínsku Kobylu aj s Dúbravkou), 

● vo vyššej vybavenosti okrem týchto MČ aj s centrálnymi časťami Bratislavy, resp. s inými 
vzdialenejšími MČ. 

V opačnom smere z územia iných MČ do Devína ide najmä o cesty za oddychom a rekreáciou v rytme 
každodennom, ale skôr vo víkendovom rytme, a v rámci širšieho (celoslovenského až medzinárodného 
turizmu) najmä za kultúrou (návšteva hradu, kultúrnych podujatí), pričom môže ísť aj o športový tranzit 
(vodácky, cyklistický). 

Predpokladom fungovania týchto vzťahov je dopravná sieť, predovšetkým cestná, vedená v dvoch trasách: 

● severne, pokračovaním Kremeľskej ulice do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Dúbravky, Lamača, na 
Záhorie, na Patrónku a do centrálnej časti mesta cez Pražskú ulicu alebo Mlynskú dolinu, 

● východne po Devínskej ceste pozdĺž Dunaja a cez Karlovu Ves do centrálneho mesta a Petržalky. 

Obe cestné komunikácie sú z hľadiska súčasnej dopravnej intenzity už nevyhovujúce a vyžadujú zásadnú 
rekonštrukciu. Lodné prepojenie Devína s Bratislavou je zatiaľ len v sezónnej turistickej a rekreačnej polohe. 
Väzba na Záhorie severne od Devínskej Novej Vsi nie je intenzívna a spočíva najmä v pracovných cieľoch 
(napr. Volkswagen), v budúcnosti s možnosťou rozšírenia aj o pracovné príležitosti  v priestore 
navrhovaného komplexu Lamačskej brány. Vzhľadom na masív Devínskej Kobyly budú obyvatelia mestskej 
časti cesty na Záhorie a do Dúbravky/Lamača aj v budúcnosti uskutočňovať cez Devínsku Novú Ves.  

Hlavným ťahom do centra mesta (a aj ďalej na Slovensko zostane aj v budúcnosti spojenie cez Karlovu Ves 
so všestrannými cieľmi (práca, služby, vzdelávanie, kultúra a pod.). 

2.2.3 GEOGRAFICKÝ OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Na ľavej strane od Dunaja ide zo slovenskej strany ťažiskovo o územie mesta Bratislavy (čiastočne aj 
bratislavského regiónu najmä na Záhorí), z rakúskej strany o južnú časť Moravského poľa. Na pravej strane 
od Dunaja ide z rakúskej strany o územie mesta Hainburg a jeho okolia a  čiastočne aj slovenskej Petržalky. 

Z prírodného hľadiska ťažiskovo ide o územie, v ktorom sa križujú významné prírodné prvky: 

● pohorie Karpaty, začínajúce na rakúskej strane Hundheimskými / Hainburskými kopcami 
(Hundsheimer Berg 476 m n. m. a k Devínu vysunutý Braunsberg 345 m n. m) 

● pokračujúce po prerušení Dunajom masívom Devínskej Kobyly (514 m n. m) v rámci Devínskych 
Karpat a ďalej už ako dlhšie pohorie Malých Karpat s Kamzíkom (439 m n. m), s Veľkým Javorníkom 
(594 m n. m.), na východných úbočiach ktorých sa rozkladá väčšia časť Bratislavy. 

● vodný tok veľrieky Dunaj, ktorý sa v tomto úseku prediera cez Karpaty, 
● do Dunaja ústiaca Morava a to priamo pod Devínskym bralom s hradiskom, 
● na toky nadväzujúce nížiny.  

Zo stretu týchto prírodných prvkov vyplýva aj neobyčajne bohatá a rozdielna vegetácia horského a lužného 
charakteru. Cenné prírodné prostredie zabezpečujú územia ochrany prírody na slovenskej strane (uvedené 
v nasledujúcich kapitolách) a na rakúskej strane lužný NationalPark Donau-Auen.



Urbanistická štúdia Mestská časť Bratislava – Devín / Analytická časť 2008 

AUREX, spol. s r. o., Bratislava 21 

2.3 VÄZBY RIEŠENÉHO ÚZEMIA NA NADRADENÉ ROZVOJOVÉ D OKUMENTY A 
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE 

2.3.1 NADRADENÉ DOKUMENTÁCIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU  
Územný a funkčný rozvoj riešeného územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešeného územia do 
sústavy osídlenia sa odvíjajú v súlade so zásadami, cieľmi a odporúčaniami nadradených 
územnoplánovacích dokumentácií a rozvojových dokumentov medzinárodného až regionálneho významu. 

Pre krajiny Európskej únie, ktorej členom je Slovenská republika, bol vypracovaný rad koncepčných 
dokumentov riešiacich problematiku optimalizácie rozvoja sídelných a priestorových štruktúr, ktorá sa viaže 
rovnocenne na hospodárske a socioekonomické, na kultúrno-spoločenské ako aj prírodné a 
environmentálne predpoklady územia. 

● Riešené územie sa nachádza v hlavnej oblasti cezhraničnej spolupráce 1. a 2. úrovne, 

● Riešené územie je bohaté na výskyt prvkov s kultúrno-historickými hodnotami regionálneho až 
medzinárodného významu - národné kultúrne pamiatky, z ktorých zvlášť významné sú NKP Devín 
Slovanské hradisko a početné ďalšie archeologické lokality, 

● Riešené územie je bohaté na výskyt území ochrany prírody a krajiny - 72,84 % z výmery riešeného 
územia je legislatívne chránených, viac ako 50 % prvkov jeekologicky stabilných (lesný porast, trvalý 
trávny porast, brehové porasty, záhrady,...). 

Lokality a územia s vysokým prírodným a historickým potenciálom sú dokumentované v príslušných 
kapitolách analytickej časti urbanistickej štúdie. 
Zhodnotenie 
Vzhľadom na vyššie uvedený potenciál územia majú pre problematiku riešeného územia význam európske 
iniciatívy na podporu trvalo udržateľného rozvoja legislatívne chránených území, zamerané na stratégiu 
ochrany prírody, rozvoj územia a rozvoj trvalo udržateľného turizmu v chránených územiach. 

Hlavným cieľom týchto iniciatív je vytváranie európskej siete veľkoplošných a dobre manažovaných 
chránených území ako aj aktívna ochrana chránených území vhodným a šetrným rozvojom aktivít, ktoré 
nespôsobujú ujmu druhom alebo biotopom. 

Zásady, princípy a odporučenia pre rozvoj riešeného územia vyplývajú najmä z týchto dokumentácií: 

Európska perspektíva priestorového rozvoja (ESDP, P ostupim, máj 1999) 
Podľa tohto dokumentu základným cieľom rozvoja územia je trvalo udržateľný rozvoj územia  

Lisabonská stratégia a princípy trvalo udržate ľného rozvoja 
Strategický cieľ – trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopná poznatkovo orientovaná ekonomika – 
vyjadruje tzv. Lisabonská stratégia, vytýčená hlavnými predstaviteľmi členských štátov EÚ na zasadnutí 
Európskej rady v dňoch 23.-24.3. 2000 v Lisabone.  

NATURA 2000 
Európska únia vytvorila legislatívny rámec pre ochranu a udržiavanie európskych lokalít voľnej prírody a 
biotopov, zásady, iniciatívy, vypracované na základe seminára v Lisabone. Navrhnutá bola súvislá sieť 
chránených území v štátoch EÚ ako spoločné dedičstvo štátov. 

Európsky dohovor o krajine 
Európsky dohovor o krajine, ktorý bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000. Predstavuje prvý dohovor Rady 
Európy, ktorý je komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Slovenská republika 
podpísala dohovor v roku 2005.  

Svetová charta pre trvalo udržate ľný turizmus (1995) 
Princípy a kritériá PAN Parky (1999) 
 
Tieto dokumenty majú význam z hľadiska rozvoja riešeného územia a jeho väzieb na okolie. vo vzťahu ku 
chráneným územiam a rozvoju turizmu. 
Koncepcia spolupráce regiónov, miest a prístavov v Podunajskom priestore (ARGE Donauländer) 
Program cezhrani čnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika (INTER REG III A SR – AT) 
Dokumentácie riešia región Wien – Bratislava – Gyır a pohraničný región Slovensko – Rakúsko. 

Cyklotrasy bez hraníc (2005) 
Cyklistické prepojenie Bratislava – Devín – Hainbur g (BiCyBa, ArTUR, 2005) 
Dokumentácie zamerané na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu.
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2.3.2 PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEM IA STANOVENÉ 
KONCEPCIOU ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001 A NADRAD ENOU 
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU ÚPN VÚC BRATISLAVSKÉ HO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Hlavné ciele a odporúčania pre územný, hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky a jej 
jednotlivých regiónov sú vyjadrené v základných celoštátnych a krajských rozvojových dokumentoch, z 
ktorých hlavný význam pre riešené územie majú : 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS 2001) 

Územný plán ve ľkého územného celku Bratislavského kraja (1998). 

2.3.2.1 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS 2001) 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (spracovaná ateliérom AUREX, s.r.o. v decembri 2001) je 
celoštátnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá vyjadruje hlavné ciele územnoplánovacej politiky 
štátu, priestorový rozvoj Slovenskej republiky v celoštátnych a medzinárodných súvislostiach. 

KÚRS bol sformulovaný na základe aspektov a požiadaviek rovnovážneho sídelného rozvoja, vrátane 
rozvoja vidieka, zabezpečenia rovnocennej dostupnosti k infraštruktúram, zachovania a rozvoja biodiverzity, 
prírodného a kultúrneho dedičstva, zachovania prvkov prírody, vyjadrený v princípoch trvalo udržateľného 
rozvoja, nových požiadaviek na kvalitatívne aspekty využívania územia. 

Záväzné časti KURS 2001, vyhlásené Nariadením vlády SR č. 528 zo 14.8.2002, týkajúce sa 
riešeného územia: 

medzinárodné územné vz ťahy 

● rozvíjať priame väzby na jednu z hlavných európskych urbanizačných osí – v úseku Wien – 
Bratislava (pozn.: v tom aj MČ Devín) a na rozvojový pás pozdĺž Dunaja, 

● rozvíjať ťažiskové jadro stredoeurópskeho mestského regiónu medzinárodného významu Wien – 
Bratislava – Gyır s Bratislavou ako jedným z dominantných centier, 

● rozvíjať Bratislavu ako špecifické centrum – hlavné mesto SR, 

● zachovať a revitalizovať objekty prírodného kultúrneho dedičstva, zámer zapísať lokalitu Devín do 
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, 

● zabezpečiť nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia v osobitne 
chránených územiach, plochách prvkov ÚSES (Devín ako územie s výskytom významných 
prírodných aj civilizačných hodnôt), 

● zohľadniť primeraným spôsobom dokumentácie s medzinárodnou pôsobnosťou, akými sú napr. 
Koncepcia spolupráce regiónov, miest a prístavov v Podunajskom priestore (ARGE Donauländer), 
dokumentácia riešiaca región Wien – Bratislava – Gyır a pohraničný región Slovensko – Rakúsko 
(napr. Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika (INTERREG III A SR – AT), 
Cyklotrasy bez hraníc, Európsky dohovor o krajine a pod., 

rozvoj vidieckych priestorov 

● zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, charakter zástavby a historicky utvorenej 
otvorenej krajiny, národopisné špecifiká, špecifické prírodné a krajinné prostredie, 

● pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností 
na vidiecky priestor, 

● vytvárať kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnymi priestormi a skĺbiť tradičný 
vidiecky priestor s požiadavkami na moderný spôsob života, 

● zachovať, využiť kultúrne dedičstvo, všetky jeho prvky, aj legislatívne nechránené, ktoré sú tiež 
nositeľmi kultúrno-historických hodnôt v území, 

ochrana prírody a krajiny 

● zabezpečiť ekologicky optimálne rozvíjanie a využívanie územia pri rešpektovaní územnej stability, 

● zosúladiť využívanie územia s funkciami ochrany prírody, 

● zabezpečiť vhodnú delimitáciu pôdneho fondu v súlade s potenciálom územia, 

● asanovať a revitalizovať územia s vysokým stupňom envirozáťaže, 
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hospodársky a regionálny rozvoj 

• podporovať v záujme TUR stredné a malé podnikanie, 

poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

● rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace s lesnou 
činnosťou, 

rekreácia a turizmus 
● podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu kultúrny, 

poznávací, letný, vodácky, zimný, cykloturistický plavebný, cezhraničný turizmus a pešiu turistiku, 
● dôsledne previazať ciele rekreačného a poznávacieho turizmu, 

technická infraštruktúra 

● akceptovať v oblasti nadradeného dopravného systému plavbu po Dunaji (celoeurópska trasa Rýn – 
Mohan – Dunaj), 

● výhľadovo uvažovať s vybudovaním kanálu Morava – Odra/Labe, začínajúceho pri Devíne, 
podmieneného výstavbou vodného diela Wolfstahl, 

● zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania miest a obcí v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami EÚ (napr. oddelenie kanalizácie dažďovej, recyklácia dažďovej vody ... ), 

● triedenie, recyklácia, uskladňovanie a spaľovanie odpadov v optimálnej vzdialenosti od najväčších 
producentov. 

2.3.2.2 Územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja (1998). 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) 
Bratislavského kraja z roku 1998, v znení zmien a doplnkov. 

Záväzné časti Územného plánu ve ľkého územného celku (ÚPN VÚC) Bratislavského kraja,  schválené 
Nariadením vlády SR č. 64/1998 Z. z. v znení zmien a doplnkov, týkajúce sa riešeného územia: 

ÚPN VÚC vo vz ťahu k MČ Devín zdôraz ňuje: 

● z medzinárodného hľadiska vzťah k Dolnému Rakúsku až po Viedeň, ale najmä na Hainburg a 
jeho okolie, daný jeho hraničnou polohou, 

● polohu Devína pri sútoku Dunaja s Moravou a v tzv. Devínskej bráne ako vstupu na Slovensko po 
Dunaji od západu, polohu v úžine Dunaja medzi Hundheimskými a Devínskymi kopcami, v sídelnom 
podunajskom páse,  

● funkcie Devína v rámci Bratislavy (kultúrno-historicko-spoločenská, turistická a rekreačná, dopravná 
– po Dunaji) pre obyvateľov mesta, ale aj obyvateľov širšieho regiónu až celého Slovenska, 

● význam Devína ako územia s mimoriadnymi prírodnými a civilizačnými kvalitami, vyžadujúcimi 
vysokú ochranu prírody a krajiny a kultúrno-historických pamiatok, 

● územie Devína ako priesečníka dvoch rozdielnych prírodných prvkov: vodného toku Dunaja 
s lužnými porastmi a začínajúceho karpatského pohoria s horskými lesmi, 

● požiadavky na dobudovanie devínskej časti Bratislavského lesného parku (BLP) a jej prepojenie na 
hlavnú, tzv. malokarpatskú časť pre funkciu rekreácie obyvateľov mesta s akceptovaním ochrany 
prírody a prvkov ÚSES, 

● požiadavky na zabezpečenie ochrany a tvorby krajinného obrazu - horského masívu lužných lesov 
pozdĺž tokov, 

● požiadavku na dotvorenie dunajského a moravského vodného pásu pre rekreačné a plavebné 
využitie pri plnom akceptovaní ochrany prírody, 

● požiadavku na ochranu kultúrneho dedičstva, 

● požiadavku na protipovodňovú ochranu (Dunaj, Morava). 

ÚPN VÚC vo vz ťahu k MČ Devín požaduje: 
● podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame ako súčasti 

jedného z centier – aglomerácií najvyššieho európskeho významu (Viedeň – Bratislava) najmä 
v oblasti vedy, výskumu, obchodu, turistiky a dopravy 
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● usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v zhode s prírodnými a civilizačnými 
danosťami (Dunaj, Karpaty) a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä 
Bratislavy, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšej, aj cezhraničnej 
turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku 

● podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno-priestorového systému prímestskej rekreácie 

● podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom 
na Záhorie a na Malé Karpaty 

● zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov s presne vymedzeným funkčným využitím 

● zamerať sa v chránených územiach (CHKO Malé Karpaty,...) predovšetkým na skvalitnenie 
vybavenostnej štruktúry existujúcich rekreačných zariadení, nerozširovať ich zastavané územie 
a nezakladať v chránených územiach nové lokality. 

2.3.3 PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJA RIEŠENÉHO ÚZEM IA STANOVENÉ 
NADRADENOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU ÚPN HLAVN ÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre spracovanie urbanistickej štúdie je územný plán 
hlavného mesta SR Bratislavy, schválený uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007. 

Záväzná časť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

Pre pracovanie urbanistickej štúdie sú vybrané zo záväznej časti ÚPN hl. m. SR Bratislava, (rok 2007, v 
znení zmien a doplnkov) vybrané zásady a regulatívy súvisiace s riešeným územím a jeho širším okolím. 

Viaceré požiadavky vyjadrené v ÚPN hl. m. SR Bratislava sú totožné s požiadavkami uvedenými v ÚPN 
VÚC Bratislavského kraja. Tieto sú v ÚPN hl. m. SR Bratislava podrobnejšie rozpracované až na úroveň 
mestských častí. 

Požiadavky z vyšších stupňov ÚPD - celoslovenskej a regionálnej – s dopadom na MČ Devín, sú uvedené v 
predchádzajúcich podkapitolách. V ďalšej časti textu sú uvedené požiadavky týkajúce sa MČ Devín v 
celomestských súvislostiach, vyjadrené v záväznej časti ÚPN HMB (časť „C“ – záväzná časť): 

1.1. Širšie vz ťahy 
1.1.1. Medzinárodné súvislosti 

● podporovať zvyšovanie kvality dopravných spojení v smere medzinárodných urbanizačných osí  

● zhodnocovať "fenomén vody" a hodnoty prírodného prostredia mesta v rozvoji atraktivít medzinárodného 
cestovného ruchu v oblasti rekreácie 

● podporovať zlepšenie kvality dopravných vzťahov: 

- vybudovanie pešej a cyklistickej trasy ako súčasti cestného prepojenia Marchegg – Devínska Nová Ves, 

● podporovať likvidáciu odpadov v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia, 

● rešpektovať v priestorovom i funkčno-prevádzkovom riešení širších vzťahov stredoeurópskeho záujmového 
územia základnú kostru ekologickej stability: 

1.1.2. Celoštátne súvislosti 
● podporovať rozvoj väzieb na osídlenie Slovenska: 

- zhodnotením rekreačného potenciálu územia popri Dunaji , 
- zhodnotením potenciálu významných osí preväzujúcich sídelné štruktúry Slovenska so sídelnými 
štruktúrami susedných štátov. 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia a prevádzkového riešenia mesta v celoštátnych 
súvislostiach 

● chrániť a zveľaďovať nehnuteľné stránky kultúrneho dedičstva a kultúrno-historického a spoločenského 
prostredia vrátane ich pôsobenia v obraze mesta, 

● zachovať plochy lesov s prioritou ich významu ako základného krajinotvorného, hygienického, rekreačno-
relaxačného a ekostabilizačného prvku, 

● rozvíjať zariadenia cestovného ruchu pre rozvoj medzinárodného turizmu, 

● rozvíjať bývanie aj pre nárast obyvateľstva z migrácie, 

● zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu skládok odpadov a začlenenie upravených plôch do urbanizácie územia, 

● rešpektovať vyhlásené chránené prírodné hodnoty: chránené územia prírody, CHKO Malé Karpaty, CHKO 
Dunajské luhy, lokality Ramsarského dohovoru, lokality zaradené do NATURA 2000 a prvky ÚSES. 
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1.1.3. Regionálne súvislosti 
● spolupracovať s jestvujúcimi a potenciálnymi terciárnymi centrami regiónu: najmä Marchegg, Gänserndorf, 

Bruck a/L. a Hainburg na rakúskom území, 

● rešpektovať rozvoj urbanizácie sídiel v zázemí, ich životný štýl, kvalitu jestvujúcej society a kultúrno-
spoločenské a historické hodnoty sídiel, 

● preferovať ekologické systémy hromadných dopráv, 

● zohľadniť v konkretizácii funkčného dotvárania územia mesta 

- rekreačný potenciál prírodného zázemia regiónu pre saturovanie nárokov obyvateľov Bratislavy, 

● optimalizovať prevádzkové vzťahy preferovaním hromadnej dopravy MHD, 

● rešpektovať v spodrobnení funkčného využitia a prevádzkovom riešení regionálnych rozvojových pólov: 

- existujúce energetické koridory nadradenej sústavy na území mesta a územné rezervy pre ich ďalší 
rozvoj, 
- súvislé plochy vinohradov a hodnoty zachovanej rurálnej krajiny, 

● rešpektovať v životnom prostredí, v ochrane prírody, v tvorbe krajiny a v ÚSES: 

- zásadné princípy tvorby nadregionálneho a regionálneho územného systému ekologickej stability, 
- plochy vinohradov a záhrad na svahoch Malých Karpát ako súčasti historického krajinného obrazu MČ. 

1.2. Celomestské vz ťahy 
1.2.1. Priestorové, funk čné a prevádzkové vz ťahy 
Rozvíjať Bratislavu: 

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

- s vysokou hodnotou mestských priestorov a reprezentatívnym architektonickým a urbanistickým 
obsahom hlavného mesta Slovenska, 
- s vysokou kvalitou dopravnej sústavy, osobitne v hromadnej preprave osôb, 
- so zdravým životným prostredím a zachovanými prírodnými hodnotami, 
- s bohatou ponukou atraktivít pre saturovanie nárokov voľného času obyvateľov i návštevníkov mesta v 
urbanizovanom i v prírodnom prostredí. 

V územnom rozvoji mesta rešpektovať, dotvárať a rozvíjať: 

● nábrežnú promenádu a nadväzné priestory od sútoku Dunaja s Moravou až po zdrž Hrušov, 

● prírodný rámec a hodnoty prírodného zázemia mesta, 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

Rešpektovať osobitné postavenie území mestských častí Devín a Vajnory nachádzajúcich sa v medzipriestoroch 
ťažiskových rozvojových osí: 

● mestská časť Devín: 

- jej špecifický význam ako sídla s najvýznamnejšími kultúrno-historickými a spoločenskými pamiatkami 
viažucimi sa k histórii slovenského národa, 
- význam "vstupnej brány" na územie mesta na sútoku Moravy a Dunaja, s NKP Devín - Slovanské 
hradisko a prírodnou vedutou NPR Devínska Kobyla - identifikujúcou mesto v podunajskom 
medzinárodnom koridore, 
- napojenia mestskej časti na ťažiskové priestory severozápadnej rozvojovej radiály Devínskou cestou v 
uzle Centrum I v Karlovej Vsi a Kremeľskou cestou v Devínskej Novej Vsi, 
- ťažiskový priestor Kremeľská - Rytierska zároveň ako líniové centrum a najvýznamnejší uzlový priestor 
nástupu do NKP Devín, 
- v priestore kameňolomu riešiť rekultiváciu a eliminovať negatívne dopady ťažobnej činnosti na obraz 
mesta, dotknuté územia prírody, existujúce a navrhované obytné územia, akceptovať vyťaženie časti 
Malokarpatského masívu len v rozsahu súčasných hraníc dobývacieho priestoru. 

Návrh funkčného využitia územia a prevádzkového riešenia územia mesta 

Rozvíjať bývanie so zhodnotením: 

● v súčasnosti zastavaného územia pre rozvoj zodpovedajúcich foriem bývania v polyfunkcii s občianskou 
vybavenosťou pre zvýšenie kvality...obytného územia so zachovaním plôch zelene viažucej sa na bývanie, 

● plôch rozvoja...málopodlažného bývania v lokalitách s konkretizáciou rozsahu a rozmanitosti hromadných a 
individuálnych foriem bývania na podklade podrobnejších územnoplánovacích dokumentov na úrovni zóny. 

V rozvoji občianskej vybavenosti: 

● rešpektovať komplexné dovybavenie obytného územia rozvojom zdravotníckych a sociálnych zariadení najmä 
pre starostlivosť o seniorov, mládež a deti, zariadeniami základného školstva, obchodom a službami 
každodennej potreby na plochách občianskej vybavenosti lokálneho významu a na plochách polyfunkcie 
bývanie – OV. 
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V rozvoji športu, telovýchovy a zariadení voľného času: 

● uplatňovať pre každodennú dostupnosť športových aktivít a aktivít vo voľnom čase požiadavky na realizáciu 
krytých športových a viacúčelových voľnočasových zariadení v rámci plôch určených pre obči. vybavenosť. 

V zhodnotení prírodného zázemia: 

● rešpektovať požiadavku minimalizácie urbanizačných zásahov do prírodného prostredia, 

● orientovať aktivity do jestvujúcich rekreačných lokalít so zvýšením ich kvality a pri rozvojových a na rozvojových 
plochách orientovať vybavenosť do priestorov nástupných areálov, 

● rešpektovať začlenenie záhradkárskych a chatových území do systému stabilizovaných území a v prípade 
nových rozvojových koncepcií rešpektovať požiadavku na spracovanie regulácie na úrovni ÚPN Z. 

V severozápadnom rozvojovom smere mesta: 

● chrániť celistvosť masívu Devínskej Kobyly a Devínskych Karpát, 

● orientovať rekreáciu v prírodnom prostredí Devínskych... Karpát na rekreáciu v zeleni s minimalizáciou 
urbanizačných zásahov do prírodného prostredia, 

● zachovať existujúce plochy zelene vo voľnej poľnohospodárskej krajine, zeleň vodných tokov, plochy záhrad, 
sadov, zeleň v záhradkárskych a chatových osadách. 

V rozvoji dopravných systémov: 

● zachovať väčšinový podiel hromadnej dopravy v preprave osôb realizáciou nosného systému MHD, 

● zachovať nevyhnutné rezervy územia pre cieľové riešenie...duálneho systému hromadnej prepravy osôb, 

● chrániť lokality pre budovanie dopravných zariadení na území mesta vrátane technickej základne pre nosný a 
doplnkové systémy MHD, 

● vo väzbe na nové rozvojové územia vybudovať zodpovedajúcu dopravnú infraštruktúru zohľadňujúcu aj 
kapacity celomestského dopravného systému, 

● rozvíjať trasy pre nemotorické druhy dopráv – cyklistické trasy nadmestského a celomestského významu, 
hlavné pešie trasy. 

V rozvoji technickej infraštruktúry: 

● dobudovať štruktúru systémov technickej infraštruktúry tak, aby pokrývala celé zastavané územie mesta a 
odstránili sa deficity z minulosti, 

● zabezpečovať dobudovanie ochrany mesta proti povodniam a prívalovým vodám. 

1.2.2. Urbanistická kompozícia a obraz mesta 
Rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 

● zvyšovanie spoločenskej atraktivity priestorov kompozičných osí a uzlov, 

Rešpektovať hodnoty formujúce obraz Bratislavy: 

● historické dominanty...Devínsky hrad,..., 

● tok Dunaja, výrazný prírodný fenomén, 

● prírodnú vedutu mesta, tvorenú masívmi zelene Malých Karpát, Devínskej Kobyly,... a charakteristickými 
prírodnými prvkami Dunajskej krajiny a alúvia Moravy, 

● poľnohospodársku krajinu ako súčasť obrazu mesta. 

Územia individuálnej bytovej výstavby a rurálnej štruktúry 

Prehĺbiť v následných optimalizujúcich ÚPP a ÚPD: 

● hmotovo-priestorové spolupôsobenie zástavby a zelene v prostredí v lokalitách dotvárajúcich panorámu mesta: 

- svahy Devínskej Kobyly a devínskych (Západných Karpát) - Devín. 

Prírodné prostredie 

Rešpektovať ako kompozičné danosti prírodného prostredia determinujúce formovanie urbanizovaného prostredia 
mesta: 

● tok Dunaja so zachovanými porastmi s návrhom dotvorenia plôch lužných lesov, 

● masív Malých Karpát s plochami vinohradov na ich úpätí, 

● konfiguráciu terénneho reliéfu. 

Zohľadniť v kompozícii usporiadania špecifických území: 
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● priestorové pôsobenie prírodných prvkov dotvárajúcich obraz celomestského centra vrátane dunajských nábreží 
a obraz jednotlivých mestských častí, 

● bohatosť priestorových scenérií prírodného prostredia, 

● prinavrátenie zelene do voľnej krajiny. 

1.2.3. Výškové stavby 
Územia historických jadier MČ v rozvojových smeroch mesta 

Rešpektovať pri dotváraní historických jadier MČ: 

● v priestorovom usporiadaní charakteristickú hmotovú skladbu, pôvodné pôdorysné založenie a špecifický 
charakter výškovej hladiny s historickými dominantami sakrálnych objektov bez nových výškových objektov. 

Prírodné prostredie 

● Vylúčiť na územiach chránených z hľadiska požiadaviek ochrany prírody a krajiny a na vizuálne exponovaných 
úbočiach...Devínskej Kobyly (bývalé vinohrady a záhrady) umiestňovanie výškových stavieb. 

1.2.4. Špecifické požiadavky na priestorové usporia danie a funk čné využitie na úrovni mestských 
častí 
Mestské časti severozápadného rozvojového smeru mesta –...Devín 

Rešpektovať terénnu konfiguráciu ako súčasť obrazu mesta: 

● masívy a úpätia Devínskych... Karpát, Devínskej Kobyly, dunajské ostrovy Sihoť, Sedláčkov ostrov, dunajskú 
krajinu a nivu rieky Moravy,  

● pôvodné prírodné prostredie na svahoch Devínskej Kobyly, Devínskych... Karpát, 

● líniovú zeleň potokov. 

Rešpektovať: 

● prírodné pozadie NKP Devín ako regulatív rozsahu novej zástavby nad jestvujúcou zastavanou časťou územia 
MČ Devín (z hľadiska nadmorskej výšky citadely max. 211 m n. m.), 

● návrh územných podmienok pre prezentáciu kultúrneho dedičstva: historická silueta NKP Devín – Slovanské 
hradisko, areál hradu Devín s podhradím......historické vizuálne dominanty, 

● vo vybraných lokalitách kultúry viníc, s lúčnymi porastmi a produktívnymi ríbezľovými sadmi, 

● krajinné plánovanie ako integrovanú súčasť urbanistického riešenia. 

Rozvíjať a vytvárať: 

● v rozvoji novej bytovej zástavby rôzne typologické druhy málopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami 
spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej zelene. 

Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a  funk čné využitie na úrovni mestských častí 
MČ Bratislava - Devín: 

Rešpektovať: 

● v rozvoji mestskej časti prioritu dotvorenia, obnovy a revitalizácie pôvodnej urbanistickej štruktúry, prezentácie a 
zachovania dominantných kultúrno-historických a krajinárskych hodnôt Devína, princíp génius loci, 

● požiadavku na spracovanie územného plánu zóny, ktorý z celomestského hľadiska stanoví kapacitu rozvoja 
Devína pre každé z rozvojových území situovaných severozápadne od kameňolomu. 

Rozvíjať: 

● ťažiskový viacúčelový priestor (námestie) vo väzbe na severozáp. vstup do hradného areálu a priestor jazera, 

● promenádu Slovanského nábrežia ako spoločenský priestor s verejnou zeleňou a doplnkovým občianskym 
vybavením, 

● podmienky pre rozvoj turizmu zodpovedajúce kapacitným predpokladom územia, urbánnej štruktúre a mierke 
pôvodnej zástavby.
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2.4 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

2.4.1 ABIOTICKÉ POMERY 

2.4.1.1 Geomorfologické pomery 
Podľa geomorfologického členenia SR patrí Mazúr – Lukniš (Atlas krajiny SR, 2002) patrí katastrálne územie 
Devína ku geomorfologickým jednotkám: 

Sústava:..................Alpsko-himalájska 
      Podsústava:............Karpaty 
   Provincia:................Západné Karpaty 
  Subprovincia:..........Vnútorné Západné Karpaty 
   Oblasť:.................Fatransko-tatranská oblasť 
    Celok:................Malé Karpaty 
     Podcelok:.......Devínske Karpaty 
      Časť:..........Devínska Kobyla, Bratislavské predhorie, Devínska brána. 
 

Celok Malých Karpát má charakter megaantiklinálnej hráste pretiahnutej v SV – JZ smere. 

Najstarším komplexom hornín, ktorý buduje bratislavský masív, je kryštalinikum, ktoré z prevažnej časti budujú 
postkinematické granitoidy. Na viacerých miestach, najmä v oblasti severozápadne od Bratislavy, vytvárajú depresie 
neogénne sedimenty, ktoré sa hlboko vkliňujú do oblasti granitoidov. Podľa základného rozdelenia dané územie patrí do 
vrásovo-blokovej fatransko-tatranskej morfoštruktúry, kde patria pozitívne morfoštruktúry: hraste a klinové hraste 
jadrových pohorí.  

Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu v riešenom území ide o reliéf rovín a nív a reliéf planačno-
rázsochový, ktoré sú oddelené morfologicky výraznými stráňami na tektonických poruchách. Popri toku Dunaja sa 
vyskytujú recentné agradačné valy a ich osi, okrem nich sa v reliéfe rovín a nív vyskytujú mladé poklesávajúce negatívne 
morfoštruktúry Panónskej panvy s agradáciou. Reliéf planačno-rázsochový je tvorený strednými a vysokými riečnymi 
terasami. Podľa morfologicko-morfometrického typu reliéfu je záujmové územie začlenené do horizontálne rozčlenených 
rovín popri vodných tokoch a do stredne členitých až silne členitých vrchovín v oblasti Malých Karpát. Sklon reliéfu 
v záujmovom území je veľmi členitý. Pri oslnení reliéfu prevláda stredne dobrá a dobrá intenzita oslnenia. 

Z toho dôvodu sa v záujmovom území pestuje (pestovalo) veľa viniča a územie je zaradené do Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti. 

2.4.1.2 Geologické pomery 
Záujmové územie patrí do Devínskych Karpát, Bratislavského predhoria a Devínskej brány a je zložené z 
granitoidov, ílovcov, pieskovcov, vápencov a dolomitov (základné geochemické typy hornín). 

Na geologickej stavbe sa podie ľajú: 

● dvojsľudné a biotitické granity až granodiority, hercýnske (hlbinné magmatity) v južnej časti a tiahnu 
sa do strednej časti záujmového územia, 

● fylity, bridlice, metapsamity, metavulkanity, miestami metakarbonáty, staršie paleozoikum, tiahnu sa 
od stredu záujmového územia k západu, 

● západ záujmového územia je tvorený zlepencami, pieskovcami, bridlicami, ryolitovýmí/dacitovými 
vulkanitmi, mladšie paleozoikum vnútorných Karpát, 

● sivé vápnité ílovce, prachovce, pieskovce, zlepence, uhoľné slojky, kyslé tufy v strednej časti 
záujmového územie, neogénneho veku, 

● severná časť záujmového územia je tvorená tmavými vápencami a dolomitmi; a kremencami, 
pieskovcami a ílovitými bridlicami, mezozoikum vnútorných Karpát. 

Svahy a dno kotlín sú budované horninami paleozika. Na povrchu vystupujú len ojedinele, nakoľko sú 
zakryté neogénnou výplňou kotliny a sedimentami kvartérneho veku. 

Horniny bratislavského masívu sú zastúpené biolitickými granitoidmi a pegmatitmi, v menšej miere aj 
kryštalickými bridlicami (prevažne rulami). Granitoidné horniny sú jemno až strednozrnné, značne tektonicky 
porušené, vo vrchných polohách postihnuté rôznym stupňom zvetrávania. Ich sfarbenie je sivomodré, polohy 
ktoré sú postihnuté zvetrávaním, sú hnedej, hrdzavej, svetlej, šedej až bielej farby. V úzkych zónach bývajú 
časti mylonitizované. 

Sedimentárne horniny neogénu vypĺňajú dno kotliny a vyskytujú sa aj na svahoch. Zastúpené sú 
hrubozrnnými až balvanitými štrkmi, striedajúcimi sa s drobnými štrkmi a pieskami s miestami šošovkami 
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sľudnatých piesčitých ílov. Piesky sú jemno až hrubo zrnné, šedé, resp. pestro sfarbené, zaílované, 
prípadne zahlinené. Smerom do podložia sú hrubozrnnejšie a obsahujú úlomky a valúny granitov. 

Pokryvné sedimenty tvoria na väčšine územia vrchnú časť hornín staršieho veku. Zastúpené sú tu eluviálne, 
deluviálne, fluviálne a antropogénne sedimenty. Eluviálne sedimenty reprezentujú produkt zvetrávania 
skalnatého podložia a sú zastúpené pieskami a hlinami. Deluviálne sedimenty tu vznikli zvetrávaním starších 
hornín a boli premiestené vodou, resp. gravitačne a zastupujú ich hlavne hlinito-kamenité a piesčito-
kamenité sutiny a hliny. 

Pri atropogénnych sedimentoch sa jedná o plošne ako aj mocnosťou variabilný výskyt týchto sedimentov. 
Nachádzajú sa roztrúsené v celom širšom okolí, často zastreté dodatočnou rekultiváciou. Ide o rôzne 
navážky, skládky komunálneho, stavebného odpadu a premiestnené zeminy po úpravách terénu. Ich 
mocnosť sa pohybuje od 1m do 6 m. 

Inžinierska geológia 
Z inžiniersko-geologického hľadiska spadá územie do regiónu tektonických depresií a regiónu jadrových 
pohorí. Z hľadiska rajonizácie je záujmové územie značne rozdrobené a spadá do rajóna kvartérnych 
sedimentov: rajón údolných riečnych náplavov, rajón deluviálnych sedimentov a do rajóna predkvartérnych 
hornín: rajón magmatických intruzívnych hornín, rajón metamorfovaných hornín vcelku, rajón piesčitých 
sedimentov, rajón pieskovcovo-zlepencových hornín. 

Geodynamické javy 
Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy patria hlavne tektonické pohyby, ktoré s antropogénnymi 
procesmi výrazne ovplyvnili súčasný reliéf, charakter, hrúbku pokryvných sedimentov a formovali krajinný 
ráz. V riešenom území sa nevyskytujú zosuvy, objavuje sa tú intenzívna výmoľová erózia. Z hľadiska stability 
je posudzované územie relatívne stabilné. 

Seizmicita 
V zmysle STN 73 0036 patrí skúmané územie do rajónu s predpokladanou seizmicitou 7º MSK. Najbližšia 
zdrojová oblasť seizmického rizika má hodnotu 3, čomu zodpovedá základné seizmické zrýchlenie 0,6 m s. 
V Bratislave bolo v roku 1870 evidované tektonické zrýchlenie s magnitúdou maximálne 3,4 až 4,0 m s-1. 

V predmetnom území neboli doteraz zistené žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je 
územie hodnotené ako stabilné. 

Dobývacie priestory 
V záujmovom území a jeho okolí sa nachádzajú ložiská vyhradeného nerastu, ktoré sú chránené ložiskové 
územia podľa zákona č. 214/2002 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorým sa vyhlasuje úplné 
znenie zákona SNR č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, ako vyplýva zo znení 
a doplnení vykonaných zákonom SNR č. 498/1991 Zb. a zákonom č. 558/2001 Z. z. z hľadiska využívania 
ložísk nerastov ako aj ich ochrany: 

● Dobývací priestor Devín (kame ňolom) 

Je v prevádzke od roku 1969. Surovinou je sivý, sivomodrý granodiorit. Ložisko je silne tektonicky porušené 
a je otvorené stenovým lomom. Plocha dobývacieho priestoru je 30,21 ha. Nachádza sa na ľavom brehu 
Dunaja juhovýchodne od MČ Devín. Nachádza sa v kontakte s CHKO Malé Karpaty. Ťažba narúša okolité 
krajinné prostredie. 

Orgány ochrany prírody odporú čajú ukon čenie ťažby v roku 2010 pre blízkos ť Fialkovej doliny 
a CHKO Malé Karpaty. 

2.4.1.3 Pôdne pomery  
V riešenom území najviac podmieňujú prítomnosť jednotlivých pôdno-substrátových komplexov: 

● geologické a geomorfologické podmienky záujmového územia, 

● činnosť človeka. 

Deluviálny substrátový podklad z kyslých vyvretých a metamorfovaných hornín na svahoch Malých Karpát 
podmieňuje prevažne vznik stredne hlbokých, značne skeletnatých, kyslých a ľahších pôd.  

Pôdne typy zastúpené v záujmovom území, Šály – Šuri na (Atlas krajiny SR, 2002): 

● rendziny a kambizeme rendzinové sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne rendziny 
sutinové, zo zvetralín pevných karbonátových hornín, 

● kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme 
pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín, 
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● fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové a fluvizeme 
karbonátové ľahké z karbonátových aluviálnych sedimentov. 

Charakteristika pôdnych typov 

Rendziny – patria do skupiny rendzinových pôd s mačinovým pôdotvorným procesom až po procesy 
akumulácie a stabilizácie humusu. Sú to obyčajne plytké a štrkovité pôdy, rozšírené v horských oblastiach. 
V rendzinách prevládajúcich v horských oblastiach sa v dôsledku ich prirodzenej drenáže často objavuje 
výsušnosť. Obhospodarovanie je náročné pre ich veľkú štrkovitosť. Využívajú sa ako lesy, pasienky, 
alpínske lúky, čiastočne orná pôdy. Vápence, dolomity, vápnité zlepence sú pôdotvorným substrátom týchto 
pôd. 

Kambizeme – patria do skupiny hnedých pôd, majú kambický B-horizont. Rozšírené sú na vrchovinách 
i v pohoriach, na zvetralinách pevných nekarbonátových hornín. Sú to pôdy stredne úrodné, vhodné len pre 
užší sortiment poľnohospodárskych plodín. Nachádzajú sa na zvetralinách pevných hornín, často obsahujú 
v celom profile kamene a štrk. V nižších polohách sa využívajú ako listnaté lesy, vinohrady, sady, orná pôda 
a vo vyšších polohách ako ihličnaté lesy, lokálne pasienky. Pôdotvorným súbstrátom týchto pôd sú prevažne 
zvetraliny vyvretých, metamorfovaných a vulkanoklastických horní, nekarbonátové sedimenty paleogénu 
a neogénu, lokálne tiež iné, nespevnené sedimenty. 

Fluvizeme – patria do skupiny pôd iniciálnych, pôdy sú v začiatočnom štádiu svojho vývoja s iniciálnym 
pôdotvorným procesom. Na pôdach nie je súvislý porast, preto obsahujú malé množstvo organických látok. 
Nachádzajú sa v nivách riek, ich vývoj je opakovane narušovaný záplavami. Ich pôdny profil sa tým často 
obohacuje o novú vrstvu kalových sedimentov. Využívajú sa ako orné pôdy, v južných oblastiach na 
zeleninárstvo a lužné lesy. Ich pôdotvorným substrátom sú mladé silikátové a karbonátové aluviálne 
a proluviálne sedimenty. 

Triedenie pôd pod ľa zrnitosti 

Celé záujmové územie je charakteristické malou až strednou retenčnou schopnosťou a strednou až veľkou 
priepustnosťou. Triedenie pôd podľa zrnitosti je založené na stanovení podielu frakcií rôznej veľkosti 
a posúdení množstva (%) jednej alebo viacerých kategórií elementárnych častí a pomáha určiť pôdny druh: 

● pôda vo východnej časti územia je piesčito-hlinitá, stredne kamenitá, 
● pôda v západnej časti územia v okolí vodných tokov je hlinito-piesčitá, 

Piesčito-hlinitá pôda podľa Novákovej klasifikačnej stupnice obsahuje 20 – 30 % práškového piesku, ktorého 
častice sú menšie ako 0,01 mm a je zaradená do stredne ťažkých pôd, 
Hlinito-piesčitá pôda podľa Novákovej klasifikačnej stupnice obsahuje 10 – 20 % práškového piesku a je 
zaradená do ľahkých pôd. V záujmovej lokalite sa vyskytujú pôdy s rozličnou BPEJ. 

Nachádzajú sa tu pôdy: 

● chránené v zmysle zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

● pôdy, ktoré nie sú v zmysle zmieňovaného zákona predmetom ochrany. 

Tab. Charakteristika pôd na základe BPEJ 
BPEJ Pôdny typ Sk. kvality Poznámky 

0106002 fluvizem typická, stredne ťažká 2 chránená v zmysle zákona 
č. 220/2004 Z. z. 

0260432 kambizem typická kyslá a kambizem dystrická (veľmi kyslá) na 
zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké 6  

0230432 kultizem rigolovaná alebo intenzívne kultivovaná (bez 
terasovania), stredne ťažká, ľahká až ťažká 7  

0287232 
0287432 

rendzina typická a rendzina kambizemná, stredne hlboká na 
vápencoch a dolomitoch, stredne ťažká až ťažká (veľmi ťažká) 7  

0230462 
0230682 
0274682 
0274882 

kultizem rigolovaná alebo intenzívne kultivované (bez 
terasovania), stredne ťažká, ľahká až ťažká 
kultizem pretvorená rigoláciou a terasovaním, stredne ťažká, 
ťažká až ľahká 

8 

 

0290462 rendzina typická, plytká, stredne ťažká až ľahká 8  

0280882 kambizem (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných 
svahoch: 12 – 25° stredne ťažká až ľahká 9  

0292682 rendzina typická na výrazných svahoch: 12 – 25°, st redne ťažká 
až ťažká (veľmi ťažká) 9  
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2.4.1.4 Klimatické pomery 
Orograficky pomerne zložité pomery územia celej Bratislavy sa prejavujú špecifickými vlastnosťami klímy 
mesta a jeho okolia. Najmä blízkosť Malých Karpát výrazne ovplyvňuje cirkulačné pomery v oboch 
znížených častiach územia Bratislavy a tým aj ostatné klimatické charakteristiky. 

Katastrálne územie Devín je tvorené dvoma klimatickými okrskami. Prvý je teplý, mierne suchý v západnej 
časti záujmového územia s miernou zimou, s teplotou v januári viac ako - 3°C.  Druhý je teplý, mierne v lhký 
okrsok vo východnej časti územia s miernou zimou s teplotou v januári – 3°C. Teplá oblas ť má v priemere 50 
a viac letných dní s denným maximom teploty vzduchu viac alebo rovný 25°C za rok. Klimatické pomery 
majú zásadný vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. 

Teplotné charakteristiky sú podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tab.: Ročný chod teploty vzduchu v °C (1951-1980) 

Priemerné teploty vzduchu 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Koliba -2,0 0,0 4,3 9,6 14,2 17,8 19,3 18,9 15,3 10,0 4,2 0,1 9,3 
Letisko -1,5 0,7 4,6 9,9 14,7 18,4 19,8 19,1 15,2 9,7 4,8 0,7 9,7 
Trnavská -0,8 1,4 5,5 10,8 15,5 19,1 20,7 20,0 16,2 10,8 5,4 1,3 10,5 

Absolútne maximá teploty vzduchu 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Koliba 12,6 17,9 24,6 28,6 31,1 33,6 37,8 37,4 31,6 27,3 20,9 15,0 37,8 
Letisko 14,0 18,5 25,0 28,6 32,4 34,3 38,2 37,3 32,6 28,0 21,6 15,7 38,2 
Trnavská 13,9 17,7 25,7 29,4 32,1 33,6 38,2 37,1 32,7 27,5 22,4 15,7 38,2 

Absolútne minimá teploty vzduchu 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Koliba -20,2 -24,7 -15,8 -4,2 -0,8 2,7 6,0 7,3 -1,6 -8,8 -11,2 -17,0 -24,7 
Letisko -17,6 -22,8 -13,4 -2,4 1,2 5,1 7,9 8,2 2,5 -2,9 -10,1 -15,3 -22,8 
Trnavská -17,6 -22,8 -13,4 -2,4 1,2 5,1 7,9 8,2 2,5 -2,9 -10,1 -15,3 -22,8 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy, KSŠÚ SR Bratislava, 2006 

 

Tab.: Priemerné mesačné hodnoty teploty vzduchu zo stanice BA - Koliba (ºC) 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

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

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2005, SHMÚ, Bratislava 

Všeobecne sa konštatuje, že po roku 1980 prišla dlhá (pätnásťročná) séria relatívne suchých a teplých 
rokov. Tento stav vyvrcholil v roku 1994. Počas rokov 1991-1995 neboli v skutočnosti zaznamenané 
mimoriadne teplé epizódy, ktoré by ovplyvnili priemerné hodnoty tohto obdobia. 

Najvyšší mesačný priemer teploty vzduchu bol 26°C (august 1992 a júl 1994), najvyšší ročný priemer teploty 
vzduchu bol 12 °C v tých istých rokoch. 

Aj podľa priemerných teplôt posledných desiatich rokov územie Bratislavy a jej blízkeho okolia patrí k 
najteplejším na Slovensku. V poslednom sledovanom roku 2004 priemerná ročná teplota dosiahla 10,6 ºC. 
Najchladnejším mesiacom bol január - 2,2 ºC a najteplejším august s teplotou 21 ºC. 

Zrážkové pomery 

V Bratislave a blízkej časti Podunajskej nížiny sú zrážkové pomery určované postupom cyklón, ktorévznikajú 
na polárnom fronte Atlantického oceánu. Pevninská klíma sa prejavuje viac v letných mesiacoch a to 
výdatnými zrážkami. V storočnom priemere najmenej zrážok spadlo v januári a februári, najbohatšie zrážky 
sú v mesiacoch máj, jún a júl. 

Tab.: Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok v mm (1951-1980) 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Koliba 77 72 67 96 107 142 130 123 73 100 106 99 795 
Letisko 70 71 60 69 96 126 114 110 64 83 92 91 719 
Trnavská 75 74 65 87 94 124 110 109 64 93 94 90 714 
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Tab.: Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok v mm (1951-1980) 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Koliba 77 72 67 96 107 142 130 123 73 100 106 99 795 
Letisko 70 71 60 69 96 126 114 110 64 83 92 91 719 
Trnavská 75 74 65 87 94 124 110 109 64 93 94 90 714 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta SR Bratislavy, KSŠÚ SR Bratislava, 2006 

Tab. č. 1: Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice BA – Koliba (mm) 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2000 52,4 43,4 89,8 17,3 18,5 17,8 58,1 47,7 50,8 43,7 47,6 41,7 
2001 10,3 32,8 49,9 28,4 15,2 35,7 109,7 40,0 88,9 9,0 43,8 41,8 
2002 22,6 36,7 38,5 23,5 34,5 37,9 38,7 131,6 64,6 79,9 61,0 49,0 
2003 30,8 3,2 3,0 19,6 52,1 36,7 58,9 16,5 14,0 56,2 21,8 23,8 
2004 44,0 42,7 40,6 34,3 61,5 70,7 27,4 56,3 40,4 44,3 49,4 25,1 

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2005, SHMÚ, Bratislava 

V poslednom meranom roku 2004 bol najbohatší na zrážky mesiac jún - 70,7 mm, najmenej zrážok pripadlo 
na mesiac december - 25,1 mm. Priemerný ročný úhrn v roku 2004 bol 536,7 mm pričom počet dní s úhrnom 
zrážok vyšším ako 5 mm bol 48 dní a viac ako 10 mm 20 dní. 

Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v medziach 500 – 650 
mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov 
prekračujú hodnotu 800 mm.  

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou viac ako 5 cm bolo na klimatickej stanici Bratislava - Koliba v 
poslednom meranom roku 47 dní a snehová pokrývka viac ako 10 cm sa vyskytla 26 dni v roku. 

2.4.1.5 Veterné pomery 
Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík, čo vplýva na ráz počasia. Prúdenie, 
jeho smer a rýchlosť ovplyvňujú orografické pomery, expozícia terénu, jeho oslnenie. Prúdenie vzduchu je v 
dotknutom území modifikované reliéfom. 

Jeden z najdôležitejších orografických činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána. Vznikla zahĺbením 
Dunaja do južného okraja Malých Karpát. Cez tento priestor vchádzajú do Podunajskej nížiny vzduchové 
hmoty zo severozápadu a severu, často sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia.  

Najčastejším smerom prúdenia vetra je severovýchodný a severozápadný smer, ktoré sa vyskytujú 16,87 % 
o priemernej rýchlosti 4,8 m/s. (Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2004, SHMÚ, Bratislava). 

Tab.: Priemerná častosť smerov vetra v % v stanici Bratislava - Koliba 
S SV V JV J JZ Z SZ C 

8,7 14,9 21,2 6,8 3,0 3,1 12,6 27,2 2,5 

Zdroj: Zborník prác SHMU Bratislava, Zväzok 33/1 

 
Tab.: Priemerná rýchlosť vetra v m/s (1951-1980) 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Letisko 4,5 4,7 4,7 4,5 4,4 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 4,1 4,0 4,0 

Zdroj: Zborník prác SHMU Bratislava, Zväzok 33/1 

Na stanici Bratislava - Koliba najčastejšie fúka vietor východný a najmenej južný. Priemerná rýchlosť vetra 
za rok na meteorologickej stanici Letisko je 4 m/s. Najmenšiu priemernú rýchlosť (3,5 m/s) má vietor 
v októbri a najväčšiu (4,7 m/s) má vo februári a v marci počas sledovaného obdobia (1951 – 1980). 

2.4.1.6 Hydrologické pomery 
Katastrálne územie Devína patrí do týchto hydrogeologických regiónov: 

● jeho severná časť do kryštalinika a mezozoika juhozápadnej časti Malých Karpát 
● jeho južná časť do kryštalinika a mezozoika juhovýchodnej časti Pezinských Karpát 
● jeho najjužnejší okraj popri toku Dunaja do kvartéru západného okraja Podunajskej roviny 

V prevažnej časti riešeného územia sú najvýznamnejším hydrogeologickým kolektorom hlbinné vyvreliny, 
pre ktoré je charakteristická nízka prietočnosť a hydrologeologická produktivita. Ďalším hydrogeologickým 
kolektorom v severnej časti záujmového územia sú íly s miernou prietočnosťou a hydrogeologickou 
produktivitou. Okraj južného časti katastra Devína tvoria štrky a piesky s veľmi vysokou prietočnosťou 
a hydrogeologickou produktivitou. 
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Povrchové vody 
Vodné toky 

V záujmovom území sa nachádzajú dva významné vodné toky – Dunaj a Morava, a tak územie patrí do 
povodí týchto dvoch hlavných tokov. Dunaj je typickou alpskou riekou s pomerne vyrovnaným rozdelením 
odtoku v priebehu roka. Prietokový režim je do istej miery ovplyvnený vodnými dielami vybudovanými na 
nemeckom a rakúskom úseku rieky. V súčasnosti hladinový režim Dunaja v SR ovplyvňuje vodné dielo 
Gabčíkovo. Vzdutie hladiny dosahuje približne po rkm 1860. 

Morava je významný ľavostranný prítok Dunaja.  

Oba tieto toky sa nachádzajú v vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom odtoku. Pretože 
Dunaj má regulovaný odtok v priebehu roka vodnými dielami, údaje o charakteristikách dažďovo-snehového 
typu odtoku sú smerodajné pre Moravu (vysokú vodnosť má tok vo februári až apríli, najvyšší priemerný 
mesačný prietok má v marci a najnižší v septembri a výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene 
a začiatkom zimy). Priemerné ročné prietoky v povodí Moravy sa v poslednom meranom roku 2005 
pohybovali v rozmedzí 35-90 % dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli 
zaznamenané na väčšine povodia v marci. V r. 2005 bol priemerný mesačný prietok na toku Morava nad 
prítokmi záujmového územia 100,1 m3.s-1. Min. prietok bol zaznamenaný v novembri 37 m3.s-1 a max. 
prietok v mesiaci marec 290 m3.s-1. Celkový max. prietok dosiahol 846 m3.s-1 a celkový min. 28,7 m3.s-1. 

Tab.: Vybrané hydrologické údaje 
Priemerné prietoky, rkm Tok – profil 

Qa Q355d Q364d Q100 
Dunaj–Bratislava 1868,75 2045 838 670 11 000 
Morava - Devínska Nová Ves 118,1 22,3 14,58 1340 

Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006 

Územie je odvodňované Mokrým jarkom (vodný tok miestneho významu, kategória drobných tokov), ktorý sa 
vlieva do Karloveského ramena ako hlavného ľavostranného prítoku Dunaja mimo riešeného územia. Ďalej 
je odvodňované menšími tokmi, ktoré ústia do Dunaja, hlavného odvodňovacieho prvku širšieho územia. 

V záujmovom území sa podľa zákona č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z, ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodných tokov a vodárenských vodných útvarov, nachádzajú len vodohospodársky 
významné toky – Dunaj a Morava. 

Vodné plochy 

Agradácia Dunaja spôsobila diferenciáciu reliéfu pozdĺž toku, ktorá vytvorila rozsiahle ploché vyvýšeniny – 
agradačné valy a medzi nimi depresie a aj podmienky na vznik rozsiahlych depresií a bočných a mŕtvych 
ramien. V riešenom území pozdĺž toku Dunaja sa zachovalo Karloveské rameno. Mŕtve ramená Dunaja sú 
mimo inundácie, t. j. oddelené protipovodňovými hrádzami. Hĺbka vody v ramenách sa pohybuje od 0,5 do 2 
metrov. Rýchlosť prúdu vo vedľajších ramenách je max. 0,5 metrov za sekundu. 

Pozdĺž vodného toku Morava sa v hraniciach riešeného územia nachádzajú mŕtve ramená Moravy s 
kolísavou výškou hladiny. 

Podľa Nariadenia vlády SR č.617/2004 Z. z., nie je okres Bratislava IV. zaradený do zoznamu citlivých a 
zraniteľných oblastí. 

Podzemné, minerálne a termálne vody 

V celom území je využiteľné množstvo podzemných vôd, v hydrogeologickom rajóne menej ako 0,20 l/s.km, 
okrem územia v blízkosti Dunaja a Moravy, kde je táto využiteľnosť 9,99 l/s.km. Hydrogeologické pomery 
úzko súvisia s geologickou stavbou územia. V danom území sa nevytvára súvislá hladina podzemnej vody. 
Zostupujúce /podpovrchové/ vody stekajú z úpätia Devínskej Kobyly a môžu sa akumulovať v 
priepustnejších zeminách v čase dlhodobých dažďov a topenia sa snehu. 

Hodnoty koeficientov filtrácie jednotlivých typov zemín overených na základe štúdie zrnitostných kriviek 
získaných zo zrnitostných analýz vzoriek zemín. Vychádza sa z priemerných hodnôt podľa viacerých 
autorov. 

Kvartér 
Litologický typ zeminy Koeficient filtrácie 

Hlina piesčitá F3MS 2,75.10-6 ms-1 
Piesok hlinitý S4SM 3,87.10-6 - 4,31.10-6ms-1 
Piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy S3S-F 8,67.10-5 ms-1 
Piesok zle zrnený S2SP 2,23.10-4 ms-1 
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Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko-tektonickej stavby územia, blízkosti vodných tokov, 
litologických pomerov v oblasti, mechanicko-fyzikálnych a chemických vlastností hornín, ktorými voda 
preteká, zrážkovej činnosti, reliéfu terénu, vegetácie a činnosti človeka. 

Kvartérne podzemné vody sa akumulujú hlavne v deluviálno-fluviálnych, piesčito-hlinitých kvartérnych 
sedimentoch v údoliach potokov. Podzemná voda v týchto kolektoroch závisí od stavu vody v potokoch. Ide 
o podzemné vody gravitačné, charakteru pórovitého. Obeh kvartérnej vody je plytký a voda má voľnú, alebo 
slabo napätú hladinu. Kvalita vody akumulovanej v kvartérnych sedimentoch (náplavy potokov) obyčajne 
nebýva dobrá. Horniny kryštalinika sú priepustnejšie iba vo vrchnej časti postihnutej zvetraním a i tu je 
koeficient priepustnosti malý. Pukliny sú vyplnené produktmi zvetrávania charakteru ílu piesčitého. 
Podzemná voda je koncentrovaná v menej zaílovaných polohách. 

Minerálne a termálne vody 

V riešenom území ani v jeho okolí nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych alebo termálnych 
vôd ani ich ochranné pásma. V záujmovom území sa nenachádzajú pramene a pramenné oblasti. 

Vodohospodársky chránené územia a PHO 

V záujmovom území sa nenachádza žiadna chránená vodohospodárska oblasť. 

Juhovýchodne od katastrálneho územia Devín sa vyskytuje Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov, 
ktorá bola vyhlásená nariadením vlády SSR č. 46/1987 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd 
na Žitnom ostrove. Za vodný zdroj sa všeobecne považuje miesto v prírode, kde sa voda nachádza 
v technickej a ekonomicky využívateľnej forme. 

V katastrálnom území Devín sa nachádzajú nasledovné vodné zdroje: 

VZ Sedláčkov ostrov 

Je jeden z najväčších lokálnych vodárenských zdrojov o rozlohe 15 ha. Zdroj je využívaný od roku 1972 
a jeho maximálny odber vody je 50 l/s. Priemerný odber sa pohybuje okolo 18 l/s. V Jeho okolí je vyhlásené 
ochranné pásmo I. stupňa o výmere 15 ha, nemá vyhlásené ochranné pásmo II. stupňa. Vodný zdroj má 
ustálenú vyhovujúcu kvalitu podzemnej vody. 

VZ Siho ť 

Leží v koryte Dunaja v rkm 1872,90 až 1876,65 na ostrove Sihoť, tvorí ho 1 až 17 m hrubá súvislá vrstva 
vodonosných štrkopieskov. Do južnej časti záujmového územia zasahuje len okrajovo. Kvalita vody vodného 
zdroja vyhovuje požiadavkám vody určenej na pitné účely. 

2.4.2 BIOTICKÉ POMERY 

2.4.2.1 Fytocenologická charakteristika 
Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sledované územie Bratislavy sa z hľadiska rozšírenia flóry 
nachádza na rozhraní dvoch veľkých fytogeografických celkov. Od juhu tu zasahuje oblasť panónskej flóry 
(Pannonicum) s obvodom eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a s okresmi Devínska Kobyla a 
čiastočne aj Podunajská nížina. Zo severu tu zasahuje oblasť západokarpatskej flóry (Carpaticum 
occidentale) s obvodom predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) s okresom Malé Karpaty. 

2.4.2.2 Potenciálna a reálna vegetácia 
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko - vegetačné oblasti (Plesník, P., In: Atlas krajiny SR, 2002) 
patrí hodnotené územie do dubovej zóny, horskej podzóny kryšlicko-druhohornej oblasti, do okresu Malé 
Karpaty a podokresu Devínske Karpaty.  

Geobotanické členenie  je spracované na základe geobotanickej mapy Slovenska (Michalko a kol., 1986), 
ktorá je mapou vegetačno-rekonštrukčnou, využíva znalosti o vegetácii v prirodzených podmienkach 
Slovenska a znázorňuje rovnovážny stav rastlinstva alebo stav jemu blízky s prírodným prostredím.  

Potenciálna prirodzená vegetácia  

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych 
a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal. 

Je predstavovanou vegetáciou rekonštruovanou do súčasných klimatických a prírodných pomerov ( 
Michalko a kol., 1980, 1986 ). Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie (lesnej aj nelesnej ) je uvádzané 
s cieľom jej priblíženia sa či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila ekologická 
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stabilita územia. Na sledovanom území sa vyskytujú tieto mapovacie jednotky potenciálnej prirodzenej 
vegetácie: 

● Karpatské dubovo - hrabové lesy (C) - Carici pilosae-Carpinetum, syn. Querco-Carpinetum 
medioeuropaeum  

Zastúpené v nich sú dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia 
cordata), javor poľný (Acer campestre), ostrica chlpatá (Carex pilosa), zubačka cibuľkonosná  (Dentaria 
bulbifera), mliečnik mandľolistý (Tithymalus amygdaloides) 

● Dubové a cerovo-dubové lesy (Qc) – Quercetum petraeae-cerris 

Zastúpené v nich sú dub letný (Quercus robur), dub sivastý (Quercus pedunculiflora), topoľ osikový (Populus 
tremula), breza previsnutá (Betula pendula), nátržník biely (Potentilla alba), kosienka farbiarska (Serratula 
tinctoria). 

● Xerotermné dubové lesy s dubom plstnatým a travinné spoločenstvá na skalách (Qm) – Corno - 
Quercetum pubescentis, Ceraso mahaleb - Quercetum pubescentis  

Zastúpené v nich sú dub plstnatý (Quercus pubescens), dub cerový (Quercus cerris), drieň obyčajný 
(Cornus mas), čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), kostrava sivá (Festuca pallens), ostrica nízka 
(Carex humilis), cesnak žltý (Allium flavum). 

Reálna vegetácia 

Súčasná vegetácia sledovaného územia je v súčasnosti závislá od činnosti človeka. Bez jeho zásahov 
počas dlhého historického obdobia by takmer celé územie bolo porastené lesom. Výnimku by tvorili najmä 
otvorené vodné plochy, močiare a niektoré pieskové duny. Dnešné plošné zastúpenie lesa a vegetáciu 
otvorených plôch (mimo lesov) teda treba chápať ako dôsledok (viac-menej negatívneho) vplyvu ľudskej 
činnosti. 

Lesy v záujmovom území : 

- dubovo – brestovo – jase ňové nížinné lužné lesy  – ide o skupiny lesných typov, ktoré zaberajú relatívne 
najsuchšie stanovištia v rámci lužných lesov. Vyskytujú sa na vyšších štrkových terasách, niekedy ďalej od 
hlavného toku. V súčasnom drevinovom zložení prevláda dub letný (Quercus robur), ale primiešané sú aj 
ďalšie listnaté druhy jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), hrab obyčajný (Carpinus betulus), topoľ biely 
(Populus alba), topoľ osikový (Populus tremula), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor poľný (Acer 
campestre) a ďalšie. Krovinová vrstva je dobre vyvinutá, prevažujú najmä druhy rodu hloh (Crataegus sp.) 
a vtáčí zob (Ligustrum vulgare). Pre bylinné vrstvy sú charakteristické kamienka modropurpurová 
(Lithospermum pupurocaeruleum), pľúcnik mäkký (Pulmonaria mollis), mrvica peristá (Brachypodium 
pinnatum), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), kuklík mestský (Geum urbanum), fialka krovisková 
(Viola suavis), kostrava žliabkatá (Festuca rupicola), reznačka hájna (Dactylis polygama), krížavka chlpatá 
(Cruciata laevipes), kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium) a i. 

- dubovo – hrabové lesy karpatské  – Je to základná skupina bukovo – dubového vegetačného stupňa. 
V Malých Karpatoch je ich rozšírenie významné, horným okrajom vertikálneho rozšírenia nadväzujú na 
kyslomilné bukové lesy. V drevinovom zložení prevládajú duby – žltkastý, cerový, plstnatý, mnohoplodý 
(Quercus dalechampii, Q. cerris, Q. pubescens, Q. polycarpa) s hrabom obyčajným (Carpinus betulus), ale 
najmä na vlhších a chladnejších svahoch sa vo významnej miere nachádza aj buk lesný (Fagus sylvatica). 
Z ďalších drevín sú primiešané javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá 
(Tilia cordata) a väčšinou je vytvorená pravidelná krovinová vrstva – vtáčí zob (Ligustrum vulgare), drieň 
obyčajný (Cornus mas), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), slivka trnková (Prunus spinosa), kalina 
siripútková (Viburnum lantana) a ruža šípová (Rosa canina). Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické mednička 
jednokvetá (Melica uniflora), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), lipnica hájna (Poa nemoralis), rimbaba 
chocholíkatá (Pyrethrum corymbosum), zanovätník černejúci (Lembotropis nigricans), hrachor čierny 
(Lathyrus niger), nátržník biely (Potentilla alba), režnačka hájna (Dactylis polygama), kostrava rôznolistá 
(Festuca heterophylla), ostrica horská (Carex montana), divozel rakúsky (Verbascum austriacum), pľúcnik 
mäkký (Pulmonaria mollis), fialka srstnatá (Viola hirta) a i. 

- bukové kvetnaté lesy  – sú v oblasti Malých Karpát najviac rozšírené. V drevinovom zložení prevláda buk 
nad dubom (buk je dominantný), niekedy ide len o bukové porasty. Iba ojedinele sa vyskytujú ďalšie listnaté 
dreviny ako javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) 
a hrab obyčajný (Carpinus betulus). Bylinný podrast sa vyznačuje slabou kvalitatívnou účasťou druhov, 
celkové fytocenózy majú trávovitý vzhľad, vyskytuje sa tu chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), smlz 
trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), srnovník purpurový 
(Prenanthes purpurea), kokorík praslenatý (Polygonatum verticillatum) a i. 
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2.4.2.3 Biotopy 
V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné biotopy: 

● prírodné a poloprírodné biotopy 

Biotop malokarpatských lesov  – má najdominantnejšie zastúpenie v riešenom území (severná, južná, 
východná časť a malé segmenty na západe územia). Charakterizuje lesné zoocenózy typické pre karpatské 
lesy. Špecifické karpatské elementy sú tu rozšírené len ostrovčekovito, najmä vo vyšších polohách. 
Z významných druhov motýľov sú pre tento biotop charakteristické dva rizikové druhy perlovec černicový 
(Brenthis daphne) a bielopásovec jednoradový (Limenitis reducta). z obojživelníkov prevládajú populácie 
viazané na horské ekosystémy, napr. populácie druhov salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) 
a skokan hnedý (Rana temporaria). Do lesných komplexov často preniká aj kozmopolitná ropucha 
bradavičnatá (Bufo bufo) a kunka ohnivá (Bombina bombina). Z plazov bol zistený slepúch lámavý (Anguis 
frafilis) a na teplých okrajoch lesov aj užovka stromová (Elaphe longissima). 

V tomto type biotopu bolo zistených 107 druhov vtákov, z toho 82 hniezdiacich a 25 prechodne sa 
vyskytujúcich napr.: myšiak hôrny (Buteo buteo), ďateľ veľký (Dendrocopos major), sýkorka bielolíca (Parus 
major), sýkorka belasá (Parus caeruleus) a pinka lesná (Fringilla coelebs). Zo suchozemských cicavcov sú 
pre malokarpatské listnaté lesy charakteristické piskor lesný (Sorex araneus), hrdziak hôrny (Glethrionomys 
glareolus), ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), plch veľký (Gles glis), jazvec obyčajný (Meles meles), 
jeleň hôrny (Cervus elaphus), srnec hôrny (Capreolus capreolus), sviňa divá (Sus scrofa) a iné.  

Biotop vôd (okolie vodných tokov Dunaja a Moravy) - Biotop vodného toku Dunaj – rieka je dôležitým 
migračným koridorom veľkého množstva živočíchov. Vody Dunaja sú bohaté na fyto- aj zooplankón, ktorý 
tvorí významnú zložku potravy vyšších živočíchov. Zložka bentofauny (larvy, pakomáre, riedkoštetnaté 
červy, mäkkýše) funguje ako čistiaci aparát vody. 

Vo vodách Dunaja bolo zistených 60 druhov rýb. 

Biotop vodného toku Morava  – zoocenózy tohto biotopu sú rozmanité. V inundačnom pásme boli zistené 
také druhy ako skokan zelený (Rana esculenty) a mlok dunajský (Triturus dobrogicus) a mlok bodkovaný 
(Triturus vulgaris). Pre vtáky je tok rieky Moravy dôležitým migračným koridorom. 

Biotop potokov a kanálov  – sú málo vodnaté a na väčšine toku regulované. Charakteristické sú výskytom 
obojživelníkov, ktoré ich využívajú v čase migrácie z trvalých vodných plôch do lesných komplexov. 

Biotop ramien a mo čiarov  – charakterizujú ho najmä obojživelníky (Amphibia) a vodné druhy mäkkýšov 
(Mollusca). 

Biotop lužných lesov a brehových porastov  (úzke pásy biotopu v západnej časti riešeného územia v 
blízkosti biotopov vôd). 

Je to najviac atakovaný biotop. 

V priebehu historického vývoja sa plocha lužných le sov na území Bratislavy neustále zmenšovala. 

Už v minulosti sa začali pôvodné vŕbovo-topoľové lesy v inundačnej zóne Dunaja pri reguláciách postupne 
redukovať. Napriek tomu ide o biotop, ktorý je zo zoologického hľadiska významný pre výskyt veľkého 
množstva živočíšnych druhov. Z obojživelníkov tu bolo zistených 13 druhov, napr.: ropucha brdavičnatá 
(Bufo bufo), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus). Z plazov sa tu zdržujú najčastejšie jašterica krátkohlavá 
(Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Zvyšky lužných lesov, nachádzajúce sa predovšetkým na 
nive Dunaja, sú charakteristické vysokou druhovou diverzitou vtákov (190 druhov vtákov, z toho 102 
hniezdiacich a 88 prechodne sa vyskytujúcich). Z cicavcov sú pre tento biotop typické bielozúbka 
bielobruchá (Crocidura suaveolens), ryšavka myšovitá (Apodemus microps), tchor obyčajný (Putorius 
potorius), srnec hôrny (Capreolus capreolus), jeleň hôrny (Cervus elaphus) a iné.  

Biotop lúk, xerotermných porastov, zatrávnených plô ch na sídliskách a hrádzach – najcennejšie sú 
aluviálne lúky s výskytom rôznych ohrozených druhov rastlín. Tieto spoločenstvá sú ohrozené prípadnou 
zmenou vodného režimu, pastvou i hnojením. 

Špeciálnym typom biotopu je xerotermná vegetácia nachádzajúca sa v Národnej prírodnej rezervácii 
Devínska Kobyla., ktorá je charakteristická výskytom teplomilných druhov živočíchov, najmä mnohých 
druhov hmyzu. Doteraz tu bolo zistených vyše 100 druhov chrobákov (Coleoptera), okolo 600 druhov 
motýľov (Lepidopter), veľký počet pavúkovcov (Arachnida). 

Malé lúky a odlesnené plochy v Malých Karpatoch sú typické výskytom živočíchov, ktoré prenikli do lesných 
komplexov zo stepnej alebo lesostepnej zóny a jednak tie, ktoré tvoria súčasť karpatského lesa a zachovali 
sa aj na odlesnených horských lúkach. Ide o spoločenstvá spojené s xerotermným spôsobom života 
s čiastočným prispôsobením k chladnejšej klíme horských komplexov. 

● antropogénne biotopy 
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Biotop vilových štvrtí a obcí  – nadväzujú na historické jadro mesta. Je typický kombináciou okrasných 
a úžitkových záhrad. Charakteristickými zástupcami živočíchov sú drobné spevavé vtáky (napr.: drozd čierny 
(Turdus merula), sýkorka bielolíca (Parus major), škorec lesklý (Sturnus vulgaris) a iné), ktoré tvoria 
ornitocenózu vilových štvrtí. 

Biotop polí a vinohradov  – vyskytujú sa vo forme veľkoblokových polí a sú nevhodné pre väčšinu 
živočíchov vzhľadom na používanie ťažkej mechanizácie. Z vtákov sa tu vyskytuje bažant (Phasianus 
colchicus), jarabica (Perdix perdix), škovránok (Alauda arvensis). Ich počty sú nízke. 

Biotop vinohradov  – sú mechanicky obrábané. Nemajú špecifickú zoocenózu. Charakteristickými druhmi 
sú len škorce (Sturnus vulgaris) a niektoré druhy plazov napr. jašterice. 

Biotop záhradkárskych a chatových osád  – tieto areály nie sú zo zoologickej stránky významné. Sú 
plošne malé , intenzívne obhospodarované a zložením pestovaných plodín neatraktívne. Nemajú špecifickú 
zoocenózu. Navyše pre väčšinu živočíchov sú bariérou pri prenikaní a migrácií na miesta rozmnožovania. 

Biotop kame ňolomov, odkryvov pôd  – živočíchy ho osídľujú veľmi rýchlo po ukončení ťažby. V sukcesnej 
vegetácii hniezdia niektoré druhy spevavcov. Skalné steny osídľujú kavky (Corvus monedula), vrabce poľné 
(Passer montanus), mestské holuby (Columba livia f. domestica) a iné druhy. 

2.4.2.4 Živočíšstvo 
Faunisticky, podľa živočíšnych regiónov (Čepelák, 1980), patrí sledované územie do provincie Karpaty, 
oblasti Západné Karpaty, do vnútorného obvodu, západného okrsku. Z juhovýchodu tu zasahuje vplyv 
provincie Vnútrokarpatskej zníženiny, Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku 
lužného. Existencia uvedeného rozhrania sa prejavuje v pestrom zastúpení teplomilných ale aj karpatských 
druhov flóry a fauny. 

Fauna územia sa formovala v rámci vodných spoločenstiev šíriacich sa vodnými cestami a terestrických 
viazaných na suchozemské podmienky (Kalivodová in Hrnčiarová a kol., 1999). 

Úroveň poznania rozšírenia jednotlivých skupín je veľmi rozdielna. 

Najkomplexnejšie je spracovaná skupina stavovcov. Nízku úroveň poznania možno konštatovať najmä 
u niektorých skupín bezstavovcov (napríklad pôdny hmyz). Z oblasti sú veľmi dobre spracované napr. vtáky 
(Kalivodová, Darolová A., 1998, Kalivodová, E., Poliak, M.,1987, Kalivodová, E., Šteffek, J.,: 1990, Matis, D., 
a kol., 1989). Pri výbere kritérií pre charakteristiku biotopov sledovaného územia sa riadi úrovňou 
kompletizácie poznatkov o jednotlivých skupinách živočíchov. Najlepšie sú spracované ryby, obojživelníky, 
plazy (Kminiak a kol., 1993, Kminiak, 1994), vtáky (Feriancová-Masárová, Ferianc, 1982, Feriancová-
Masárová a kol., 1993, Kalivodová , Máchal, 1978…) a cicavce, hlavne drobné cicavce z aspektu zdrojov a 
šírenia zoonóz. 

Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno skonštatovať že pre dotknuté územie je charakteristická fauna 
lesov, polí, okrajov ciest, skládok s výskytom drobných cicavcov, hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov, 
ďalej charakteristická fauna urbanizovaného územia a mozaiky prídomových záhrad a záhumienkov. 

V urbanizovanom území prevládajú druhy s vyššou tendenciou k synantropii - jež západoeurópsky 
(Erinaceus europaeus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), tchor stepný (Putorius eversmanii), myš 
domová (Mus musculus). Na záhradnú a sídelnú zeleň sa v hodnotenom území viaže výskyt takýchto vtákov 
ako holub hrivnák (Columba palumbus), hrdlička záhradná (Streptopeliadecaocto), drozd čierny (Turdus 
merula), sýkorka veľká (Parus major), straka obyčajná (Pica pica) a vrabec domový (Passer domesticus). 

Dominantnou skupinou živočíchov územia sú bezstavovce a z nich hlavne hmyz. 

Z chrobákov (Coleoptera) treba spomenúť roháča lesného (Lucanus cervus) a fúzača veľkého (Cerambyx 
cerdo). Taktiež sa tu možno stretnúť zo zástupcami bystruškovitých (Carabidae), napr. bystruška fialová 
(Carabus violaceus). Z ostatných druhov sa tu veľmi hojne vyskytujú lienka sedembodková (Coccinela 
septempunctata) a chrústik letný (Amphimallon solstitiale). Z motýľov (Lepidoptera) sa tu vyskytuje mlynárik 
repový (Pieris rapae), babôčka pávooká (Nymphalis io), žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni), lišaj 
topoľový (Laothoe populi) a najmä zástupcovia čeľadí Noctuidae a Geometridae. 

Zo vzácnejších druhov je to vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) ale najmä jasoň chochlačkový 
(Parnassius mnemosyne), ktorý sa tu vyskytuje iba veľmi sporadicky. Sporadickým návštevníkom je 
modlivka zelená (Mantis religiosa) zo skupiny modliviek (Mandodea). Z bzdôch (Heteroptera) je to hlavne 
bzdocha pásavá (Graphosoma lineatum) a Polomena viridisima. Taktiež sú tu zastúpené aj iné skupiny 
hmyzu, napr. dvojkrídlovce (Diptera) - komár piskľavý (Culex pipiens), mäsiarka (Sarcophaga carnaria) alebo 
blanokrídlovce (Hymenoptera) - čmeľ zemný (Bombus terrestris). Z ostatných skupín bezstavovcov možno 
spomenúť pavúky (Aranea), mäkkýše (Mollusca) alebo obrúčkavce (Annelida). 
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Zistené druhy bezstavovcov patria až na nepatrné výnimky medzi hojné a rozšírené druhy. Zloženie 
spoločenstiev bezstavovcov priamo odráža stav prírodného prostredia. Na značne narušených a 
antropických habitatoch nie sú schopní prežívať ekologickí špecialisti. Všetky zistené rizikové druhy sem z 
najväčšou pravdepodobnosťou prenikli z iných biotopov v okolí Moravy alebo z Malých Karpát. Z tohto 
hľadiska môžu mať predovšetkým lokality porastené drevinami význam ako biokoridor. Stavovce sa 
vyskytujú hlavne v lokalitách priliehajúcich k svahom Malých Karpát, ide väčšinou o druhy charakteristické 
pre mestské parky. 

Vzhľadom na to, že v blízkosti sa nenachádza žiadny habitat typu stojatých vôd, je tu druhové spektrum 
obojživelníkov (Amphibia) veľmi chudobné. Z plazov (Reptilia) sa tu vyskytuje jašterica obyčajná (Lacerta 
agilis) a vzácne aj ,jašterica zelená (Lacerta viridis). Najpočetnejšie sú zastúpené vtáky (Aves). 
Z kvantitatívneho hľadiska tu dominujú druhy typické pre zastavané časti miest ako sú vrabec domový 
(Passer domesticus), belorítka (Delichon urbica), lastovička domová (Hirundo rustica), hrdlička záhradná 
(Streptopelia decaocto), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), havran čierny (Corvus frugilegus), 
straka (Pica pica) alebo drozd čierny (Turdus merula). Z iných druhov sa tu vyskytuje sýkorka bielolíca 
(Parus major), stehlík (Carduelis carduelis), ďateľ veľký (Dendrocopos major), žlna zelená (Picus viridis) 
alebo sova lesná (Stryx aluco). Cicavce (Mammalia) sú tu zastúpené iba v minimálnej miere. Bežný je tu jež 
bledý (Erinaceus concolor), krt (Talpa europaea) a vzácnejšie aj veverica (Sciurus vulgaris). 

Biotop staršej individuálnej zástavby charakterizujú synantropné druhy vtákov ako je lastovička (Hirundo 
rustica), belorítka (Delichon urbica), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), vrabec domový (Passer 
domesticus), adaptované hniezdením na obytné domy. Ornitocenóza v pridomových záhradách závisí od 
stupňa a intenzity obhospodarovania. Bohatšie je v záhradách so starými, vysokokmeňovými stromami. 
Vzhľadom na okolité prostredie je však obohatené o druhy dolietajúce za potravou z okolia, napr. vrany 
(Corvus corone) a drobné spevavce. 

Biotop novej skupinovej a individuálnej zástavby predstavujú nový typ bývania bez priestoru pre zakladanie 
záhrad, okrasných alebo úžitkových. Malé trávnaté plôšky pred budovami, resp. medzi jednotlivými 
stavbami, nebudú ani v budúcnosti poskytovať živočíchom vhodný biotop. 

Výskyt významných taxónov flóry a fauny je potrebné preveriť podrobným prieskumom územia. Vzhľadom 
na lokalizáciu územia, ležiacom medzi takými významnými územiami ako je Devínska Kobyla, Malé Karpaty 
a rieka Morava, je predpoklad výskytu niektorých významných druhov fauny (hlavne bezstavovcov, menej 
stavovcov), v menšej miere aj flóry. 

Vzhľadom na lokalizáciu sledovaného územia a vzhľadom na absenciu podrobných údajov o flóre a faune 
územia je nevyhnutné uskutočniť podrobný prieskum dotknutého územia a jeho bezprostredného okolia.
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2.5 KRAJINNOEKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

2.5.1 SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA 
Druhotná krajinná štruktúra pre územie Bratislavy bola spracovaná (podľa Hrnčiarová a kol., 2006) 
nasledovne: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upravené podľa Hrnčiarová a kol., 2006) 

Krajinný priestor 

Krajinný priestor je trojrozmerný útvar tvorený abiotickými, biotickými a antropickými prvkami, ktoré sa 
navzájom podmieňujú a ovplyvňujú, ale určujú aj charakter územia, priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie. Prvky súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) sú zo systémového hľadiska fyzicky existujúce objekty, 
ktoré zapĺňajú zemský povrch úplne. Odrážajú súčasné využitie zeme v sledovanom území. 

V hodnotenom území boli vyčlenené typy súčasnej krajinnej štruktúry, ktoré boli zoskupené do určitých 
skupín na základe fyziognómie alebo funkčného postavenia. Pri stanovení štruktúry krajiny sa vychádza zo 
štandardnej metódy výskumu využívania krajiny z aspektov vizuálnych (fyziognomické črty štruktúry krajiny), 
kultúrnohistorických (tradičné a historické prvky v štruktúre krajiny), fyzických (napr. charakter reliéfu, vodná 
sieť a pod.), z krajinno-ekologickej štruktúry (komplex živých a neživých prvkov, prírodných a 
antropogénnych prvkov a ich interakcia) a z funkčnej štruktúry krajiny (využívanie krajiny). 

V sledovanom území boli na základe vyššie uvedených kritérií vyčlenené nasledovné štruktúrne prvky: 

urbánny komplex  zahrňujúci obytné a obslužné prvky, drobné prevádzkové a dopravné priestory a 
športovo-rekreačné prvky - tento komplex zahrňuje vlastné zastavané katastrálne územie Devín; 
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komunika čný a produktovodný komplex  - predstavuje líniové dopravné prvky (cesty) a produktovody 
(plynovod, elektrické vedenia, vodovod, kanalizačný zberač); 

poľnohospodársky komplex  - prvky trvalých trávnych porastov, sadové prvky, prvky bývalých 
hospodárskych dvorov - tvorí ho menej zastúpená orná pôda v území ako aj trvalé trávne porasty rôzneho 
charakteru a druhového zloženia, vinice, sady a vinice, menšie sady, záhrady a pod. Osobitný charakter 
majú územia s bývalými neudržiavanými, opustenými sadmi a vinicami. Treba sem zaradiť aj opustené, 
zdevastované poľnohospodárske dvory na okraji zastavaného územia; 

lesohospodársky komplex  - prvky prirodzených a poloprirodzených porastov, prvky umelých porastov - 
tvoria ho lesné komplexy v okolí; 

vodné prvky  - vodné toky, vodné plochy, využívané vodné zdroje, zamokrené lokality zahŕňajú vlastný tok 
Dunaja a Moravy a ich prítoky, menšie vodné toky, skanalizované toky a malé vodné plochy a mokrade. 
Všetky toky a plochy sú atakované ľudskou činnosťou a kvalita vody v nich je podmienená charakterom 
poľnohospodárskeho využitia okolia tokov, vplyvmi vyplývajúcimi z priemyslu a celkovej situácie v území; 

vegetačné štruktúrne prvky  - väčšie porasty lesného charakteru, pobrežné bylinné spoločenstvá, pobrežné 
drevinné súvislé alebo medzernaté spoločenstvá, brehové porasty, trávne mokraďové spoločenstvá, 
ruderálne spoločenstvá, zeleň zastavaného územia,... 

Tab. Členenie katastrálneho územia podľa druhov pozemkov a ich percentuálneho zastúpenia 

Percentuálne zastúpenie Druh pozemku Výmera  
v ha z poľnohosp. pôdy z celkov. výmery 

Orná pôda 45,54 16,87 3,26 
Vinica 81,39 30,15 5,82 
Záhrada 85,47 31,66 6,11 
Ovocný sad 23,82 8,82 1,70 
Trvalý trávny porast 33,77 12,50 2,42 
Poľnohospodárska pôda spolu 269,99 100,00 19,31 
Lesné pozemky 819,31  58,61 
Vodná plocha 84,96  6,08 
Zastavaná plocha 52,42  3,75 
Ostatná plocha 171,23  12,25 
Celková výmera 1397,91  100,00 

V katastrálnom území je najviac zastúpeným druhom pozemku lesný porast o výmere 819, 31 ha, čo 
predstavuje 58,61 % zastúpenie z celkovej výmery katastra Devína. Všetka poľnohospodárska pôda má 
výmeru 269,99 ha (19,31 % z celkovej výmery). Najviac zastúpené v nej sú záhrady a vinice s výmerami 
niečo nad 80 ha, čo predstavuje cca 30 % z poľnohospodárskej pôdy, ale z celkovej výmery predstavujú len 
6 % zastúpenie. Najmenší podiel poľnohospodárskej pôdy tvorí ovocný sad s výmerou 23,82 ha, čo 
predstavuje len 8,82 % z poľnohospodárskej pôdy a 1,7 % z celkovej výmery záujmového územia. 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom málo pozmenenú krajinu s vysokým podielom lesných 
pozemkov, menej poľnohospodárskej krajiny, zastavaného územia doplnenú o dopravné štruktúry. 

2.5.1.1 Krajinný obraz – širšie riešené územie 
Krajinný obraz je všeobecným pojmom pre vizuálne vnímaný obraz priestorovej skladby hmôt a foriem 
jednotlivých krajinných zložiek (Vorel a kol., 2004). Usporiadanie priestorových foriem terénu, vegetačného 
krytu, vodstva, zástavby, jednotlivých stavieb a technických stavieb a prvkov je podstatou vizuálne 
vnímaného obrazu krajiny. Krajinný obraz ako priestorový fenomén, ktorý je určený dominujúcimi krajinnými 
a sídelnými prvkami, je významným znakom krajinných štruktúr širšieho riešeného územia. 

Prírodné prvky vstupujúce do krajinného obrazu bratislavského regiónu sú: 

● masív Malých Karpát 
● vodný tok Dunaja s priľahlými lužnými lesmi 
● vodný tok Malého Dunaja s brehovými porastmi 
● niva rieky Moravy s priľahlými mokraďami 
● nížinné segmenty lesa na Záhorskej a Podunajskej nížine 
● kultúrna lesostep – poľnohospodárska krajina v nížinnej a pahorkatinnej krajine 
● vinice na sklonitých stráňach masívu Malých Karpát 

Prvky sídelnej štruktúry: 

● sídla s vlastnou priestorovou charakteristikou a identitou 
● kultúrno-historické monumenty solitérneho charakteru (napr. Devín, Pajštún) 
● významné technické diela (televízny vysielač, sústava vodných diel) 
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Spolupôsobenie uvedených znakov vytvára špecifickú priestorovú štruktúru v regionálnej mierke. 

2.5.1.2 Krajinný obraz – riešené územie 
Krajinný obraz riešeného územia formuje predovšetkým masív Devínskych Karpát s porastmi listnatých 
lesov, vodné toky s brehovými porastmi a mokraďová vegetácia. 

Lesy vstupujú pri vizuálnom vnímaní riešeného územia do všetkých pohľadov a tvoria tak najvýraznejší 
a najcharakteristickejší prírodný prvok v území.  

Kultúrno-historický monument solitérneho charakteru Devín – Slovanské hradisko na skalnom brale tvorí  
najvýraznejší a najcharakteristickejší sídelný prvok v území. 

Na obraze krajiny lesoparku sa významnou mierou podieľajú aj vinice (prípadne bývalé vinice) situované 
prevažne na južne a juhozápadne exponovaných svahoch Devínskych Karpát. 

Sú v bezprostrednej blízkosti zastavaného územia a záhradkárskych a chatových osád, a tvoria tak 
prirodzenú súčasť územia urbanizovaného pásma. V poslednej dobe však dochádza k deformovaniu 
krajinného obrazu prostredníctvom (často živelnej) výstavby v kontaktovom pásme medzi zastavaným 
územím a lesnou krajinou, a často práve na miestach bývalých viníc. Takto sa na niektorých miestach 
postupne vytráca plynulý prechod z urbanizovaného prostredia Devína cez terasy viníc a bývalých sadov do 
lesného prostredia. 

K charakteristickým prvkom krajinného obrazu patrí Devín - hrad, výrazný kultúrno-historický prvok v území. 
Zároveň predstavuje výrazný orientačný bod v krajine, premieta sa do obrazu krajiny v diaľkových pohľadoch 
a už takmer neodmysliteľne patrí do panorámy vstupnej časti do Bratislavy zo západu.  

Estetické pôsobenie krajinného obrazu 

Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry, nie je možné 
kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne. 

Ide o stupeň pozitívnych zážitkov človeka pri pobyte človeka v krajine. 

V zásade je potrebné povedať, že posudzovanie nárokov na estetickú kvalitu okolitej krajiny úzko súvisí so 
stupňom kultúrnej vyspelosti ľudí vytvárajúcich určitú etnickú jednotku, ako i jej materiálneho zabezpečenia. 

Riešené územie predstavuje krajinársky hodnotné územie s charakteristickým reliéfom, s väčším podielom 
prirodzenej vegetácie. Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny, možno 
považovať 

● osídlenie (druh, dobu a hustotu), 
● spôsob využitia územia, 
● zastúpenie prírodných prvkov, hlavne lesných a NSKV, 
● komunikácie, energovody a pod. 

V zásade možno konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú 
estetické pôsobenie krajiny na človeka. 

Za pozitívne nosné prvky prírodnej scenérie krajiny v dotknutom území možno považovať v prvom rade 
všetky typy lesov, remízok a brehových porastov, vodné toky s brehovými porastmi, mokraďovú vegetáciu a 
iné plochy zelene a pod. 

Negatívnymi prvkami scenérie je živelná výstavba, výstavba vymykajúca sa mierke krajiny, charakteristikám 
kvalitnej architektúry, architektonicky nezvládnuté technické prvky, ruiny, zdevastované budovy alebo zvyšky 
budov, divoké skládky, drobný rozptýlený odpad, navážky a iné negatívne javy a prvky, ktoré ovplyvňujú 
celkovú scenériu krajiny. 

Záujmové územie pozostáva z troch základných častí – intravilánu reprezentujúceho zastavanú časť mesta, 
extravilánu s poľnohospodársky využívanou krajinou a extravilánu s dominanciou lesných porastov na 
svahoch Devínskych Karpát. 

Z hľadiska krajinnej štruktúry sledované územie predstavuje typickú lesnatú a poľnohospodársko-
urbanizovanú krajinu. V krajinnej štruktúre dominujú rozsiahle lesné komplexy.
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2.6 ZÁUJMY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 

Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej a druhovej ochrany zabezpečuje v riešenom území zákon 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane prírody a krajiny“), ktorý legislatívnou formou prispieva k zachovaniu rozmanitosti podmienok 
a foriem života na Zemi, utváraniu podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie 
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie 
a udržanie ekologickej stability. 
Uvedený zákon ustanovuje stupne ochrany, ktoré špecifikujú podmienky pre jednotlivé druhy činností 
s cieľom zamedziť a predchádzať nežiaducim zásahom, ktoré by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo 
zničili podmienky a formy života, ekologickú stabilitu a pod. 

2.6.1 ÚZEMNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY POD ĽA ZÁKONA Č. 543/2002 Z. Z. O 
OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie 
rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a 
racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny 
a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. Územné časti 
vysokej biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti biotopov vyhlásené 
za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej ochrane. V katastrálnom 
území Devína sa nachádzajú nasledovné chránené územia (v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny): 

2.6.1.1 Veľkoplošné chránené územia 

● Chránená krajinná oblas ť (CHKO) Malé Karpaty 

Veľkoplošné chránené územie vyhlásené Vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5 mája 1976 (rok 
úpravy podľa vyhlášky MŽP SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 
2001) o rozlohe 64 610 ha, z toho 6 085 leží v mestských častiach Bratislavy (Okres Bratislava III – Nové 
Mesto, Rača, Vajnory a okres Bratislava IV – Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská 
Bystrica). 

CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie so svahmi vinohradníckeho charakteru. Malé 
Karpaty predstavujú najzápadnejšie pohorie karpatského oblúka. Podľa fytogeografického členenia patrí 
územie Malých Karpát do obvodu predkarpatskej flóry, ktorá nadväzuje z juhu na oblasť panónskej flóry, čo 
sa prejavuje spoločným výskytom teplomilných prvkov s rastlinnými druhmi vysokých karpatských polôh. 

CHKO bola vyhlásená za účelom ochrany zachovaných lesných spoločenstiev, prevažne dubových, dubovo-
hrabových lesov (listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou), na južných svahoch 
s prechodom do xerotermných skalných stepí na severných svahoch do bučín. CHKO Malé Karpaty leží na 
východnej strane záujmového územia. Patrí pod Správu CHKO Malé Karpaty. 

V celej CHKO Malé Karpaty platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny, okrem dvoch lokalít, ktoré sú v 4. a 5. stupni ochrany (NPR Devínska Kobyla a PR Fialková dolina). 

2.6.1.2 Maloplošné chránené územia 

● Národná prírodná rezervácia (NPR) Devínska Kobyla 

Bola vyhlásená v roku 1964, obnovená v roku 1986 na ploche 101,12 ha za účelom ochrany prírodného 
komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými 
a paleontologickými hodnotami, význačné xerotermnými spoločenstvami s bohatým zastúpením  chránených 
a ohrozených druhov a s význačnou paleontologickou lokalitou Sandberg. Lokalita Sandberg je svetovým 
náleziskom treťohorných – neogénnych skamenelín morských organizmov (okolo 300 druhov fosílií, napr. 
ulitníky, lastúrniky, ježovky, veľryby a iné). 

V NPR platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. 
Rozprestiera sa v katastrálnych územiach Devínska Nová Ves a Devín. 

Ochranné pásmo - pás v šírke 100 m od hranice NPR, tretí stupeň ochrany. 

● Prírodná rezervácia (PR) Fialková dolina 

Bola vyhlásená v roku 1993 o rozlohe 20,59 ha v centrálnej časti katastrálneho územia Devín. 



Urbanistická štúdia Mestská časť Bratislava – Devín / Analytická časť 2008 

AUREX, spol. s r. o., Bratislava 46 

Predmetom ochrany sú údolia so strmými svahmi a kaskádami pripomínajúcimi tiesňavu, ktorá bola 
vytvorená činnosťou potoka. Prevažná časť územia je pokrytá listnatým dubovo-hrabovým lesom. Po 
okrajoch sú zachované lúčne spoločenstvá so vzácnymi druhmi rastlín ako ľalia žltohlavá (Lilium martagon), 
kosatec  dvojfarebný (Iris variegata), bohaté spoločenstvá vstavačovitých (Orchidaceae), rôzne druhy fialiek 
(Viola sp.). Názov údolia bol odvodený od výskytu fialiek v ňom. 

V PR platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny piaty stupeň ochrany. 

Ochranné pásmo - pás v šírke 100 m od hranice PR, tretí stupeň ochrany. 

● Chránený areál (CHA) Devínske alúvium Moravy 

Bol vyhlásený v roku 1999 o rozlohe 253,16 ha v katastrálnych územiach Devín a Devínska Nová Ves. 

Ochrana prírodného prostredia inundačného pásma rieky Moravy s jej ramennou sústavou, ochrana lúčnych, 
močiarnych a lesných spoločenstiev s bohatstvom rastlinných a živočíšnych druhov, z ktorých sú mnohé 
vzácne a ohrozené. Dôvodom je aj zachovanie typického rázu nížinnej lužnej krajiny.  

V CHA platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. 

Ochranné pásmo - pás v šírke 60 m od hranice CHA, tretí stupeň ochrany. 

● Národná prírodná pamiatka (NPP) Devínska hradná ska la  

Leží v severozápadnej časti katastrálneho územia Devín. 

Bola vyhlásená v roku 1985 o rozlohe 1,70 ha. 

Je jednou z najvýznamnejších geologických útvarov na Slovensku (mezozické horniny, obalovú sériu tvoria 
dolomity triasového veku, vápence, brekcie spodnej jury – liasu). Ide o geologicky a geomorfologicky 
významné územie. Predmetom ochrany sú horniny, ktoré obsahujú zvyšky rôznych skamenelín. Predstavuje 
jedinú paleontologicky dokázanú lokalitu vrchného triasu – rétu. Vyskytujú sa tu rôzne druhy chránených 
rastlín a živočíchov – botanicky a zoologicky významné územie. Plánované je rozšírenie chráneného územia 
o južné svahy Devínskeho hradného vrchu. 

V NPP platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. 

Ochranné pásmo - pás v šírke 60 m od hranice PR, tretí stupeň ochrany. 

● Prírodná pamiatka (PP) Devínska lesostep 

Bola vyhlásená v katastrálnom území Devín v roku 1992 o rozlohe 5,09 ha. 

Sú tu zaznamenané výskyty ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov napr. konringia rakúska  
(Conringia austriaca) – kriticky ohrozený vyšší druh rastlín. Žije tu mnoho teplomilných a suchomilných 
chránených druhov organizmov. Je významná aj z geologického hľadiska a to pre výskyt granitoidov 
„bratislavského“ masívu, ktoré sú zaujímavé najmä z tektonického a petrografického hľadiska. 

V PP platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. 

Ochranné pásmo - pás v šírke 60 m od hranice PR, tretí stupeň ochrany. 

● Chránený strom (CHS) Oskoruša v Devíne (jarabina os korušová) 

Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty a chránené 
skameneliny. Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu významným stromom a ich skupinám 
vrátene stromoradí, ktoré majú mimoriadny kultúrny, vedecký, ekologický prípadne krajinotvorný význam.  

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v hodnotenom území nachádza jeden strom 
zaradený do zoznamu chránených stromov – CHS Oskoruša v Devíne (jarabina oskorušová). Je to 
významný strom najmä z vedeckého (zachovanie genofondu), ekologického a krajinotvorného hľadiska. 
Nachádza sa vo vinohradoch a spadá pod pôsobnosť RSOPK Bratislava. 

V ochrannom pásme stromu platí druhý stupeň ochrany.  

● Navrhovaná prírodná rezervácia (PR) Slovanský (Sedl áčkov) ostrov  

Súčasť územia európskeho významu SKUEV 0064 Bratislavské luhy. Ide súčasne o biocentrum 
regionálneho významu a súčasť biokoridoru provincionálneho významu Dunaj. Dôvodom navrhovanej 
ochrany v území sú biotopy lužného lesa: 

● vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (prioritný biotop európskeho významu 91E0) 
● prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) 
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● a na nich viazané rastlinné a živočíšne druhy národného a európskeho významu. 

Navrhovaný piaty stupeň ochrany. 

Navrhované ochranné pásmo - vymedzené územie podľa grafickej prílohy a tretí stupeň ochrany. 

● Navrhovaný chránený areál (CHA) Ostrov Siho ť 

Súčasť územia európskeho významu SKUEV 0064 Bratislavské luhy. Dôvodom navrhovanej ochrany v 
území sú biotopy lužného lesa: 

● vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (prioritný biotop európskeho významu 91E0) 
● lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (biotop európskeho významu 91F0) 
● prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) 

● a na nich viazané rastlinné a živočíšne druhy národného a európskeho významu. 

Ide súčasne o biocentrum regionálneho významu a súčasť biokoridoru provincionálneho významu Dunaj. 

2.6.2 SÚVISLÁ EURÓPSKA SIE Ť CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Jedným zo záväzkov v oblasti ochrany prírody a krajiny vyplývajúcich zo vstupu Slovenska do EU je aj 
vytvorenie sústavy chránených území NATURA 2000, sústavy chránených území členských krajín EU, ktorej 
hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva významného nielen pre príslušný členský štát, ale 
najmä EÚ ako celok. Z právneho hľadiska ide o proces implementácie dvoch smerníc ES: 

● Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica 
o vtákoch – Birds Directicve) 

● Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch – Habitats Directive) 

Vychádzajúc z uvedených smerníc tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území: 

● chránené vtáčie územia (Special Protection Areas – SPAs) 
● územia európskeho významu (Special Areas of Conservation – SACs). 

Právne predpisy Európskej únie a ustanovenia medzinárodných dohovorov zameraných na ochranu prírody 
a krajiny boli do environmentálneho práva Slovenskej republiky transformované prostredníctvom zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

2.6.2.1 Navrhované chránené územia európskeho významu 
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.  

Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR uznesením č. 239 zo 17. 
marca 2004.  

Priamo do riešeného územia zasahuje navrhované Územie európskeho významu: 

● Bratislavské luhy, identifika čný kód SKUEV0064 

Rozloha 668,23 ha. 

Územie európskeho významu sa nachádza v katastrálnych územiach Devín, Karlova Ves a Petržalka. 
Predmetné biotopy ochrany prírody: 

● lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (prioritný biotop európskeho významu 91E0) 
● prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) 
● nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion  
● lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (biotop európskeho významu 91F0).
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● Devínska Kobyla, identifika čný kód SKUEV 0280 

Rozloha 649,26 ha. 

Územie európskeho významu sa nachádza v katastrálnych územiach Devín, Devínska Nová Ves 
a Dúbravka a správcom tohto územia je CHKO Malé Karpaty.  

Predmetné biotopy ochrany prírody - biotopy európskeho významu: 

● pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 
(6110) 

● dealpínske travinnobylinné porasty (6190) 
● suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia 

vstavačovitých, Orchideaceae) (6210) 
● subpanónske travinnobylinné porasty  
● nížinné a podhorské kosné lúky (6510) 
● nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa  
● karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou  
● nesprístupnené jaskynné útvary (8310) 
● kyslomilné bukové lesy (9110) 
● bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) 
● lipovo-javorové sutinové lesy (9180) 
● xerotermné kroviny (40A0) 
● karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy  
● teplomilné panónske dubové lesy 
● rastlinné a živočíšne druhy európskeho významu. 

 

● Rieka Morava, identifika čný kód SKUEV0314 

Rozloha 372,33 ha. 

Územie európskeho významu sa nachádza v katastrálnych územiach Devín, Devínska Nová Ves, Gajary, 
kúty, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Sekule, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave a Záhorská 
Ves.  

Predmetné biotopy ochrany prírody: 

● prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených 
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) 

● rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p. p. a Bidentition 
p. p.  

● aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 
● lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (prioritný biotop európskeho významu 91E0) 
● lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (biotop európskeho významu 91F0) 
● pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch (6110) 
● suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží. 

2.6.2.2 Navrhované biotopy európskeho významu 
Súčasťou NATURA 2000 sú aj tzv. biotopy európskeho významu. Biotopy druhov vtákov európskeho 
významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno v zmysle §26 zákona č. 543/2002 Z. z. vyhlásiť za 
chránené vtáčie územia. Národný zoznam navrhovaných vtáčích území bol zverejnený v čiastke 4/2003 
Vestníka MŽP SR. Do riešeného územia zasahuje medzinárodne významná lokalita ochrany prírody tzv. 
chránené vtáčie územie: 

● Dunajské luhy – SKCHVU 0007 

Rozloha takmer 18 845 ha. 

Územie reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s lužnými lesmi. Dostatok prirodzených vodných 
biotopov (riek, močiarov), ale aj umelých vodných nádrží poskytuje dobré predpoklady pre hniezdenie 
volavky striebristej (Egretta garzetta), bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus), rybára riečneho (Sterna 
hirundo), kačice chrapľavej (Anas querquedula), kalužiaka červenonohého (Tringa totanus). 

Prítomnosť lesných biotopov, zvlášť vysokokmenných porastov, s výskytom hniezdísk orliaka morského 
(Haliaeetus albicilla) a haje tmavej (Milvus migrans) ešte znásobuje hodnotu chráneného vtáčieho územia. 
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2.6.3 ZOZNAM MEDZINÁRODNE VÝZNAMNÝCH MOKRADÍ - RAMS ARSKÉ LOKALITY 
Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie. Slovensko sa 
pristúpením k tejto konvencii zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako regulátory vodných režimov a 
biotopy podporujúce charakteristickú flóru a faunu. 

Mokraďami sa v zmysle konvencie rozumejú všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými 
alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi …“ (čl. 1. ods. 1). V čl. 3. ods. 1. sa zmluvné 
strany zaväzujú podporovať zachovanie mokradí, najmä tých, ktoré boli zaradené do Zoznamu 
medzinárodne významných mokradí - Ramsarské lokality:  

● Niva rieky Moravy 

Rozloha 5 380 ha. 

Lokalita bola zapísaná do zoznamu medzinárodne významných mokradí 26.5.1993. Je situovaná v 
okresoch: Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica a v obciach /k. ú. /: Bratislava (Devín, Devínska Nová 
Ves), Brodské, Gajary, Kúty, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Sekule, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor. Leží v nadmorskej výške 134 až 156 metrov nad morom 

Územie zahŕňa slovenský úsek rieky Morava medzi Brodským a ústím do Dunaja a najcennejšiu časť nivy pri 
hraniciach s Českou republikou a Rakúskom, so zachovalými a vyvinutými komplexmi rôznych mokradí - 
tokov, kanálov, ramien, močiarov, periodických mlák, mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod. Väčšia 
časť leží v území CHKO Záhorie a zahŕňa aj niektoré rezervácie. 

Kritériá a dôvody podľa ktorých bola Niva Moravy zaradená medzi ramsarské lokality: 

● územie je dobrým a reprezentatívnym príkladom prírodných a prírodným blízkych typov mokradí 
viazaných na riečne ekosystémy v strednej Európe, v súčasnosti vzácnych a neobvyklých v tejto 
oblasti. 

● územie sa vyznačuje vzácnymi a ohrozenými spoločenstvami, vysokou biodiverzitou (okolo 600 
druhov siníc a rias, 800 druhov vyšších rastlín, 100 druhov mäkkýšov, 200 druhov pavúkov, 25 
druhov vážok, vyše 300 druhov chrobákov, 14 druhov obojživelníkov, 256 druhov vtákov, 43 druhov 
cicavcov, z ktorých mnohé sú zaradené do Červeného zoznamu IUCN alebo národných červených 
zoznamov). 

● územie je významným stanovišťom migrujúcich druhov vtákov a zimoviskom vodného vtáctva. 
● v tejto ramsarskej lokalite žijú veľké počty pôvodných druhov rýb (45-48 druhov) a ich populácií, 

doložená bola reprodukcia 28 druhov. 
● Mnohé z uvedených lokalít chránených území tvoria zároveň aj prvky územného systému 

ekologickej stability (ÚSES). 

2.6.4 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje jeden zo záväzných ekologických podkladov 
územnoplánovacej dokumentácie (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov) ako i pozemkových úprav (zákon č. 330/1991 Zb.). 

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny je ÚSES definovaný ako: 

● „Celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ toho systému predstavujú 
biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.“ 

Štúdia regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej ako RÚSES) mesta Bratislavy (J. Králik a 
kol., 1994) zhodnotila ekologickú stabilitu riešeného územia a vymedzila biocentrá a biokoridory 
regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú krajinné segmenty tvorené prirodzenou biotou, 
sú zachovalé alebo veľmi málo pozmenené a sú schopné fungovať ako genetický zásobník pre obnovu 
hlavných prirodzených ekosystémov v riešenom území.  

Základ ÚSES tvoria nasledovné prvky: 

● Biocentrum provincionálneho významu: Devínska Kobyla 
● Biocentrum regionálneho významu: Devín, Slovanský (Sedláčkov) ostrov, Sihoť 
● Biokoridor provincionálneho významu: Dunaj, Devínska Kobyla – Devín – Hainburgské kopce 
● Biokoridor nadregionálneho významu: Alúvium Moravy 
● Biokoridor regionálneho významu: Devínska Kobyla – Marchfeld, Devínska Kobyla – Sitina – Malé 

Karpaty 

Následne bola štúdia USES prehodnotená v rámci územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu 
veľkého územného celku Bratislavského kraja (1998, nariadenie vlády SR č. 20/2003 Z. z., ktorým sa mení 
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a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého 
územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z.). 

V decembri 2005 vykonala Slovenská agentúra životného prostredia Aktualizáciu prvkov regionálneho 
územného systému ekologickej stability mesta Bratislava a v tejto práci vyčlenila nasledovné prvky USES: 

● Biocentrum provincionálneho významu Devínska Kobyla  

Biocentrum je mimoriadne významné z hľadiska ochrany prírody, vedeckého, kultúrno-historického 
a náučno-rekreačného. Ide o lokalitu s veľmi pestrým floristickým bohatstvom a bohatou živočíšnou zložkou, 
o lesné, skalné a lesostepné spoločenstvá Vyše 30 rastlinných druhov vyskytujúcich sa na danej lokalite je 
chránených. Väčšinou sú to druhy ponticko-panónske. Je súčasťou územia európskeho významu.  

● Biocentrum regionálneho významu Devín 

Biocentrum je v kontakte s nadregionálnymi biokoridormi. Lokalita so skalnými a lesostepnými 
spoločenstvami s výskytom viacerých ohrozených druhov. Súčasťou biocentra je aj NPP Devínska hradná 
skala (významná geologická, botanická a zoologická lokalita). Jej funkčnosť bola silne narušená v dôsledku 
rekonštrukcie hradu, pri ktorej došlo k likvidácii niektorých populácií živočíchov. V aktualizácii prvkov 
regionálneho ÚSES mesta Bratislavy došlo k úprave hranice biocentra (bol z nej vyňatý vnútorný areál 
z dôvodu včlenenia sadovnícky udržiavaného priestoru NKP). 

● Biocentrum regionálneho významu Slovanský (Sedlá čkov) ostrov 

Lokalita s lužnými lesmi a vodnými spoločenstvami. Biocentrum je poškodzované nadmernou 
návštevnosťou. Dôsledok toho je zánik významných hniezdísk a nocovísk vodného vtáctva. Je súčasťou 
územia európskeho významu. V aktualizácii prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy došlo k úprave 
hranice biocentra (bola rozšírená). 

Je súčasťou Biokoridor provincionálneho významu Dunaj. 

● Biocentrum regionálneho významu Siho ť 

Lokalita s lužnými lesmi a vodnými spoločenstvami. Predstavuje zvyšok lesných ekosystémov, ktoré sú 
značne znehodnotené premenou na monokultúry nepôvodných drevín a výstavbu vodohospodárskych 
objektov. Spoločenstvá vodných organizmov v Karloveskom ramene sú dnes pre územie Slovenska 
jedinečné. Je to jediné dunajské rameno na území Slovenska neovplyvnené Vodným dielom Gabčíkovo. 

● Biokoridor provincionálneho významu Dunaj 

Biokoridor zahŕňa vodný tok Dunaja s priľahlými mokraďovými spoločenstvami a komplexmi lužných lesov 
vŕbovo-topoľových a lužných lesov nížinných. V Bratislave je dvakrát prerušený – v priestoroch Hrušovskej 
zdrže a v intraviláne mesta, kde úplne chýba brehová vegetácia. Je súčasťou chráneného vtáčieho územia. 

● Biokoridor provincionálneho významu Devínska Kobyla  – Devín – Hainburgské 
kopce 

Biokoridor tvorí historickú migračnú cestu xerotermofilnej bioty cez Devínsku bránu. 

● Biokoridor nadregionálneho významu Alúvium Moravy 

Biokoridor zahŕňa vodný tok s mŕtvymi ramenami a porastmi lužných vŕbovo-topoľových, lužných lesov 
nížinných a slatinísk medzi sútokom Moravy, Dunaja a Devínskym jazerom. Je súčasťou územia európskeho 
významu a Ramsarskej lokality. Lokalita tvorí medzinárodne významnú migračnú trasu hlavne pre vodné 
vtáky. 

● Biokoridor regionálneho významu Devínska Kobyla – M archfeld 

Biokoridor je významný najmä pre viaceré druhy stavovcov. Spája Devínsku Kobylu s oblasťou Moravského 
poľa (Marchfeld) na rakúskej strane. Prechádza krížom cez rieku Moravu na úseku medzi Devínom a 
Devínskou Novou Vsou. 

● Biokoridor regionálneho významu Devínska Kobyla – S itina – Malé Karpaty 

Biokoridor je funkčne obmedzený a prepája Pezinské a Devínske Karpaty cez Sitinu.
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2.6.5 GENOFONDOVO VÝZNAMNÉ LOKALITY A LOKALITY VÝZN AMNÝCH 
GEOLOGICKÝCH VÝTVOROV 

Ide o genofondové plochy v rámci mokraďových biotopov, agrocenóz alebo niektoré prvky zastavaného 
územia. Členitosť územia, rozdielnosť mikroklimatických podmienok, vplyv Dunaja a Moravy pri migrácii 
bioty, vytvárajú predpoklad pre bohatý výskyt druhov fauny a flóry. V záujmovom území je veľký výskyt 
genofondovo významných lokalít. Najvýznamnejšie genofondové lokality v záujmovom území sú: 

 

Genofondovo významné lokality - GEOLÓGIA  Genofondovo významné lokality - FAUNA 

Číslo Názov  Číslo Názov 

3 Medzivrstvová jaskyňa pri hrubom brehu  17 Úzky les 

6 Dolné Gronáre  41 Slovanský ostrov pri Devíne 

7 Čierna barina-Strapatá lipa  44 Ľavobrežná inundácia Moravy 

11 Devín - areál hradu a celý hradný kopec  45 Karloveské rameno a Sihoť 

13 Devínska Kobyla  49 Devín - areál hradu a celý hradný kopec 

16 Devínska hradná sklala  87 Mokrý jarok 

17 Devínska lesostep  88 Slovanský ostrov – Sihoť 

   96 Staré grunty nad Devínom 

 

Genofondovo významné lokality - FLÓRA 

Číslo Názov Popis / Druhy 
9 Úzky les xerotermné spoločenstvá s chránenými a ohrozenými druhmi 

11 Jezuitský les lesné spoločenstvá s Quercus frainetto 

15 Brezovica lesné spoločenstvo s Quercus farinetto 

19 Slovanský ostrov pri Devíne mäkký lužný les 

20 Ľavobrežná inundácia Moravy vodné spoločenstvá s lužným lesom 

21 Karloveské rameno a Sihoť vodné spoločenstvá a lužný les 

23 Devín - areál hradu a celý hradný kopec NKP, locus classicus,  xerotermné spločenstvá / Artemisia austriaca  

29 Slovanský ostrov - Sihoť izolované plochy s xerotermným spoločenstvom 

39 Devín - Široká medza xerotermné spoločenstvá chránených a s ohrozenými druhmi 

40 Dlhé diely /Asplenium adianthum nigrum 

41 Dolné Gronáre teplomilné dúbravy 

44 Mokrá jama lesné a lemové spoločenstvá a xerotermy 

Najvýznamnejšie krajinno-ekologické prvky v riešenom území 

● lesné komplexy, lesné a lemové spoločenstvá, 
● vodné spoločenstvá a lužný les, 
● územia v okolí vodných tokov Dunaja a Moravy, 
● pieskomilná vegetácia, 
● skalné a trávnaté spoločenstvá, 
● staré jaskyne, výplne krasových puklín. 

Záujmové územie má vysokú ekologickú stabilitu, pretože sa v ňom vyskytuje viac ako 50 % prvkov 
ekologicky stabilných (lesný porast, trvalý trávny porast, brehové porasty, záhrady,....).
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2.6.6 EKOLOGICKÁ VÝZNAMNOS Ť ÚZEMIA (POTENCIÁL, STABILITA,...) 
Ekologická významnosť územia vyplýva z fungovania biologicko-ekologických procesov v krajine 
prostredníctvom prvkov druhotnej krajinnej štruktúry, ktoré je možné posudzovať z hľadiska ich 
antropogénnej premeny, resp. stupňa prírodnosti – pôvodnosti. Prvky s vyšším stupňom pôvodnosti patria 
medzi významnejšie ako prvky s vysokým stupňom antropickej premeny. (Hrnčiarová a kol., 2006) 

V Bratislave sa napriek silnému antropickému tlaku zachovala aj vyššia ekologická významnosť najmä v jej 
okrajových častiach. Ako príklad sa nám ponúka Devín, ktorého prevažnú časť územia je možné 
charakterizovať ako ekologicky veľmi významné územie (lesné komplexy, územia v okolí vodných tokov 
Dunaja a Moravy). 

Zastavané územie Devína je možné charakterizovať ako ekologicky významné územie, stredne významné 
územie a veľmi malé segmenty v zastavanom území možno charakterizovať ako ekologicky málo významné 
územie a územie s minimálnym významom. Znižovanie stupňa ekologickej významnosti vyplýva zo stupňa 
antropizácie územia.  

Záujmové územie má vysokú ekologickú stabilitu, pretože sa v ňom vyskytuje viac ako 50 % prvkov 
ekologicky stabilných (lesný porast, trvalý trávny porast, brehové porasty....). 

 

 

1 – ekologicky veľmi významné 
územie 

2 – významné územie 

3 – stredne významné územie 

4 - málo významné územie 

5 - veľmi málo významné 
územie 

6 - územie s minimálnym 
významom 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(upravené podľa Hrnčiarová a kol., 2006) 

Podľa Hrnčiarovej (2006) patrí prevažná časť riešeného územia k ekologicky veľmi významným územiam. 
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2.7 ROZBOR ZELENE V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

Funkcie zelene v zastavanom území: 

● patrí k základným zložkám životného prostredia, 

● vytvára priaznivé podmienky pre život mestského obyvateľstva, 

● napomáha členiť mestskú štruktúru, 

● je funkčným, priestorovým a estetickým základom plôch rekreácie. 

Pri návrhu plôch zelene v zastavanom území je dôležité: 

● riešiť zelené plochy na rovnakej úrovni s ostatnými funkčnými zónami mesta a nie iba na zvyškových 
plochách v rámci riešenia ostatných zón, 

● zohľadniť dlhší čas, ktorý si vyžaduje park alebo strom, aby vyrástli do funkčnej a estetickej 
spôsobilosti, 

● vylúčiť provizórne riešenia a navrhnúť uváženú koncepciu rozvoja zelene, ktorú bude možné 
rešpektovať pri plánovaní ďalších etáp rozvoja územia, 

● prepojiť funkčné plochy zelene so športovými, športovo-rekreačnými a rekreačnými plochami 
a rekreačnými trasami, 

● prepojiť funkčné plochy zelene zastavaného územia na okolitú otvorenú krajinu. 

Hodnotenie zelene v zastavanom území vychádza: 

● z dostupných mapových a územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, 

● z vykonaných terénnych prieskumov. 

Popis jednotlivých kategórií zelene v zastavanom území vychádza: 

● z členenia podľa funkčného využitia plôch súčasnej krajinnej štruktúry.  

Funkčno – priestorové členenie plôch zelene z hľadiska prístupnosti: 

● zeleň verejná 

● zeleň poloverejná 

● zeleň súkromná. 

Zeleň verejnú predstavujú: 

● verejne prístupné plochy a línie zelene verejných komunikačných priestorov v zastavanom území 
MČ a v kontaktovom pásme, športovo-rekreačné plochy. 

Zeleň poloverejnú predstavujú: 

● plochy zelene s obmedzeným prístupom verejnosti – prevažne zariadenia občianskej vybavenosti, 
športové a športovo-rekreačné areály. 

Zeleň súkromnú predstavujú: 

● záhrady rodinných domov, predzáhradky pri rodinných domoch, 

● záhrady chatových a záhradkárskych osád. 

Zeleň je spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných plôch, zariadení a vybavenosti 
urbanizovaného prostredia. 

Samotné zastavané územie sa nachádza v extenzívne poľnohospodársky využívanej krajine a má priame 
napojenie na zeleň lesov. Zeleň napomáha pri tvorbe kyslíka, biologicky účinných látok a absorbcii 
cudzorodých látok. Podobný význam pre zastavané územie má aj zeleň záhradkárskych osád.  

V riešenom území sa nachádzajú záhrady, záhradkárske a chatové osady, ktoré sú prirodzeným prepojením 
medzi zeleňou mimo zastavaného územia MČ so zeleňou v okolitej otvorenej krajine.  

2.7.1 VEREJNÁ ZELEŇ 

Zeleň verejných komunika čných priestorov 

Zeleň verejných komunikačných priestorov plní významnú estetickú funkciu najmä v častiach s hustejšou 
domovou zástavbou, v sídle často vypĺňajú priestory pozdĺž peších a dopravných verejných komunikácií. Na 
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miestach s intenzívnou dopravou napomáhajú pri absorbcii cudzorodých látok v ovzduší a znižovaní hladiny 
hluku. 

Plochy zelene verejných komunika čných priestorov 

V riešenom území môžeme do tejto kategória zaradiť zeleň na týchto uliciach: 

● plocha zelene oproti cintorínu (náletová s drobným rozptýleným odpadom), 

● plochy zelene na Muránskej ulici (udržiavané extenzívne),  

● plocha na križovatke Muránskej a Hradnej ulice (neudržiavaná) 

● plocha zelene na Lomnickej ulici (neudržiavaná a sú na nej návažky) 

● neudržiavané plochy náletovej zelene okolo novej cesty za základnou školou  

● plochy zelene na Hradnej ulici, 

● plocha zelene na križovatke Kremeľskej a Brigádnickej ulice, 

● plocha zelene na križovatke Brigádnickej a Slovienskej ulice, 

● plocha zelene na Brigádnickej ulici, 

● trávnatá plocha zelene na križovatke Hradnej a Mládežníckej ulice so záhonmi, stromami a krami. 

Línie zelene verejných komunika čných priestorov: 

Stromoradie (stromy) 

V riešenom území môžeme do tejto kategória zaradiť zeleň na týchto uliciach: 

● na Slovanskom nábreží, 

● na Muránskej ulici. 

Trávniky (trávnatý porast, kry, stromy, solitéry) 

V riešenom území môžeme do tejto kategória zaradiť zeleň na týchto uliciach: 

● severná strana Slovenského nábrežia, 

● Kremeľská ulica, 

● línia zelene pred cintorínom, 

● línia zelene povedľa futbalového ihriska (náletová a neudržiavaná), 

● na západnej strane Muránskej ulici, 

● na rohu Kozičovej a Hradnej ulice, 

● Lomnická ulica – línie zelene popri ceste a suchom vodnom toku sú neudržiavané alebo udržiavané 
extenzívne, 

● trávnik vedľa kostola na Lomnickej ulici je udržiavaný, na jeho časti je vytvorená stavenisková 
skládka, 

● na Štítovej ulici vedľa kostola a materskej školy je pás zelene, 

● na novostavanej ulici, ktorá vedie z Lomnickej za základnou školou je zeleň neudržiavaná, 

● trávnik po oboch stranách Slovienskej ulice, 

● trávnik na rohu Brigádnickej a Štrbskej po oboch stranách Brigádnickej ulice, 

● Na Hutníckej ulici (časť zelene neudržiavaná), 

● na Mládežníckej ulici (súčasťou plochy je chodník). 

Zeleň verejných komunikačných priestorov je v zastavanom území Devína minimálna, väčšinou 
neudržiavaná alebo udržiavaná len extenzívne. 

Prvky líniovej verejnej zelene, teda stromoradia a trávniky, sú krátke, prerušované. 

Plochy verejnej zelene majú malé výmery. 
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Plochy poloverejnej zelene (v areáloch a zariadenia ch ob čianskej vybavenosti) – vyhradená 
zeleň 

Zeleň pri občianskej vybavenosti je vo všeobecnosti obmedzene prístupná, teda vyhradená. Jej biologická, 
estetická ako aj funkčno-prevádzková kvalita je priamo závislá od organizácií a od ich starostlivosti o tieto 
plochy. 

Do tejto kategórie sme zaradili plochy zelene pri nasledovných objektoch občianskej vybavenosti: 

● Zeleň Geologického územia 

Zeleň Geologického územia je špeciálny typ krajinnej štruktúry s významným kultúrnym významom. 
Nachádza sa mimo zastavaného územia. Zo zastavaného územia sa dá k múzeu dostať po Kremeľskej ulici 
smerom na sever. 

● Zeleň cintorína 

Zeleň cintorína predstavuje špeciálny prvok krajinnej štruktúry, s výrazným kultúrnohistorickým významom. 

V zastavanom území je cintorín prístupný z Muránskej ulice. 

● Zeleň jazdeckého areálu 

Špeciálnym typom zelene je aj zeleň jazdeckého areálu. Je tvorená trávnikom, ktorý je udržiavaný. Táto 
zeleň je mimo zastavaného územia. 

● Zeleň ZŠ, MŠ 

Školské zariadenia sú v riešenom území reprezentované základnou školou a materskou školou na 
Kremeľskej ulici. V obidvoch prípadoch ide o zeleň areálovú, vyhradenú a udržiavanú. Zastúpené sú tu 
skupiny stromov zmiešaných a listnatých, listnaté solitéry, živý plot a trávnik. 

● Zeleň v areáli r.-k. kostola  

V riešenom území sa nachádza jeden rímsko-katolícky kostol na Kremeľskej ulici. Jedná sa o vyhradenú 
zeleň, ktorá je parkovo upravená. Zeleň je pravidelne udržiavaná. V sadovníckych úpravách sú využívané 
domáce dreviny a kroviny.  

● Zeleň pri MsÚ 

Radnica, Miestny úrad Devín a Stavebný úrad sú na Kremeľskej ulici. Zeleň v tomto areáli je parkovo 
upravená. V sadovníckych úpravách sú využívané okrasné kry. Plocha je dotvorená nízkou zeleňou, a to 
záhonmi a trávnikmi. 

● Zeleň prevádzkového areálu pri vstupe na futbalové ihrisko 

Zeleň prevádzkového areálu pri bývalom vstupe na futbalové ihrisko je udržiavaná len extenzívne. 

● Zeleň ihrísk 

V riešenom území sa nachádzajú dve futbalové ihriská. Prvé sa nachádza v zastavanom území v centre 
Devína vedľa prevádzkového areálu na Hradnej ulici. Je neudržiavané a neprístupné. Pred ním sa nachádza 
prázdna záhrada, ktorá je zamknutá a neudržiavaná. 

Zeleň v tejto záhrade má charakter náletov. Druhé ihrisko je na dotyku zastavaného územia obce oproti 
cintorínu, porastené trávnatým porastom. 

Ide o plochu zelene, ktorá je neudržiavaná.                                                                                                                                  

Plochy súkromnej zelene 

Plochy súkromnej zelene medzi rodinnými domami plnia významnú funkciu pri estetickom dotvorení 
obytného prostredia. Druhovo a sadovnícky najhodnotnejšiu súkromnú zeleň má jej najstaršia časť. Drevinná 
skladba zelene týchto plôch je druhovo veľmi pestrá. 

● Zeleň záhrad RD  

Zeleň záhrad rodinných domov je najvýznamnejšou jednotkou v zastavanom území mestskej časti Devín. 
Mnohé z rodinných domov majú preddomové záhradky, v ktorých sú vysadené zväčša okrasné dreviny 
a kroviny (tuja, cyprus, vyššie ihličiny a pod.). Táto zeleň je biologicky a sadovnícky najhodnotnejšia 
a výrazne pôsobí a dotvára celkový priestor zastavaného územia. 

● Zeleň záhradkárskych a chatových lokalít 
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Zeleň záhradkárskych a chatových osád má priame napojenie na otvorenú krajinu (les, trvalý trávnatý 
porast, vinice, sady a ornú pôdu). Okrem hospodárskeho významu zeleň napomáha pri tvorbe kyslíka, 
biologicky účinných látok a absorbcii cudzorodých látok. V riešenom území sa nachádzajú viaceré 
záhradkárske a chatové osady, ktoré sú prirodzeným prepojením zelene otvorenej krajiny so zeleňou 
v zastavanom území.  

Zeleň v dotyku so zastavaným územím 

● Zeleň nábrežia 

Ide o plochu od vodného toku po plochu zelene nábrežnej promenády, teda o brehový porast. Je prístupný, 
verejný a extenzívne udržiavaný, tvorený trávnikom, skupinou stromov,  krov a solitérov. Je súčasťou 
inundačného územia. 

● Zeleň nábrežnej promenády 

Je tvorená líniami a dvoma väčšími plochami zelene pozdĺž vodného toku nad brehovými porastmi. 
V riešenom území ju tvorí Slovanské nábrežie pod hradným bralom. Sú to ucelenejšie trávnaté porasty 
niekedy doplnené krami a drevinami, udržiavané extenzívne.  

● Zeleň hradného brala 

Zeleň hradného brala zabezpečuje vegetačnú stabilizáciu svahov okolo NKP  Devín – Slovanské hradisko. 

Táto zeleň je prevažne neudržiavaná z dôvodu terénnej neprístupnosti, tvorená náletmi krov a drevín. Ako 
súčasť tejto zelene možno označiť aj zeleň v okolí starého amfiteátra, ktorý je zarastený a zaburinený. 

● Zeleň hradného areálu 

Ide o špeciálnu zeleň s kultúrno-historickým významom, vo vnútru opevnenia hradiska Devín. Trávnatá 
plocha je pravidelne udržiavaná. 

● Zeleň nástupného priestoru do areálu hradu Devín  

Ide o o trávnatú plochu pred vstupom do areálu hradu, ktorá je pravidelne kosená a udržiavaná. Je súčasťou 
verejného komunikačného priestoru. 

● Zeleň nástupného priestoru do areálu hradu Devín s občianskou vybavenosťou 

Ide o trávnatú plochu zelene so zariadeniami občianskej vybavenosti pred vstupom do hradného areálu 
Devín. Je pravidelne udržiavaná. 

Zeleň v otvorenej krajine 

● Lesný porast 

Lesy zaberajú až 819,31 ha z celkových 1 397,95 ha katastrálneho územia Devína. Tiahnu sa zo severu po 
východnej strane katastrálneho územia na juh. Podrobnejšia charakteristika lesov je v kapitole 
fytocenologická charakteristika. V drevinovom zložení týchto lesov prevláda dub, buk, hrab a jaseň. 

● Trvalý trávny porast (TTP) 

TTP sa podľa katastra nehnuteľnosti v riešenom území vyskytuje minimálne o rozlohe 33,77 ha.  

- lúčny porast – predstavujú plochy, na ktorých extenzívne využívanie pretrvalo až do 
súčasnosti. Majú vyvinuté trávnato-bylinné spoločenstvá so znakmi sukcesného klimaxu. V 
trávnom poraste je vysoký podiel bylín a nízky podiel kultúrnych druhov tráv. Typickým znakom 
krajinného rázu sú solitérne dreviny. Nachádza sa medzi lokalitami Devínska Kobyla a Sanberg. 

- zruderalizované trávne spoločenstvá – predstavujú takú kategóriu plôch zelene, ktorá bola 
v minulosti intenzívne obhospodarovaná (orná pôda a trvalý trávnatý porast), ale v súčasnosti je 
ponechaná na seba bez antropogénneho vplyvu a rastú na nich ruderálne trávne spoločenstvá. 
Takéto trávne spoločenstvá sa v riešenom území nachádzajú nad zastavaným územím, 
záhradkárskymi osadami a nad Lomnickou ulicou. 

● Vinice 

V riešenom území podľa katastra nehnuteľností zaberajú 81,3946 ha, v súčasnosti je však značná časť 
z nich „rozpadnutá“ bez zjavnej starostlivosti. Značná časť plôch viníc je porastená len ruderálnymi 
spoločenstvami tráv a burín, starými porastmi viniča a pre pôvodný účel sa nevyužíva. 

● Ovocné sady 
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V riešenom území podľa katastra nehnuteľností zaberajú 23,83 ha, v súčasnosti je však značná časť z nich 
„rozpadnutá“ bez zjavnej starostlivosti. Značná časť plôch ovocných sadov je porastená len ruderálnymi 
spoločenstvami tráv a burín, starými porastmi ovocných stromov  a pre pôvodný účel sa nevyužíva. 

● Neobhospodarované (opustené) vinice a sady 

Medzi neobhospodarované vinice a sady sú zaradené také plochy, u ktorých nie je badateľná pravidelná 
údržba, resp. ktorých funkčná náplň nie je dnes už jednoznačná. Pri zlepšení kvality údržby, ale najmä 
zlepšením celkového stavu zelene na týchto plochách vrátane nutných dosadieb je možné dosiahnuť ich 
zvýšenie účinku v území. Z funkčno-prevádzkového hľadiska sú tieto plochy nedostatočne udržiavané a 
zväčša nemajú ani významnú biologicko - sadovnícku hodnotu. Tvorené sú ruderálnymi spoločenstvami, len 
miestami sa nachádzajú nálety drevín (najčastejšie agát). Tieto plochy tvoria potenciálne plochy pre výsadbu 
hodnotnej zelene. Tieto nevyužité plochy nazývame aj ruderálna zeleň. 

● Orná pôda 

V riešenom území podľa katastra nehnuteľností zaberajú len 45,55 ha. Prevažná väčšina týchto pozemkov 
je vo vlastníctve súkromných osôb, nie je obrábaná a je ponechaná sukcesnému vývoju. 

● Vodné toky 

Riešené územie zo juhozápadu (Rakúsku hranicu) ohraničujú dva vodné toky a to Dunaj a Morava.  

● Zeleň inundačného územia 

Predstavuje vegetačný pás medzi vodnými a terestrickými ekosystémami. Je tvorený drevinami, bylinami 
a trvalými trávami. V riešenom území je plocha inundačného územia ohraničená vodnými tokmi Dunaj, 
Morava a protipovodňovou hrádzou, ktorá je v súčasnej dobe vo výstavbe. Súčasťou tohto územia sú aj 
mŕtve ramená riek Dunaj a Morava, ktoré označujeme ako občasné vodné plochy. 

Z dôvodu kolísania hladiny vody je charakteristický vysokou druhovou rozmanitosťou.  

● Urbánna lada 

Predstavuje opustené alebo zbytkové plochy v intenzívne urbanizovanom území so zreteľnými znakmi 
spontánnej sukcesie s účasťou synantropnej flóry a fauny. V riešenom území sa urbánne lady nachádzajú 
na  Lomnickej ulici, za hranicami a na hraniciach zastavaného územia. 

Je to bývalý areál poľnohospodárskeho družstva. 

● Zeleň samôt, vzdialených areálov 

V katastrálnom území Devína sa takáto plocha nachádza východne od zastavaného územia, prístup je k nej 
z Lomnickej ulice. Z funkčného hľadiska ju môžno zaradiť medzi zeleň záhrad rodinných domov. Ide  
o súkromnú, neprípustnú a intenzívne udržiavanú zeleň.  

Ďalšia takáto opustená záhrada sa nachádza pod hradom Devín.
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2.8 KULTÚRNO-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO Ú ZEMIA 

2.8.1 HISTORICKÝ VÝVOJ URBANIZÁCIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
● Devín – bývalý feudálny hrad a jeho poddanské mestečko, vyrástlo vďaka križovatke dvoch 

obchodných ciest “jantárovej” a “podunajskej, leží na strategicky významnom mieste pri sútoku 
významných európskych riek Morava a Dunaj, 

● hradná vyvýšenina nad sútokom riek Dunaja a Moravy bola pre svoju strategickú polohu osídlená už 
od neolitu (5 000 až 3 500 rokov p.n. l.),  

● na území hradu aj mestečka sa zistili stopy predhistorického osídlenia (asi od pol. 4. stor. pred n. l.) 
a eneolitickej osady na hradnej vyvýšenine z doby bronzovej, halštatskej a staršej doby železnej, 

● v polohe Kartle, za budovou dnešnej školy sa našiel sídliskový objekt, v ktorom žili ľudia kultúry s 
lineárnou keramikou, 

● osídlenie v Devíne sa v čase neskorej doby kamennej presunulo na hradnú vyvýšeninu, kde boli 
nájdené početné nálezy tzv. bádenskej kultúry. Starší názov pre túto archeologickú kultúru je kultúra 
s kanelovanou keramikou, podľa charakteristickej výzdoby keramiky žliabkami (kanelúrami). 

● v dobe laténskej ( 3.- 1. storočie p. n. l.) sa na hradnom kopci, aj mimo neho, usadili Kelti, 

● po rozšírení hraníc Rímskej ríše k Dunaju sa devínska hradná vyvýšenina stala súčasťou sústavy 
opevnení okolo tábora Carnuntum, opevnenie na hradnom vrchu vybudovala tamojšia rímska 
posádka, bolo súčasťou hraničného obranného systému Rímskej ríše - Limes romanus. (4. st. p.n.l.), 

● stavebná činnosť Rimanov na Devíne dosahovala vrchol za vlády cisára Valentiniána I. (364 - 375), 

● hrad sa pod pomenovaním Dowina spomína vo Fuldských análoch (najvýznamnejšia kronika 9. 
storočia) roku 864 n. l. (urbs antiqua Rastizi, civitas Dowina, DEVINgrad, civitas Laureacensis), 

● v 8. storočí sa z Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice rozšírilo staršie slovanské osídlenie a v 9. 
storočí ovládlo hradný kopec aj priestor medzi ním a svahmi Devínskej Kobyly, 

● na skalnatom brale nad sútokom vyrástlo dobre opevnené hradisko, pohraničná veľkomoravská 
pevnosť, 

● okolo roku 974 pasovský biskup ustanovil Devín za sídlo biskupa, 

● knieža Rastislav, dal vybudovať na Devíne systém obranných hradísk, dal postaviť kostol, pri ktorom 
zriadil prvú školu  na výchovu domáceho kňazstva a vzdelancov, 

● rozsiahle hradisko, chránené od Dunaja vysokým bralom a od severovýchodu priekopami a 
zemnými valmi, bolo v období Veľkej Moravy jednou z najdôležitejších pevností proti expanzii 
Franskej ríše, významným hospodárskym a vojenským centrom, hrad strážil križovatku obchodných 
ciest a brod cez rieku Moravu, súčasťou mohutného, rozsiahleho opevnenia bol prehistorický val, 
ktorý pochádzal ešte z čias Rimanov, Slovanmi spevnený a doplnený o drevené palisády, 

● význam Devína poklesol po páde Veľkej Moravy, ale slovanské osídlenie tu naďalej pretrvávalo aj v 
10. - 13. storočí, 

● Devín bol jedným z dôležitých bodov reťaze obranných hradísk proti stupňujúcej agresivite útokov 
starých Maďarov z potiských oblastí na Veľkú Moravu, ktoré sa začali po roku 892, 

● prechodne, až do 14. storočia, plnil Devínsky hrad funkciu strážnej stanice Bratislavského hradu, 
kontrolujúcej prechody cez Dunaj a Moravu, 

● dá sa predpokladať, že stredoveké hradby sledovali priebeh pôvodného slovanského opevnenia a 
ich výstavba zničila slovanskú fortifikáciu, 

● o nový stavebný rozvoj hradu sa zaslúžili páni z Gary (Garayovci), ktorí dostali hrad do zálohy v roku 
1419, v roku 1460 dostali Devín grófi zo Svätého Jura a Pezinka, od roku 1527 – 1606 boli 
vlastníkmi Báthoryovci, 

● funkcia hradu sa zmenila po nástupe Habsburgovcov na uhorský trón, Devín, dovtedy uhorský 
pohraničný hrad s funkciou chrániť prechod cez Dunaj proti útokom zo strany Rakúska, sa po roku 
1526 stal pevnosťou, ktorá mala v dobe tureckých vojen a protihabsburských povstaní chrániť 
prechody z uhorskej strany k Viedni, 

● posledné opevňovacie práce sa uskutočnili v čase opätovného nátlaku Turkov – vtedy bol hrad 
majetkom rodu Pállfyovcov z Ardedu (1635 – 1918), ktorí okrem iných stavebných počinov postavili 
v druhom predhradí veterný mlyn, 
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● po zániku tureckého nebezpečenstva stratil Devín svoj obranný význam, v 18. stor. sa začal pomaly 
rozpadávať, jeho zánik urýchlili napoleonské vojská, ktoré r. 1809 vyhodili horný hrad do povetria, 

● pôvodný obraz najstaršej fázy kráľovského hradu je dnes už veľmi ťažké určiť i datovať, predstavu o 
pôvodnom výzore je možné si urobiť iba podľa starších zobrazení Devína, najzaujímavejšie sú 
kresba Fridricha Bernharda Wernera z 1. pol. 18. storočia a olejomaľba Bernarda Belotta, zvaného 
Canaletto, z rokov 1759 - 1760, 

● v prvej polovici 19. storočia sa stal od roku 1836  k stému výročiu výletu štúrovcov na Devín, bola na 
hrade umiestnená pamätná tabuľa zobrazujúca Ľudovíta Štúra (od akad. soch. J. Pospíšila), 

● v období slovenského národného obrodenia sa Devín stal predmetom zvýšeného záujmu 
národovcov, symbolom slávnej minulosti Slovákov a ich národnej samobytnosti, miestom výletov 
štúrovskej mládeže (epos Jána Hollého Svätopluk 1833, Cyrilo- Metodiáda 1835, vlastenecké výlety 
Štúrovych stúpencov – najznámejší 24. 4. 1836), 

● na tradíciu štúrovských vlastivedných výletov nadviazali výlety bratislavskej mládeže v šesťdesiatych 
rokoch 19. storočia a vlastivedné slávnosti konané po prvej a druhej svetovej vojne, 

● 25. mája 1932 bola uzavretá kúpno-predajná zmluva medzi pálfyovskými vlastníkmi a štátom o 
odkúpení hradu a jeho okolia, u prevzatiu došlo 21. januára 1935, 

● Po druhej svetovej vojne bol na juhozápadnom svahu hradného kopca vybudovaný amfiteáter a 
vznikla tradícia Všeslovanských dní, 

● Dňa 27.2. 1961 vyhlásilo Predsedníctvo SNR slovanské hradisko, za národnú kultúrnu pamiatku.  

 

● Rozvoj a postavenie osady pod hradom sa vyvíjali paralelne s postavením hradu, 

● medzi prvé písomné zmienky o Devíne – osade pod hradom - patria záznam z roku 1233 (civitas 
Tewen exusta et depopulata), listina z roku 1237 pod názvom “Villa Thebyn”,  

● rozvoj remesiel a strategická poloha osade pod Devínskym hradom zaručili, že už okolo roku 1428 
medzi hradom a masívom Devínskej Kobyly vzniklo postupne z osady mestečko, 

● najväčší rozvoj mestečka nastal v 14. storočí, kedy bol Devín kráľovským majetkom a tejto 
podhradskej osade udelil panovník Ľudovít Veľký v roku 1362 mestské privilégium, 

● osamostatnenie a privilégiá dostáva Devín od cisára Maximiliána v roku 1568, 

● po odovzdaní hradu do rúk šľachty v 15. storočí sa Devín stal poddanským mestečkom a ostal ním 
až do konca feudalizmu, 

● mestečko si po celé stáročia zachovalo prvotný pôdorys jednoulicovej poľnohospodárskej osady, 
ktorej parcely prebiehali plynule do extravilánu a končili na svahoch Devínskej Kobyly vinicami. 
Paralelná ulica sa vytvorila až v neskorom feudalizme po rozparcelovaní bývalej priekopy pôvodne 
chrániacej prístup k hradu, 

● v 16. storočí bol Devín významným trhovým miestom,  

● obyvateľstvo sa už okrem vinohradníctva zaoberalo aj inými činnosťami, v 17. storočí tu bolo päť  
cechov: vinohradnícky, lodnícky, rybársky, hrnčiarsky a krajčírsky (obuvnícky), prekvitalo aj 
pestovanie ovocia a zeleniny, ktorého odbyt zaručovala lodná doprava, 

● v roku 1829 bola založená Dunajsko-paroplavebná spoločnosť, 
● veľký vzostup zaznamenalo mestečko v r.1870 – 1890 po založení Lafranconiho kameňolomu, ktorý 

dodával kameň na regulovanie brehov Dunaja, 
● Devín je preslávený ríbezľovým vínom, s výrobou ktorého začal roku 1922 Alois Sonntag, vinice na 

jeho území sa prvýkrát spomínajú už v roku 1254, 

● poľnohospodárstvo naďalej ostalo hlavným zamestnaním, z čoho vyplývala aj dispozícia jednotlivých 
domov, t. j. do hĺbky parciel orientovaného obydlia s hospodárskymi budovami v zadnej časti dvora, 

● Zloženie obyvateľstva bolo do konca druhej svetovej vojny rozmanité, žili tu v harmónii vedľa seba 
Nemci, Maďari, Slováci, Židia a Chorváti, 

● Devín bol raz v rukách uhorských, raz rakúskych, maďarských, českých i slovenských,  

● od roku 1946 funguje Devín ako miestna (mestská) časť Bratislavy. 

2.8.2 KULTÚRNO-HISTORICKÉ HODNOTY V ÚZEMÍ 
Ochrana pamiatkového fondu sa na území Slovenskej republiky riadi a vykonáva v zmysle zákona č.49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, prijatého 19. decembra 2001. 
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Národná kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá 
je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou 
môže byť aj neodkrytá hnuteľná alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami a technikami 
archeologického výskumu. 

Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými 
nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach. 

Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady – vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním zákona 
č.49/2002 Z. z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, nad dodržiavaním 
vydaných právoplatných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie 
nedostatkov. 

2.8.3 PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA, PAMIATKOVÉ ZÓNY 
Pamiatková rezervácia ani pamiatková zóna nie sú na území MČ Devín vyhlásené. 

2.8.4 KULTÚRNE PAMIATKY EVIDOVANÉ V ÚSTREDNOM ZOZNA ME PAMIATKOVÉHO 
FONDU 

Miestn
a časť 

Pamiatkový objekt Bližšie ur čenie Zaužívaný názov NKP/OP 
vyhl. 

Devín Hrad s areálom areál NKP   

Devín Hrad s areálom hrad horný Citadela Devínsky hrad 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad horný Opevnenie severné  
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad horný Opevnenie juhozápadné Panenská 
veža 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad horný Schodisko prístupové 
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad horný Bašta renesančná  
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad horný Opevnenie juhovýchodné Devínsky 
hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Palác hradný  
Garayovský palác 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Palác hradný  
renesančný palác 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Budovy hospodárske 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Múr hradobný severný 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Múr hradobný východný 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Múr hradobný južný 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Múr hradobný západný 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Priekopa šijová 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Nádvorie hradné 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Studňa hradná 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Stavba rímska  
Základy rímskej stavby 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad stredný Tabuľa pamätná 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Veľkomoravský kostol 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Kruhová sakrálna stavba 23/10/63 
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Miestn
a časť 

Pamiatkový objekt Bližšie ur čenie Zaužívaný názov NKP/OP 
vyhl. 

Devín  Hrad s areálom  
Pri Moravskej bráne 

hrad dolný Stavba základy objektov 23/10/63 
 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Stavba rímska 
Fragment sakrálneho objektu 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Rímsko-germánska stavba 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Stavba rímska 
Fragment kanála + stavby 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom 
Pri severnej bráne 

hrad dolný Stavba základy objektov 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Suterén strážnice 23/10/63 

Devín Hrad s areálom 
Pri východnej bráne 

hrad dolný Stavba základy objektov 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Základy architektúry 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Koniareň Suterén koniarne 23/10/63 

Devín Hrad s areálom hrad dolný Komunikácie  
Komunikácie dolného hradu 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Brána severná Devínsky hrad 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Brána východná Devínsky hrad 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Múr hradobný južný  
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Priekopa šijová 2. šijová priekopa 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Brána Brána pri Morave 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Bašta západná Devínsky hrad 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Múr hradobný juhozápadný  
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Brána Moravská brána 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Múr hradobný severozápadný  
Devínsky hrad 

23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Val Severný val 23/10/63 

Devín Hrad s areálom opevnenie dolného hradu Priekopa z doby bronzovej 23/10/63 

Devín Hrad s areálom areál NKP Areál Devínsky hrad 23/10/63 

Devín Brigádnická 3 radový  Dom meštiansky 16/05/96 

Devín  Hradná ul. padlí v I. II. svet. vojne Pomník 23/10/63 

Devín Hutnícka 25  Kaštieľ 11/12/85 

Devín Hutnícka 34 radový Dom meštiansky 16/05/96 

Devín Kremeľská 15 radový Dom meštiansky 16/05/96 

Devín Kremeľská 19 radový Dom ľudový 16/05/96 

Devín Kremeľská 23 radový Dom meštiansky 16/05/96 

Devín Kremeľská 61 radový Dom ľudový 16/05/96 

Devín Kremeľská 83 radový Dom obytný 16/05/96 

Devín Kremeľská 122 radový Dom meštiansky 16/05/96 

Devín Lomnická 2  Kaštieľ 11/12/85 

Devín Námestie práce r. k. sv. Kríža Kostol 23/10/63 

Devín Rytierska 3 radový Dom meštiansky 16/05/96 

Devín Rytierska 5 radový Dom remeselnícky 16/05/96 

Devín Štítová 2 r. k. Fara 16/05/96 
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Pomník padlým hrdinom v I. a II. svetovej vojne 

● pochádza z roku 1920, autorom je Dr. Steiner, stredoškolský profesor a umelec. 

R.k.kostol sv.Kríža - Panny Márie 

● pochádza z prvej polovice 14. storočia, 

● pôvodný jednoloďový románsky pôdorys kostola sa postupne rozširoval až na gotické trojlodie 
(pozostatky románskej renesančnej, gotickej, barokovej a klasicistickej architektúry), 

● pri vysviacke hlavného oltára v r. 1810 – 1820 bol kostol zasvätený úcte Svätého Kríža, pri 
archeologickom výskume sa pod dlažbou v starej sakristii našiel strieborný poklad v podobe 143 
strieborných mincí, rok razby sa datuje od 1543 – 1620.  

Rím.kat. fara 

● Na fare v Devíne pôsobil kodifikátor spisovnej stovenčiny Anton Bernolák, dokončil tu svoj spis 
“Nová knižnica”, v titule ktorého uvádza „Publicae Luncns facta – Thebis 1785“, čo v preklade 
znamená „Na verejné svetlo – vydané v Devíne r. 1785. 

Kaštieľ 

● pochádza z polovice 17. storočia, kedysi bol v ňom umiestnený kláštor jezuitov, neskôr pivovar,  
dnes je súkromným majetkom. 

Nehnute ľnosti v archívnych zbierkach PÚ SR 
● Brigádnická ul. č. 28 – meštiansky dom, 
● Hutnícka ul. č. 144 – meštiansky dom, 
● Kremeľská ul. č. 13 – meštiansky dom,  
● Kremeľská ul. č. 39 – meštiansky dom,  
● Kremeľská ul. č. 39 – pošta, 
● Lomnická ul. č. 2 – meštiansky dom, 
● Rytierska ul. č. 9 – meštiansky dom. 

Ochranné pásmo NKP Devín – Slovanské hradisko 

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi 
štátnej správy podľa § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych 
pamiatkach ustanovilo (30. 04 1987) podľa §1 ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky Devín – 
slovanské hradisko (ďalej len „ochranné pásmo“) za účelom zvýšenej ochrany historicky dochovaného stavu 
a priestorových väzieb hradného areálu a slovanského hradiska s jeho okolím v rámci spoločenskej ochrany 
národného kultúrneho dedičstva a v súlade so súčasnými potrebami socialistickej spoločnosti. 

Podľa § 2 sa ochranné pásmo rozprestiera na území hlavného mesta SSR Bratislavy, mestská časť Devín 
a vymedzujú ho: Devínska cesta, Slovanské nábrežie, ľavý breh Moravy, hranica národnej prírodnej 
rezervácie Devínska Kobyla (obvod parcely číslo 2539), obvod parciel číslo 2236, 2235, 2234, 2245, 2251, 
2250, rozmedzie parciel číslo 2250, 2152, 2110 a 2100, obvod parciel číslo 2101, 2103, 2106, rozmedzie 
parciel číslo 2106 a 2118, obvod parciel číslo 2081, 2083, 2085, 2088, rozmedzie parciel číslo 2088 a 2092, 
parcela číslo 1488, poľná cesta 1468, rozmedzie parciel číslo 1465 a 1545, obvod parciel číslo 1549, 1552, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1450, cesta 1440 a rozmedzie parciel číslo 1402, 1440. 

Podľa § 3 stavebná činnosť na území ochranného pásma musí zachovávať, obnovovať a dotvárať objekty, 
súbory a interiéry intravilánu mestskej časti Devín v harmonickom vzťahu k pôvodnému pôdorysu hradu, 
jeho hmotovej skladbe, výškovému zónovaniu a okolitému prírodnému prostrediu. 

Nová výstavba v ochrannom pásme musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, krajinný, urbanistický 
a architektonický výraz slovanského hradiska, hradu a jeho priľahlého územia a musí byť vykonaná na 
vysokej architektonickej a stavebnej úrovni. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby 
v ochrannom pásme nesmie v diaľkových pohľadoch a v charakteristických pohľadových kužeľoch 
z Devínskej Kobyly, z Devínskej cesty a z Kremeľskej ulice rušivo ovplyvňovať panorámu a siluetu 
historického sídla a predovšetkým dominantné postavenie slovanského hradiska a hradného areálu. 

Z ochranného pásma je nutné vylúčiť akúkoľvek prevádzku, ktorá by svojim charakterom, nadmernými 
priestorovými požiadavkami, znečisťovaním okolia a ovzdušia znehodnocovala prostredie. 
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Hradný val národnej kultúrnej pamiatky Devín – Slov anské hradisko 

V roku 2002 bol zo strany Krajského pamiatkového ústavu v Bratislave podaný návrh na vyhlásenie 
stavebnej uzávery v hradnom vale NKP Devín – Slovanské hradisko. 

Predmetom k vyhláseniu navrhovanej stavebnej uzávery boli pozemky, v súčasnosti využívané ako záhrady, 
na uliciach Kozičova a Slovanské nábrežie – parc. Č. 985, 987, 989, 990, 994, 997, 999/1, 999/2, 999/3, 
1001, 1003/5, 1003/6, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023/1, 1023/2, k. ú. na území 
ochranného pásma NKP Devín – Slovanské hradisko. 

V predmetnom území sa nachádzajú zvyšky valového opevnenia hradiska, pochádzajúceho najmä 
z obdobia Veľkej Moravy, ktoré tvoril drevozemný val a k nemu priľahlá vonkajšia priekopa. Dnešné severné 
oplotenie dolného hradu prechádza po vrchole valu. V úseku západne od severnej brány hradu je dodnes 
zachovaný v pôvodnej šírke 16 – 20 metrov. Rovnakú šírku mal val aj v úseku navrhnutom na vyhlásenie 
stavebnej uzávery, t.j. východne od severnej brány. 

V minulosti bola horná časť valu rozobraná a jej materiálom bola zasypaná pozdĺžne ležiaca priľahlá 
priekopa. Pôvodne mala šírku 24-32 metrov. Jej šírka bola analogická so zachovanou priekopou na 
Hutníckej ulici, pochádzajúcej z toho istého obdobia. Pôvodná valová fortifikácia veľkomoravského hradiska 
zasahovala do priestoru ležiaceho severne od dnešného oplotenia areálu do vzdialenosti 52 metrov. Tomu 
odpovedá i východná hranica uvedených parciel: 990 až 1023 a južná hranica parciel 986 až 990. 

Vzhľadom na prítomnosť pod terénom zachovaných častí zemného opevnenia NKP Devín – Slovanského 
hradiska na uvedených parcelách je žiaduce ponechať týmto charakter záhrad na pôvodnom tvare mierne 
svažitého terénu, prípadne ich obrábať max. do hĺbky 40 cm. Za nežiaduce treba považovať zásahy do 
terénu presahujúce hĺbku 40 cm, t.j. výkopy a zmeny jeho tvaru, terasovanie, výsadbu stromov, budovanie 
podzemných alebo nadzemných stavieb a objektov.  

Konanie vo veci vyhlásenia stavebnej uzávery v hradnom vale NKP Devín – Slovanské hradisko nemalo 
doteraz ďalšie praktické pokračovanie. 

2.8.5 MIESTNE PAMÄTIHODNOSTI 
Objekty s pamiatkovými hodnotami, nezapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, prípadne aj 
iné, o ktorých nemá Krajský pamiatkový úrad vedomosť, ale mesto ich považuje za hodnotné 
z pamiatkového hľadiska, môže mesto chrániť ako: 

● miestne pamätihodnosti vytvorením a odborným vedením evidencie pamätihodností v zmysle § 14 
ods. 4 Zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

Sem možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, 
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.  

Miestne pamätihodnosti v riešenom území MČ Devín nie sú vyhlásené. 

2.8.6 ÚZEMIA S NAVRHOVANÝM ZVLÁŠTNYM REŽIMOM 
V MČ Devín sa nachádzajú tieto špecificky hodnotné územia: 

● prírodná kulisa svahov Devínskej Kobyly, 
● prírodná scenéria brehu rieky Moravy tvoriacej rámec historického prostredia hradu Devín, 
● r. k. cintorín. 

2.8.7 NEEVIDOVANÉ OBJEKTY S PAMIATKOVÝMI HODNOTAMI 
V riešenom území sa nachádzajú objekty s kultúrno-historickými hodnotami, evidované v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu a tiež množstvo drobných objektov s kultúrno-historickými hodnotami, ktoré 
nie sú súčasťou ústredného zoznamu, ale sú svedectvom histórie a dotvárajú kolorit územia.  

Kultúrno-historické prvky, pamätné miesta, pomníky,  súčasné umelecké výtvarné prvky 

V riešenom území sa nachádzajú drobné prvky s kultúrno-historickou hodnotou a výtvarnou hodnotou 
(menšie umelecké diela). 

● Prevažne ide o drobné objekty staršieho dáta – prícestné kríže, kaplnky, Božie Muky, mariánske 
stĺpy, pomníky. 

● Novodobých prvkov s umeleckou výtvarnou hodnotou je najviac na dunajskom nábreží,. 

● Značným problémom je stavebno-technický stav a úprava bezprostredného okolia kultúrno-
historických a výtvarných  prvkov.
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Zoznam drobných objektov s kultúrno-historickými a výtvarnými hodnotami legislatívne 
neevidovaných 

MČ Lokalita Kultúrno-historická pamiatka 

Devín križovanie Kremeľskej a Rytierskej Nárožná socha sv. Floriána 

Devín Rytierska Kovová plastika  

Devín záhrada r. k. kostola Kamenné súsošie Konštantína a Metoda 

Devín záhrada r. k. kostola Kamenný votívny stĺp s Krížom a kamenným zábradlím 

Devín záhrada r. k. kostola Kamenná plastika s reliéfom Piety - baroková 

Devín záhrada r. k. kostola Kamenná plastika - Moravské knieža s mečom 

Devín križovanie Kremeľskej a Slovanského 
nábrežia 

Kamenný pomník 

Devín Kozičova Kamenná studňa 

Devín Muránska (pri východnej bráne) Kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého s krížom a anjelom 

Devín Muránska (pri západnej bráne) Kamenný stĺp s plastikou (1767) 

Devín Slovanské nábrežie Drevená plastika 

Devín Slovanské nábrežie Kamenná plastika  

Devín Slovanské nábrežie Kamenný pomník na pamäť občanom vyhnaným z vlasti 

Devín Slovanské nábrežie Kamenná plastika  

Devín Slovanské nábrežie Kamenná plastika  

Devín Slovanské nábrežie Kamenná plastika  

Devín Slovanské nábrežie Kamenný reliéf žulový pamätný ku regulácii horného toku Dunaja 
(1896), v roku 1920 zničený 

Devín Križovanie Kremeľskej a Slovanského 
nábrežia 

Kaplnka Sv. Jána (návrh na rekonštrukciu) 

Devín Križovanie Kremeľskej a Hadej cesty Kamenná plastika (Božia Muka) 

Devín Svätý Urban  Kaplnka Sv. Urbana 

Devín Cintorín Kaplnka 

Devín Križovanie Devínskej cesty s novou 
Lomnickou 

Kamenná plastika (Božia Muka) 

Devín Červený kríž (na turistickej trase) Kamenná plastika Prícestný kríž 

 

Budova Mathausu – colný dom, 

Budova prvej manufaktúry – na Kozičovej ulici, 

Cechový stĺp rybárov – na lúke pod hlavným vstupom na hrad, 

Socha sv. Jána Nepomuckého – pri severnej hradnej bráne, 

Evanjelický stĺp – pri vstupe do obce (trojhranný základ s nikami), 

Božia muka – pri ceste do osady Svätopluk, 

Budova školy – na Kremeľskej ulici, postavená Slovenskou ligou v roku 1937, jej pôvodný názov bol Škola 
Dr. Alojza Kolíska, ktorý sa zaslúžil o jej výstavbu, 

Verejné studne – dve na Kremeľskej ulici a dve na Kozičovej, 

r.k. fara, 

Žigrayovská kúria. 

Ťažobná činnos ť 

Na svahoch existovalo v minulosti viacero lomov na vápence. Jedným z nich je aj Waitov lom (v minulosti 
nazývaný Devínsky kameňolom). Začalo sa v ňom ťažiť v 19. storočí a prenajímali ho Pálffyovci. Kameň na 
nakladal na lode, ktoré sa plavili proti prúdu Moravy a slúžil najmä na reguláciu a spevňovanie riečnych 
brehov. 
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Okrem ťažby sa tu pálilo vápno, ktoré sa vyvážalo do Rakúska a Talianska. Vápenka dostala meno podľa 
jedného zo zakladateľov Bratislavčana Mórica Mittelmana. Posledným majiteľom Mittelmanovej vápenky sa 
stal Jozef Wait, po ktorom bol aj lom neskôr pomenovaný. 

Najväčším kameňolom na území Devínskej Kobyly, v ktorom sa od roku 1891 do konca 70. rokov 20. 
storočia ťažil vápenec bola Štokeravská vápenka (nie je na území MČ Devín). V puklinách vyplnených hlinou 
a pieskom boli objavené unikátne zvyšky suchozemských stavovcov, napr. jeleňov, jaskynných medveďov, 
nosorožcov, chobotnatcov, prakoní a homoidných opíc. Patrila medzi Stockerauské akciové vápenky 
rovnako ako kameňolom Srdce.  

Podrvením pieskovcov sa v oblasti Sandbergu naakumuloval vápnitý piesok. Táto oblasť bola už pred 
desaťročiami využívaná na ťažbu. Z lomu sa prevážal nadzemnou lanovkou, ktorá viedla nad kotvisko na 
rieke Morava a nakladal sa do člnov.  

2.8.8 ARCHEOLOGICKÉ PAMIATKY 
Archeologické náleziská eviduje Archeologický ústav SAV v centrálnej evidencii archeologických nálezísk 
SR. V evidencii nálezísk sú vyznačené archeologické náleziská vyhlásené podľa zákona č. 49/2002 
o ochrane pamiatkového fondu za národné kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územia. Evidencia nálezísk 
je v zmysle § 41, ods. 3, zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu predmetom ochrany podľa 
osobitných predpisov. 

V katastrálnom území mestskej časti Devín sú evidované archeologické nálezy. Je preto oprávnený 
predpoklad, že pri zemných prácach môžu byť zistené archeologické nálezy, resp. situácie. 

V Devíne sa nachádzajú početné archeologické náleziská stredoeurópskeho významu, ktoré pokrývajú celé 
k. ú. MČ. 

Archeologické, sídliskové a hrobové nálezy pochádzajú z praveku, včasnej doby dejinnej, veľkomoravskej 
doby až stredoveku. 

Archeologické náleziská a nálezy pochádzajú napr. z Avarskej ul., Brigádnickej ul., z Farskej role, z 
Hradného kopca, Hutníckej ul., Kartlov, Kobyly, Kremeľskej ul., Moravských vinohradov, Muránskej ul., z 
miesta nad kaplnkou Sv. Urbana, Nad Matzenbergom, Nad Steinbergom, z riečišťa Moravy, zo Slovanskej 
cesty, zo Starých vinohradov, z Benčíkovho dvora, a.i. 

Podrobnejšie informácie o archeologických pamiatkach má predovšetkým Mestské múzeum v Bratislave, 
ktoré niekoľko desaťročí realizuje v katastri mestskej časti, vrátane hradu, systematický výskum. 

Preto v každej fáze uvádzania územnoplánovacej dokumentácie do praxe treba žiadať aj stanovisko 
Mestského múzea v Bratislave (MMB). 
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2.9 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNK ČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA 

2.9.1 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Mestská časť Devín situovaná mimo ťažiskovej rozvojovej osi má v rámci priestorového usporiadania mesta 
špecifické postavenie. V štruktúre osídlenia mesta má význam vzhľadom na najvýznamnejšie kultúrno-
historické a spoločenské pamiatky viažuce sa k histórii slovenského národa. Svojou polohou na sútoku 
Moravy a Dunaja, s NKP Devín Slovanské hradisko a prírodnou vedutou NPR Devínska Kobyla vytvára pre 
Bratislavu charakteristickú vstupnú bránu v podunajskom medzinárodnom koridore.  

Devín jedinečne reprezentuje históriu mesta, patrí k jedným z hlavných výletných miest jeho obyvateľov a 
cieľov kultúrneho turizmu.  

Rozvoj Devína má byť preto v zmysle ÚPN HMB zameraný prioritne na dotvorenie, obnovu a revitalizáciu 
pôvodnej urbanistickej štruktúry. 

Má sa posilniť jeho turistická funkcia v riešení vybavenosti pre návštevníkov a doriešenie systému dopravnej 
obsluhy (záchytné parkoviská, MHD, prístav osobnej lodnej dopravy, rekreačné a cyklistické trasy), 
dobudovanie technickej infraštruktúry a ochrany mestskej časti proti veľkým a prívalovým vodám. 

Základným princípom urbanistickej koncepcie má byť prezentácia kultúrno-historických a krajinárskych 
hodnôt, zachovanie mierky urbanistickej štruktúry v obraze mesta a revitalizácia krajiny (svahy nad 
Devínom, povodie Moravy, nábrežie Dunaja). 

Zachovanie dominujúcich prírodných a kultúrno-historických fenoménov celoeurópskeho významu je v 
prípade Devína podmienkou pre všetky rozvojové aktivity. 

Vychádzajúc z rešpektovania a zohľadnenia determinantov a limitov by mal návrh rozvoja mestskej časti aj 
v podrobnejšej mierke: 

● zachovať dominantnosť kultúrno-historickej hodnoty Devína a posilniť princípu génia loci, 
● navrhnúť revitalizáciu krajiny (svahy nad Devínom, povodie Moravy, nábrežie Dunaja), 
● stanoviť únosnú mieru rozvoja mimo súčasného zastavaného územia, 
● navrhnúť princípy eliminácie negatívneho dopadu jestvujúceho kameňolomu na životné prostredie, 

dopravu a krajinný obraz mesta, 
● navrhnúť komplexné dobudovanie technickej infraštruktúry ako základného predpokladu novej 

výstavby. 

V priestorovom usporiadaní je potrebné: 
● v jadre mestskej časti posilniť funkciu Kremeľskej ulice ako hlavnej kompozičnej a spoločenskej osi s 

uzlami spoločenského významu v križovaní s priečnymi komunikáciami, zachovať mierku a štruktúru 
pôvodného charakteru zástavby v ochrannom pásme NKP, 

● v ochrannom pásme NKP Devín - Slovanské hradisko regulovať architektonické a funkčné zmeny v 
súlade s požiadavkami na zachovanie a revitalizáciu pôvodnej urbanistickej štruktúry, 

● v priestore pod hradom ako ťažiskovom priestore občianskeho vybavenia stabilizovať hodnoty 
kultúrno-historického a prírodného dedičstva (kultúrno-spoločenský potenciál Devína), urbanisticky a 
hmotovo ich zakomponovať do existujúcej urbanistickej štruktúry, dotvoriť ťažiskový viacúčelový 
priestor koncentrácie návštevníkov (napr. riešením univerzálneho námestia) a saturovať v ňom 
zariadenia občianskeho vybavenia (vrátane hygienických zariadení) s vylúčením provizórnych 
objektov, 

● v priestore nad Devínom (v lokalitách Záhradky, Zlatý roh, Panské, Štítová) riešiť novú obytnú 
zástavbu, ktorej max. nadmorská výška nemá prekonať 211 m n. m., t.j. nadmorskú výšku vyhliadky 
na hornom hrade) a ktorej intenzita má zohľadňovať širšie vzťahy, prírodnú scenériu krajiny v obraze 
mesta, dopady dopravno-prevádzkového režimu riešených zón na dopravný systém mesta 
a mestskej časti, pričom nevylučovať prípadnú redukciu rozsahu navrhovaných rozvojových plôch 
a intenzity využitia území v prípade prekročenia únosnosti územia Devína, 

● z hľadiska krajinotvorby považovať hradný vrch a krajinu nad Devínom za rovnocennú chránenému 
urbanizovanému prostrediu a rešpektovať ich ako priestorové a kompozičné limity rozvoja Devína, 

● výhľadovo uvažovať s ukončením ťažby a následne (vo forme zásad a schém) so zodpovedajúcim 
urbanisticko-krajinárskym dotvorením a primeraným využitím lokality kameňolomu Devín, 

● zachovať dominantnosť významných priestorotvorných prvkov Devína v obraze mesta: zelene 
hradného areálu, zelene NPR Devínska Kobyla a Devínskych Karpát, rekreačnej zelene záhrad, 
poľnohospodárskej zelene (vinice), 

● riešiť revitalizáciu, rekonštrukciu, dostavby, prípadne novú výstavbu v priestore nábrežnej 
promenády na Slovanskom nábreží, navrhnúť rekultiváciu zelene hradného úpätia, 
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● diferencovane posudzovať a riešiť záhradkárske a chatové územia, najmä lokality v priamom 
vizuálnom kontakte s jadrom Devína a s chránenými územiami (NPR Devínska Kobyla, ochranné 
pásmo NKP Devín Slovanské hradisko), t.j. ZO Merice a Svätopluk, podľa kritéria polohy,  

● dôsledne vyhodnotiť rozvojový potenciál záhradkárskeho a chatového územia Dolné koruny a 
navrhnúť jeho postupnú reprofiláciu na bývanie, 

● úpätie Devínskej Kobyly začleniť do riešenia ako územie s charakterom prírodnej krajiny (lúky), vo 
vybraných lokalitách aj s produktívnymi vinohradmi a ríbezľovými sadmi. 

● v mestskej časti Devín považovať za ťažiskové z hľadiska potenciálu pre vytvorenie nových funkčno-
prevádzkových vzťahov nasledovné priestory: Dunajská a Moravská nábrežná promenáda, nové 
centrum Lomnická, historické centrum (Hradná), 

● v novo navrhovaných obytných územiach riešiť územne rozsiahle rozvojové obytné zóny s vysokým 
podielom zelene formou zástavby s prevahou rodinných domov v prírodnom prostredí, s menšími 
centrami lokálnej vybavenosti a so systémom peších chodníkov v uličných priestoroch napojených 
na turistické trasy v Devínskych Karpatoch, 

● v areáli bývalého futbalového ihriska uvažovať s individuálnou bytovou výstavbou so zohľadnením 
charakteristických tvaroslovných prvkov a mierky existujúcej urbanistickej štruktúry MČ, 

● návrh rozvoja koncentrovanej občianskej vybavenosti v lokalite verejného priestoru pod hradom 
regulovať s ohľadom na tvorbu vizuálnych väzieb s nástupným priestorom do hradného areálu, 

● pri sútoku Moravy s Dunajom riešiť primeranú občiansku vybavenosť, zariadenia pre oddych 
a rekreáciu v prírodnom prostredí,  

● na Slovanskom nábreží počítať s obnovou zariadení občianskej vybavenosti (stravovanie, služby, 
kultúra), s rekreačnou funkciou, prístavom osobných lodí,  

Ďalej je potrebné: 
● rešpektovať kultúrno-historické a prírodné hodnoty územia, 
● funkčné využitie území pozdĺž riek Dunaj a Morava vrátane revitalizácie jazera severne od areálu 

Devínskeho hradu riešiť v súlade s plánovanými protipovodňovými opatreniami, 
● v areáli školy uvažovať so stabilizáciou funkčného využitia pre zariadenia školstva, dotvorením 

areálu, prípadne jeho dobudovaním v súlade so súčasným charakterom stabilizovaného územia, 
● pozdĺž Devínskej cesty navrhnúť rozvoj bývania v lokalitách Zlaté schody, Pri Sihoti, Stará horáreň, 

Mokrá jama; v lokalite Strapatá lipa považovať za podmienku návrhu bývania s občianskou 
vybavenosťou južne od Devínskej cesty protipovodňovú úpravu brehov ramena, 

● potenciál územia pri areáli PZ SR (za kameňolomom) využiť pre kryté športové zariadenia, 
● prístav, resp. prístavy športových lodí riešiť s ohľadom na požiadavky ochrany prírody a zachovanie 

ekostabilizačných funkcií. 

Zohľadnenie uvedených skutočností je predpokladom stanovenia zásad priestorového usporiadania, a to v 
zastavanom území aj v prírodnom prostredí okolia, pričom je potrebné: 

● riešiť Devín ako MČ Bratislavy so špecifickými danosťami prírodnými aj civilizačnými doplňujúcimi 
celkový funkčný obsah mesta, 

● riešiť Devín ako MČ s významnými funkciami:  
- historicko-kultúrnymi (miesto pravekého osídlenia, rímsky tábor, sídlo Veľkomoravskej ríše, 

feudálne sídlo so stredovekým hradom, miesto formovania slovenského národného povedomia, 
lokalita s bohatými archeologickými nálezmi a zachovalými stavbami s najvyšším stupňom 
ochrany pamiatok), 

- spoločenskými (rôzne kultúrno-spoločenské podujatia podmienené výrazným turizmom), 
- poznávacieho, kultúrneho a návštevného turizmu medzinárodného významu (muzeálne 

expozície – hrad, geológia), 
- rekreačného turizmu (krátkodobý pre obyvateľov mesta – pešia turistika, cykloturistika, vodná 

turistika), širší turizmus medzinárodného významu v podobe plavieb po Dunaji, vodáckej 
turistiky), 

- výletného doplnku k turistickej návšteve mesta Bratislavy, 
- cieľa gastronomického a incentívneho (motivačného) turizmu s potenciálom pre uplatnenie 

konferenčného turizmu, 

● v riešení celého územia MČ zachovať a zvýrazniť dominantné pôsobenie prírodných a civilizačných 
daností: sútoku Dunaja s Moravou, zúženej Devínskej brány, konfigurácie terénu s prírodnou 
vedutou Devínskej Kobyly a jej pokračovania na východ, kultúry svahov (vinohrady, sady), 
vegetačného krytu lužných a horských porastov, Devínskej hradnej skaly, siluety historickej 
zástavby, 
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● na peších, cyklistických a cestných komunikáciách navrhnúť reprezentačné vstupné uzly na 
hraniciach MČ a jej zastavaného územia, 

● pri návrhu rozvoja MČ vychádzať z jej základného historického pôdorysu v tvare trojuholníka 
v mieste ústia Moravy do Dunaja, ktorého strany tvoria obe rieky a preponu približne Kremeľská 
ulica, 

● v urbanistickom riešení vychádzať z historického územia pôvodnej obce s hradom a s jeho 
podnožou - Slovanským nábrežím, zachovať a zdôrazniť hlavnú os MČ danú Kremeľskou ulicou, na 
ktorú v priestore kostola nadväzuje priečna kompozičná os smerom k hradu (Rytierska, Hradná ul.), 

● citlivo riešiť novú výstavbu podrobnejším riešením vybraných území MČ,  

● pri novej výstavbe na svahoch zadefinovať výškový regulatív tak, aby nebola výškovo prekročená 
silueta hradu (cca 211-212 m n. m.) a aby bola rešpektovaná historická silueta MČ (NKP Devín, 
vinice a sady na protiľahlých svahoch), 

● obmedziť rozširovanie výstavby nad preponu vyššie spomenutého základného trojuholníka zástavby 
(Kremeľskú ulicu) na juhozápadné svahy Devínskej Kobyly, pričom v týchto okrajových častiach 
uplatňovať rozvoľnený, extenzívny, solitérny charakter zástavby kombinovaný s plochami krajinnej 
zelene,  

● rešpektovať zachovanú historickú urbanistickú štruktúru zastavaného územia, 

● citlivo riešiť novú výstavbu podrobnejším riešením vybraných území MČ,  

● uplatňovať málopodlažnú zástavbu s drobnou architektonickou štruktúrou, so šikmými strechami 

● dosiahnuť bezkolízne harmonické prepojenie novej zástavby s jestvujúcou, ako aj včlenenie 
navrhovanej zástavby do prírodnej scenérie, 

● orientovať rekreáciu na prírodné prostredie Devínskych Karpat s minimalizáciou urbanizačných 
zásahov, 

● zachovať celkovú rurálnu štruktúru územia MČ Devín pri jej ďalšom rozvoji, 

● zachovať spojitý systém zelene v zastavanom území, 

● riešiť "zelené" nábrežie charakteru promenády s doplnkovým občianskym vybavením, ako aj kvalitné 
oddychové a rozptylové priestory pod hradom, 

● navrhovať dostatočné šírky uličných profilov, verejných komunikačných priestorov, križovania 
cestných komunikácií navrhovať s príslušnými rozhľadovými trojuholníkmi 

● funkčne a priestorovo prehodnotiť komunikačný koridor Muránskej ulice a plochu parkoviska v jej 
závere pod hradným bralom pri severovýchodnom vstupe do areálu hradu, ale najmä priestory v jej 
okolí (nevyužité, resp. extenzívne alebo funkčne nevhodne využité plochy),  

● navrhnúť kvalitnú sieť rekreačných chodníkov, vrátane okružného chodníka okolo zastavaného 
územia, a ich prepojenie s ďalšími celomestskými rekreačnými trasami, 

● rešpektovať konfiguráciu terénu, 

● rešpektovať prírodné hodnoty územia, 

● rešpektovať inundačné pásmo vodných tokov Dunaj a Morava. 

● vyhnúť sa najčastejším a najviac pripomienkovaným problémom doterajších návrhov na zástavbu: 
- nadmerná intenzita využitia územia 
- nadmerné stavebné objemy 
- vyššie počty podlaží 
- sťažené možnosti dopravného napojenia 
- nedostatočné šírky uličných profilov a profil verejných komunikačných priestorov 
- architektonické riešenie objektov bez väzieb na pôvodnú zástavbu, nepriehľadné, až bariérové 

vysoké oplotenia  
- umiestňovanie zástavby do inundačného územia vodného toku Dunaj 
- reštrukturalizácia a transformácia záhradkárskych osád na zmiešanú alebo obytnú  zástavbu 
- nízka miera akceptácie záujmov ochrany prírody a krajiny 
- necitlivá výstavba v pohľadových horizontoch na svahoch Malých Karpát 
- slabé spolupôsobenie navrhovanej architektonickej a urbanistickej štruktúry s existujúcou 

krajinnou štruktúrou. 
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2.9.2 Súčasný stav funk čného využitia územia 
Súčasné funkčné využitie územia MČ je možné vyjadriť nasledovne: 

● historické polyfunkčné územie niekdajšej samostatnej obce (v podstate v rámci základného 
trojuholníka vymedzeného ulicami Kremeľskou, Muránskou a Slovanským nábrežím) s dominantou 
MČ - konzervovanou ruinou hradu na vyvýšenom Devínskom hradnom brale, a centrom v okolí 
Námestia práce a Rytierskej ulice, 

● v rámci tohto územia lokality s novou výstavbou rodinných domov, a to najmä: 
- pozdĺž severného úseku Kremeľskej ulice (cca od Štrbskej ul.), 
- pozdĺž severného úseku Brigádnickej ulice (v podstate od Hradnej ul.), 
- v priestore ulíc Rímska a Avarská, 
- pozdĺž východnej časti Slovanského nábrežia, 
- pozdĺž južnej časti Kremeľskej ulice (od Námestia práce) vrátane prestavieb, 

● v rámci tohto územia aj početné prestavby rodinných domov, často s charakterom a mierkou 
zástavby výrazne odlišnou od historickej zástavby, 

● nová výstavba rodinných domov: 
- v priestore Štítovej a Lomnickej ulice,  
- infiltráciou do severnej časti ZO Svätopluk, 

● menšie územie západne od Muránskej ulice s monofunkčným športovým areálom, 

● územne oddelené zastavané časti MČ, a to: 
- priestor kameňolomu Devín s lokalitami Dolné koruny a Mokrá jama (záhradkárske a chatové 

osady s infiltráciou rodinných domov), ako aj s lokalitou občianskeho vybavenia (ASR, polícia, 
strelnica), 

- priestor Stará horáreň a Zlaté schody (záhradkárske a chatové osady s infiltráciou rodinných 
domov), 

- nevyužívaný areál ASR na hranici s MČ Devínska Nová Ves. 

Problémom súčasného funkčného využitia územia MČ je najmä vysoký počet stavieb (hlavne rodinných 
domov, ale aj záhradných domčekov) bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia, často na 
plochách pre takýto typ výstavby neurčených ani v bývalom, ani v súčasnom ÚPN hl. m. SR Bratislava, (rok 
2007, v znení zmien a doplnkov). 

2.9.3 Funkčné plochy vo výstavbe 

V súčasnosti sa realizuje výstavba nadštandardného rodinného domu a hospodárskeho objektu na ploche 
vo vlastníctve Koliba Real, spol. s r.o. nad Lomnickou ulicou, a dopravné a technické vybavenie pre lokalitu 
mestských víl a rodinných domov (Lomnická, spol. s r.o.), tiež nad Lomnickou ulicou. 
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2.10 REKREÁCIA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH / TURIZMUS, OB ČIANSKA 
VYBAVENOSŤ PRE TURIZMUS, ŠPORT, REKREÁCIU 

2.10.1 ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY 
Územie sledované v širších vzťahoch je dané dosahom návštevnosti krátkodobej víkendovej rekreácie bez 
prenocovania obyvateľov Bratislavy, ako aj rozsahom územia spolupôsobiaceho v procese širšieho 
cestovného ruchu, v tomto prípade až medzinárodného, a to vzhľadom na výnimočné prírodné a civilizačné 
hodnoty celej mestskej časti Devín.  

Na ľavej strane od Dunaja ide zo slovenskej strany o územie mesta Bratislavy (čiastočne aj bratislavského 
regiónu najmä na Záhorí), z rakúskej strany o južnú časť Moravského poľa. Na pravej strane od Dunaja ide 
z rakúskej strany o územie mesta Hainburg a jeho okolia a  čiastočne aj slovenskej Petržalky. 

Z prírodného hľadiska ide ťažiskovo o územie, v ktorom sa križujú významné prírodné prvky: 

● pohorie Karpaty, začínajúce na rakúskej strane Hundheimskými / Hainburskými kopcami 
(Hundsheimer Berg 476 m n. m a k Devínu vysunutý Braunsberg 345 m n. m) 

● pokračujúce po prerušení Dunajom masívom Devínskej Kobyly (514 m n. m.) v rámci Devínskych 
Karpat a ďalej už ako dlhšie pohorie Malých Karpat s Kamzíkom (439 m n. m.), s Veľkým 
Javorníkom (594 m n. m.), na východných úbočiach ktorých sa rozkladá väčšia časť Bratislavy. 

● vodný tok veľrieky Dunaj, ktorý sa v tomto úseku prediera cez Karpaty 

● a doň ústiaca Morava a to priamo pod Devínskym bralom s hradiskom a na toky nadväzujúce nížiny.  

Zo stretu týchto prírodných prvkov vyplýva aj neobyčajne bohatá  vegetácia horského a lužného charakteru.  

Z hľadiska rekreácie aj cestovného ruchu vytvára toto územie neobyčajné možnosti pre: 

● krátkodobú rekreáciu v horskom prostredí ale aj pri vode (horská turistika, cykloturistika, pobyt 
v horách a pri vode, vodácka turistika), 

● širší cestovný ruch (poznávanie prírodných zvláštností, prírodná scenéria, výletné plavby). 

Cenné prírodné prostredie zabezpečujú územia ochrany prírody na slovenskej strane a na rakúskej strane 
lužný NationalPark Donau-Auen. 

Za Hainburgom sa v Bad Deutsch Altenburgu vyskytujú termálne pramene. 

2.10.1.1 Rekreačné a turistické ciele v širšom území 
● Na rakúskej strane lužný NationalPark Donau-Auen, Hainburg, termálne pramene v Bad Deutsch 

Altenburgu, Marchauen, Marchegg, Braunsberg, Niederweiden, Schlosshof, Hainburg an der Donau, 
Hainburger Berge, Hundsheim,... 

● Na záhorskej strane mestečko Stupava, pútnické miesto Mariánka, zrúcaniny hradu Pajštún, Villa 
rustica, Sandberg, Devínske alúvium Moravy,... 

● Na východnej strane Malých Karpat hlavné mesto Bratislava a najmä jeho historické centrom (hrad, 
pamiatková rezervácia, pamiatkové zóny, množstvo architektonických pamiatok cirkevných 
a svetských, zachovalá stredoveká urbanistická sieť historického jadra, kultúrne, 
vedecké, spoločenské a športové inštitúcie a podujatia, veľtržné akcie - aj na medzinárodnej úrovni), 
v okolí pás vinohradov na východných svahoch Karpát, Malokarpatská vínna cesta, na ktorú 
nadväzujú aj vinice (a ríbezľové sady) v Devíne a vinice v Rakúsku (od Litavských kopcov až po 
Hainburgské), Devínsku Kobylu s pokračovaním až po Smolenice. 

● Jazdecké areály v okolí Bratislavy (v okruhu do cca 30 km východne, južne a západne od centra 
mesta sa nachádza viac ako 30 jazdeckých areálov (rančov), orientovaných na chov a výcvik koní a 
športové a rekreačné jazdenie), 

● CHKO Malé Karpaty, 

● CHKO Záhorie, 

● V ostatnom čase sa rozvíja aj krátkodobá cezhraničná turistika, ktorá je zo strany Devína 
podmienená rozvojom osobnej lodnej dopravy medzi Devínom a Hainburgom. Tým sa sprístupnia 
ciele v Rakúsku: mesto Hainburg, obce Bad Deutsch Altenburg, Petronell s  areálom rímskeho 
tábora Carnuntum, vinohradnícke obce na svahoch Hainburských kopcov (Prellenkirchen, 
Hundsheim, Edelstal), kaštiele v Rohrau a v Kittsee, zrúcaniny v Hainburgských kopcoch (Hainburg, 
Roethelstein, Pottenburg) a nad Moravou zámok Schlosshof, 
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● Vzdialenejším cieľom môže byť aj Neziderské jazero s okolím. 

V širšom území sa nachádzajú lokality, ktorých obyvatelia navštevujú celé k. ú. Devína v rámci krátkodobej 
rekreácie bez ubytovania ako rekreačný a výletný cieľ. 

● Ide o dotykové mestské časti Bratislavy – Devínsku Novú Ves, Lamač, Karlovu Ves (všetky 
s väčšími sídliskami), ako aj vzdialenejšia Záhorská Bystrica. Záujem ešte vzrastie po uvažovanej 
výstavbe v priestore Lamačskej brány. Podstatná časť návštevníkov bude dochádzať z jadrového 
územia mesta Bratislavy. 

Treba rátať aj s krátkou návštevou zo strany Rakúska (výlety od Hainburgu, z Viedne) a s návštevou turistov 
navštevujúcich Bratislavu, prípadne zo strany návštevníkov plavieb po Dunaji (za predpokladu vybudovania 
prístavu v Devíne) a vodáckych turistov (viacdňové plavby po Dunaji a Morave). 

V budúcnosti môže vzrásť záujem zo strany Rakúska – za predpokladu rozšírenia trasy trajektu z Hainburgu, 
prípadne vybudovania cestného spojenia pozdĺž ľavobrežného územia Dunaja. 

2.10.2 KONTAKTNÉ ÚZEMIE 
Kontaktné územie predstavuje územný pás pozdĺž katastrálnych hraníc mestskej časti Devín, ktorý vedie 
cez k. ú. MČ – Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a Karlovej Vsi. 

Možno ho približne viesť v Devínskej Novej Vsi od rieky Moravy od Námestia 4. apríla cez Eisnerovu ulicu 
(vrátane častí Slovinec a sídliska Podhorské), po prístupovej ceste (súčasná trasa autobusu č. 22) do 
Dúbravky cez ulice Agátovú, Saratovskú, Schneidera – Trnavského (vrátane pôvodnej obce Dúbravka, 
západnej časti sídlisk Podvorice, Záluhy a cez Krčace), ďalej po Karloveskej ceste až k dunajskému 
nábrežiu pri Riviére (vrátane sídlisk Kútiky, Dlhé diely, Rovnice) popri Botanickej záhrade až po most 
Lafranconi, (vrátane Karloveskej zátoky a ostrova Sihoť). 

Zo západu je kontaktné územie ohraničené pohraničnými úsekmi riek Morava a Dunaj. V prípade 
dosiahnutia výraznejšieho prepojenia cez Dunaj a Moravu možno do kontaktného územia k Devínu zahrnúť 
aj časť rakúskeho územia pri Dunaji s osadou Jägerhaussiedlung, kopec Braunsberg prípadne až sídla 
Hainburg a Wolfsthal, dunajský breh oproti Devínu s vhodnými plážami pre kúpanie. 

Kontaktné územie zahŕňa aj časti CHKO Malé Karpaty – Devínska časť, ktoré sa nachádzajú na 
katastrálnych územiach MČ Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves. 

Patria sem: 

● západná časť Devínskej Kobyly s časťou NPR Devínska Kobyla – Sandberg, 
● severná časť s Dúbravskou hlavicou, 
● úzky pás v Jezuitských lesoch, 
● za Karloveskou cestou samostatná časť CHKO Sitina, 
● z juhu ostrov Sihoť. 

S hranicou CHKO Malé Karpaty – Devínska časť sa približne kryje aj územie lesov – horských aj lužných. 

Horská časť Devínskej Kobyly patrí súčasne aj do devínskej časti Bratislavského lesného parku (BLP). 

V kontaktnom území sa nachádzajú aj vstupy / výstupy do Devína a z Devína. Sú to: 

● zo severu z k. ú. Devínska Nová Ves na ceste v úseku pokračovania ulíc - Istrijskej (Devínska Nová 
Ves) až ku Kremeľskej (Devín). Cesta vedie pozdĺž rieky Moravy, súbežne so Záhorskou cyklotrasou 
a náučným chodníkom, 

● turistický chodník (zelený) z Devínskej Novej Vsi od Slovinca cez Sandberg na vrchol Kobyly 
a náučný chodník Sandberg – Devín po západnom svahu Kobyly, 

● turistický chodník (žltý) z Dúbravky okolo Salesu po južnom svahu Kobyly do Devína, 

● turistický chodník (modrý) od kostola v Dúbravke cez Švábsky vrch a Jezuitské lesy do Karlovej Vsi, 

● kontaktným územím vedie aj časť Štefánikovej magistrály (pri vrchole Kobyly, cez Jezuitské lesy) a v 
pokračovaní cez Kútiky a Sitinu, 

● od Karlovej Vsi už uvedené turistické chodníky (modrá, červená – magistrála), ale najmä Devínska 
cesta od Riviéry a Kadlečíka vedená pozdĺž Dunaja – úseku Karloveského ramena až do obce, 
spolu s nebezpečne vedenou Devínskou cyklistickou trasou. 

● Obe cestné trasy (od Devínskej Novej Vsi Istrijsko – Kremeľská, od Karlovej Vsi Devínska) sú už 
v súčasnosti nevyhovujúce z dôvodu intenzity premávky, ale aj z hľadiska požiadaviek miestneho až 
medzinárodného cestovného ruchu. 
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● Krajne nevyhovujúca je aj cyklistická trasa – Devínska magistrála (vedie v cestných jazdných 
pruhoch frekventovanej dopravy). 

● Sieť turistických chodníkov v masíve Devínskej Kobyly je nedostatočná z hľadiska zvyšujúcich sa 
nárokov obyvateľov (najmä z veľkých sídlisk v troch susediacich mestských častiach, najviac však 
zo sídliska Dlhé diely) na západnú časť lesoparku – Kráľovu horu. 

V kontaktnom území sa nachádzajú aj zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré môžu využívať aj obyvatelia 
a návštevníci Devína. 

2.10.2.1 Športovo-rekreačná a turistická vybavenosť v kontaktnom a riešenom území – 
stav 

Športové zariadenia 

k. ú. Devínska Nová Ves – futbalový štadión a ihrisko, jazdecký areál (2x), tenisové dvorce, 

k. ú. Dúbravka – futbalový štadión, športovo-oddychový areál v Podvoriciach na Repašskej ulici, areál 
voľného času s ihriskami pri Švantnerovej ul., Park Družby na Beňovského ul., pri Harmincovej ul.:zimný 
štadión, ihriská, štadión ŠKP Bratislava, pri Karloveskej ul. – Squach club IMET, letné kúpalisko Rosnička,  

k. ú. Karlova Ves – IUVENTA – centrum voľného času detí a mládeže, s krytým bazénom, cyklotrial, 
športový areál v Karloveskej zátoke s lodenicou a  viacerými zariadeniami, ihriská pri študentskom domove 
Družba, 

- vo všetkých troch mestských častiach športové zariadenia pri školách (ihriská, telocvične). 

Ubytovacie zariadenia 

Pre potreby širšieho cest. ruchu vo vzťahu k Devínu sú dôležité aj ubytovacie zariadenia, takmer výlučne 
lokalizované v centrálnej časti Bratislavy, s celkovou kapacitou cca 8 000 lôžok. V mestských častiach 
susediacich s Devínom je ich kapacita nepatrná, najviac v MČ Dúbravka. Z hľadiska Devína môžu v letnej 
sezóne vypomôcť ubytovacie kapacity vysokoškolských internátov v Slávičom údolí a v Karloveskej zátoke. 

k. ú. Dúbravka – TU Fortuna, hotel Skotel (obe v Podvorniciach), príp. ubytovne Domova mládeže iných 
inštitúcií, 

k. ú. Karlova Ves – Študentský domov Družba (aj ako hotel). 

Kultúrne zariadenia 

k. ú. Dúbravka – kultúrne centrum Fontana (v pôvodnej obci), Dom kultúry, areál Sales – saleziáni Don 
Bosca (predtým hotel), Academia Istropolitana,  

k. ú. Karlova Ves – kostol a pastoračné centrum (Karloveská ul.), kultúrne stredisko, Botanická záhrada. 

Chatové a záhradkárske lokality: 

k. ú. Devínska Nová Ves – osady pozdĺž cesty do Devína stúpajúce aj do svahov Devínskej Kobyly, lokality 
pod severným svahom Devínskej Kobyly (nad sídliskom Podhorské a nad železničnou traťou),  

k. ú. Dúbravka – lokalita pri Technickom skle, pás lokalít nad Villa rustica, nad kostolom sv. Kozmu 
a Damiána, Tavárikova osada, osada v tvare „V“ vo vnútri lesoparku v priestore Lúčky – Jezuitské lesy, (v 
CHKO), osady nad Karloveskou cestou (Krčace) v pokračovaní na k. ú. Karlova Ves, 

k. ú. Karlova Ves – lokalita nad Karloveskou cestou v pokračovaní z k. ú. Dúbravka, osada/záhrady Kadlečík 
pri Devínskej ceste. 

U väčšiny lokalít ide o zmiešanú funkciu pestovateľsko-rekreačno-obytnú a tým aj o objekty charakteru 
chatiek, chát až rodinných domov. 

2.10.3 REKREAČNÝ PRÍSTUP DO DEVÍNA 
Pre návštevu Devína je dôležitá sieť prístupových komunikácií. Zo Záhoria vedie od Devínskej Novej Vsi 
pozdĺž Moravy cesta, po ktorej prichádzajú aj návštevníci zo západných častí Bratislavy, od východu je to 
Devínska cesta pozdĺž Dunaja, po ktorej dochádzajú návštevníci z prevažujúcej časti Bratislavy.
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2.10.4 CESTOVNÝ RUCH / TURIZMUS – REKREAČNÝ A POZNÁVACÍ V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

Rekreačný turizmus 

Počet návštevníkov Devína (poznávací a rekreačný turizmus) možno v špičke koncom týždňa odhadnúť na 
cca 3 000 – 4 000, počas významných kultúrnych a športových podujatí až 20 000. V podmienkach Devína 
ide najmä o formy turizmu viazané na vodné toky Dunaja a Moravy (sezónne). Z aktivít sú to: 

● výletné plavby – trajekt cez Dunaj medzi Devínom a Hainburgom, 
● miestne plavby Bratislava – Devín a po Morave využívané obyvateľmi aj návštevníkmi Bratislavy, 
● vodácka turistika – diaľková, medzinárodná až lokálna po Dunaji a Morave,  
● vodné športy medzi Viedňou, Devínom a Bratislavou na rekreačnej až pretekárskej úrovni. 

U všetkých chýba potrebná vybavenosť – zodpovedajúce prístavisko, lodenica, táborisko, úväzisko. 

Zatiaľ je k dispozícii len prístavná hrana (na Morave) a dva pontóny (na Dunaji), všetko v blízkosti ústia pod 
Devínskym hradom, ako aj menšie úväzisko v Karloveskom ramene pri Hájovni. 

Horská pešia turistika v zmysle cestovného ruchu je zúžená len na Štefánikovu magistrálu, upravenú nie 
vždy v dostatočnom profile a na dostatočnej úrovni. Nie je využitá ani možnosť preklenutia horskej turistiky 
cez Dunaj medzi Hainburgskými a Devínskymi Karpatmi (nedostatočná prevádzka formou trajektu). 

Pešia turistika v nive oboch riek v nížinnom teréne je zabezpečená len v trase pozdĺž Moravy. Pozdĺž Dunaja 
je potrebné zvážiť možnosti v úseku Karlova Ves – Dunaj, s možnosťou prechodu cez chránené územia, 

Cyklistická turistika nemá vzhľadom na svoj medzinárodný význam vytvorené dostatočné podmienky. Trasa 
Devínskej magistrály medzi Karlovou Vsou a Devínom je vedená v cestnom telese a pre cyklistov je 
nevyhovujúca, až životu nebezpečná. Ďalšia trasa Moravskej / Záhorskej magistrály, vedená popri Morave, 
je vyhovujúca. 

Devínska magistrála potrebuje samostatné riešenie vyžadujúce spoluprácu s orgánmi ochrany prírody 
a vodohospodárstva. Medzinárodné trasy je potrebné zabezpečiť patričnou vybavenosťou (oddychové, 
ubytovacie a obslužné zariadenia). 

Poznávací turizmus 

Poznávací turizmus zahŕňa: 

● prírodné pozoruhodnosti, zaujímavosti a pamiatky, 
● civilizačné, najmä kultúrne pamiatky, prostredie, inštitúcie, podujatia. 

Z prírodných pozoruhodností sú to Devínske Karpaty v takmer celom rozsahu ako samostatná časť 
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (okrem územia Gronáre a Strapatá lipa – nad kameňolomom), 
pričom najcennejšími územiami sú maloplošné chránené územia:  

● NPR Devínska Kobyla so Sandbergom (101 ha), 
● PP Devínska lesostep (5,10 ha), 
● PR Fialková dolina (20,6 ha), 
● NPP Devínska hradná skala (1,70 ha). 

Významné sú panoramatické výhľady zo svahov a vrcholu Devínskej Kobyly, z hradu, z nábreží (na 
Hainburgské kopce, sútok Dunaja s Moravou, na Podunajskú,  Dolnorakúsku a Záhorskú nížinu, na 
Moravské pole/Marchfeld, na Bratislavu, Malé Karpaty, scenérie pozdĺž tokov a iné). Obzvlášť zaujímavé je 
pozorovanie vzácnej flóry, skamenelín, geologických útvarov. 

Civilizačné danosti sú zastúpené hmotnými pamiatkami, kultúrnymi ustanovizňami, rôznymi podujatiami. 

NKP Slovanské hradisko Devín je hlavným cieľom medzinárodného turizmu – je lokalizovaná na Devínskom 
brale nad sútokom Moravy s Dunajom s jedinečnými scenérickými výhľadmi z hradu na okolie. V súčasnosti 
je konzervovaná s funkciou muzeálnych expozícií. Pozostáva z častí – Slovanské hradisko, Garajov objekt 
a citadela s vyhliadkou. 

Obec Devín má čiastočne zachovaný pôdorys pôvodnej vidieckej obce s osou Kremeľskej ulice, 
s historickými objektmi – goticko-barokovým kostolom, kaštieľom (v rekonštrukcii) niekoľkými pôvodnými 
obytnými objektmi, novým pomníkom venovaným obetiam totality. Z turistického hľadiska sú významné 
vinohrady a ríbezľové sady nad obcou (v súčasnosti zanedbané), ale s postupne sa obnovujúcou tradíciou.  

Kultúrne inštitúcie: múzeum – Devín – Slovanské hradisko, Geologické múzeum v Starom kameňolome na 
Kremeľskej ulici. 

Podujatia: Slovanské dni, Beh Devín – Bratislava, príležitostné veslárske preteky. 
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2.10.5 REKREAČNÉ TRASY 

2.10.5.1 Regionálna a medzinárodná cykloturistika 
Medzinárodná cyklistická trasa E 8 Passau – Štúrovo vedie v Rakúsku z Viedne po ľavobrežnej dunajskej 
hrádzi po Stopfenreuth, kde prechádza na pravú stranu Dunaja cez Hainburg – Wolfstahl na Slovensko a pri 
moste Lafranconi prechádza opäť na ľavý breh Dunaja smerom k centru mesta. Za mostom sa jedna vetva 
odpája smerom k Devínu po Devínskej ceste ako Devínska magistrála, ktorá od hradu Devín pokračuje proti 
toku Moravy ako Záhorská (Moravská cyklotrasa. 

V budúcnosti je možné uvažovať s predĺžením trasy v Rakúsku od Stopfenreuthu až k Markthofu a odtiaľ cez 
rieku Moravu s napojením na Záhorskú cyklotrasu a k hradu Devín. Predpokladom je dohoda s rakúskou 
stranou a vybudovanie ľahkého mostu cez rieku Moravu. 

Cykloturistické trasy na slovenskom území 

● Devínska cyklomagistrála – vlastne odbočka z medzinárodnej Podunajskej cyklotrasy E8 (Passau – 
Bratislava – Štúrovo) od mostu Lafranconi po Devínskej ceste na Devín, vedie v cestnom telese a 
nevyhovuje z hľadiska bezpečnosti, 

● Moravská cyklocesta / Záhorská cyklomagistrála – začína od hradu Devín, vedie pozdĺž Moravy, 
čiastočne po hrádzi 

● IRON – medzinárodná trasa od Balkánu až po Balt, vedená v línii bývalej „železnej opony“, v úseku 
Devína pozdĺž brehov Dunaja a Moravy. 

2.10.5.2 Pešia turistika 
Značené turistické chodníky sa nachádzajú len v páse Devín hradisko – z Devína smerom k južnému 
a západnému úbočiu temena a na vrchol Devínskej Kobyly a odtiaľ do Dúbravky a Karlovej Vsi. Druhý pás 
vedie pozdĺž západného úpätia Kobyly do Devínskej Novej Vsi. Úplne nepokryté je rozsiahle úbočie 
Devínskych Karpát, a to ako v smere západ – východ (MČ Devín – MČ Karlova Ves – Kútiky / Dlhé diely), 
tak aj v smere sever – juh (od Štefánikovej magistrály k Devínskej ceste). 

Rozsiahla obytná zástavba severne od Devínskych vrchov v Dev. N. Vsi, ale najmä v Dúbravke a v Karlovej 
Vsi ako aj uvažovaná obytná výstavba v Devíne, znamená v blízkej budúcnosti silný nápor obyvateľov týchto 
sídlisk na pešiu aj cyklistickú turistiku v horskom prostredí, ale aj pozdĺž Dunaja a Moravy. 

V súčasnosti prebieha pohyb turistov živelne len po lesných a poľných neznačených cestách a chodníčkoch. 
Napriek takémuto stavu siete turistických chodníkov sa v doteraz spracovaných dokumentoch neuvažuje s 
úpravami a rozšírením siete turistických trás v riešenom území. 

Celková dĺžka značených turistických chodníkov v MČ Devín je 19,95 km. 

Turistické zna čené trasy 
● Štefánikova magistrála (červená) – medzinárodná pešia turistická trasa E-8 Štefánikova magistrála, 

začína v obci pod Devínskym hradom Štítová ul. – Úzky les – obchvat vrcholu Devínskej Kobyly – po 
ceste pozdĺž katastrálnych hraníc Devína a Dúbravky – Švábsky vrch – Jezuitske lesy – Karlova ves, 
Sološnícka ul. – pokračuje ďalej cez hrebeň Malých Karpat až na Bradlo a odtiaľ ako Cesta hrdinov 
SNP cez celé Slovensko až na Duklu. Táto trasa tvorí chrbticu peších turistických trás na Slovensku 
ako nosná turistická trasa cez celé Slovensko, 

● modrá: Karlova Ves – Dlhé diely, Svíbová ul. – pozdĺž okraja Kráľovej hory – Jezuitské lesy – 
Švábsky les – Dúbravka, 

● žltá: Devín Hrad – kostol – Štítová ul. – Merice – Úzky les, spoločne s červenou – Pri Červenom kríži 
– Dúbravská hlavica – ul. Schneidra Trnavského (MČ Dúbravka), 

● modrá: Devín Hrad – ZO Svätopluk – Hadia cesta – cez okraj NPR Devínska Kobyla – Sandberg – 
Abrázna jaskyňa – MČ Devínska N. Ves, 

● peší chodník popri ceste v pokračovaní Kremeľskej ul. do Devínskej Novej Vsi. 

Náučné chodníky 
● Devínska Kobyla – trasa totožná s turistickým chodníkom (modrým), cez Sandberg, dĺžka 4,5 km, 7 

tabúľ, 
● Nivou rieky Moravy – trasa: Devín, pod hradom – Devínska Nová Ves, celková dĺžka 23 km, 39 

tabúľ, 
● Luhy popri Dunaji – Slovanské nábrežie, dĺžka 0,7 km. 

2.10.5.3 Jazdecká turistika 
V okruhu do cca 30 km východne, južne a západne od centra mesta sa nachádza viac ako 30 jazdeckých 
areálov, orientovaných na chov a výcvik koní a športové a rekreačné jazdenie), 
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V súčasnej dobe rastie záujem o rekreačné jazdenie. V okolí Bratislavy nie sú vyznačené žiadne oficiálne 
hipotrasy, hoci charakter poľnohospodárskej krajiny a mierna nadmorská výška malých Karpát znamenajú 
ideálne podmienky pre rozvoj hipoturistických aktivít. Ideálne by boli samostatné ale i paralelne vedené 
cyklistické a jazdecké trasy s priebežnými oddychovými bodmi v krajine.  

Najbližšie jazdecké areály sa nachádzajú v Kramerovom lome (Mestská jazdecká polícia), Marianke, 
Záhorskej Bystrici, vo východnej časti Bratislavy vo Svätom Jure, Čiernej Vode, Vajnoroch,...ako aj 
množstvo jazdeckých areálov na rakúskej strane. Jazdecké oddiely majú záujem o hipoturistiku v krajine, 
problémom sú však chýbajúce vyznačené trasy a bariéry v podobe cestných a železničných telies. 

2.10.6 REKREAČNÉ PLOCHY 
V súčasnosti ide prevažne o neupravené, živelne navštevované miesta, najmä pozdĺž turistických peších 
trás. Pritom ide väčšinou o hodnotné najmä vyhliadkové miesta ako sú: 

● vyhliadka na Mericiach, 
● vrcholový bod Devínska Kobyla s ďalekým výhľadom, 
● lúčka Nad Salesom (v .k. ú. Dúbravka), 
● Kráľova hora – rozsiahly lúčny priestor, pobytový cieľ najmä zo strany obyvateľov sídliska Dlhé diely 

(MČ Karlova Ves), 
● zastávky na peších turistických chodníkoch (Úzky les a pod.), 
● zatiaľ rekreačne nepodchytené prírodne zaujímavé miesta Devínskych Karpát (západné svahy 

Devínskej Kobyly s NPR, PP Devínska lesostep, PR Fialková dolina) 
● zaujímavé miesta pri Dunaji (Devínske rameno, začiatok Karloveskej zátoky), kde návštevnosť 

obmedzujú záujmy ochrany prírody a vodohospodárstva).  
● rozsiahlejšia plocha pri ústi Moravy a ďalšie. 

V ÚPN hl. m. SR Bratislavy sú na území MČ Devín navrhnuté tieto rekreačné priestory: 

● dva priestory priliehajúce k zastavanému územiu (pri Morave, pri Dunaji), 
● štyri priestory na južných svahoch Devínskych Karpát (v tom rozsiahly priestor Kráľova hora, 

v tesnej nadväznosti na sídlisko Dlhé diely – Karlova Ves). 

Vypracované materiály (Územný generel športu a rekreácie hl. mesta SR Bratislavy, 2008) sa nezaoberajú 
možnosťou rekreačného využitia územia pozdĺž Devínskeho ramena, resp. po ukončení ťažby aj územia 
súčasného Nového kameňolomu a k nemu priliehajúceho územia ťažby štrkopieskov a manipulačného 
priestoru ťažby až po začiatok Karloveského ramena. 

Pre pešiu turistiku chýbajú turistické zariadenia (najmä ubytovacie) na začiatku Štefánikovej magistrály 
v Devíne, resp. už v Hainburgských kopcoch (požiadavka na dopravu cez rieku) ako trasy po hrebeni celého 
karpatského pohoria. Podobne chýbajú zariadenia u trás vodnej turistiky (úväzisko, táborisko, lodenica). 

2.10.7 ŠPORTOVO-REKREAČNÁ  A TURISTICKÁ VYBAVENOS Ť V MESTSKEJ ČASTI DEVÍN 

Športové zariadenia a areály 
● Jazdecký klub Devín na Muránskej ulici – 0,50 ha, t. č. v procese likvidácie 
● Športový klub Devín na Kremeľskej ul. (0,06 ha) v areáli MŠ, 
● Školský športový areál Forel International School center (0,35 ha), 
● Strelnica Hermes na Devínskej ceste (0,86 ha) 
● Cvičná plocha pri SOŠ Policajného zboru SR na Devínskej ceste 
● Prístavná hrana pri ústí Moravy a dva pontóny na Dunaji pri Slovanskom nábreží pre vodácky 

šport, výletné plavby a potenciálny trajekt / prevoz do Hainburgu 
● Športová plocha za objektom MŠ 
● Bývalé futbalové ihrisko v severnej časti Devína, (nevyužívané), v severnej časti Devína 
● Bývalé futbalové ihrisko v strede Devína, nevyužívané, s pripravovanou zástavbou rodinnými 

domami), v centre Devína 

Ubytovacie zariadenia 
● Hotel Hradná brána (24 – 30 lôžok), 
● Penzión U Srnčíka. 

Súčasné kapacity sú vzhľadom na turistický význam obce nedostatočné. 

Verejné stravovacie zariadenia 
● - reštaurácia v hoteli Hradná brána, v penzióne U Srnčíka, 
● - záhradná reštaurácia na Dunajskom nábreží ( Slovanské nábrežie), 
● - Hostinec Ľubica, Muránska ul., 
● - Reštaurácia, vináreň, bar U Rastislava, Rytierska ul., 
● - Café Eden, Hradná ul., 
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● - Vináreň Valika, Brigádnická ul.,  
● - Kaviarnička Kamzík, Brigádnická ul., 
● - Bufety: U Rytiera (Rytierska), Pod lipou, stánok špeciality na grile (Muránska ul.), 
● - Piváreň, Pri Sihoti. 

Stavebno-technický stav, architektonický vzhľad a súčasné kapacity sú vzhľadom na turistický význam  
mestskej časti nedostatočné. 

Turistické informácie 
● pri vstupe do hradu, 

Turisticko-dopravné zariadenia 
● trajekt/prievoz do Hainburgu, výletné plavby po Dunaji  Bratislava – Devín, po Morave. 

2.10.8 ZÁHRADKÁRSKE A CHATOVÉ OSADY 
Osobitným problémom sú lokality individuálnej rekreácie: záhradkárske a chatové osady, alebo samostatné 
objekty. Osobitným problémom sú početné chatové a záhradkárske lokality , z ktorých niektoré sú 
zohľadnené aj v návrhu ÚPN hl. mesta SR Bratislava. 

V súčasnosti ide zväčša z funkčného aj architektonického hľadiska o zmiešanú zástavbu záhradkárskych  
prístreškov, záhradkárskych chatiek, rekreačných chát a aj obytných domov využívaných sezónne alebo aj 
celoročne na bývanie a rodinných domov. 

V súčasnosti sú hlavnými takýmito osadami: 

● lokality s pomerne kompaktnou výstavbou na Kremeľskej ulici Svätopluk, na Devínskej ceste Dolné 
koruny, Starý kameňolom, Pri záhradách, Hájovňa, Zlaté schody, 

● lokality s rozptýlenejšou výstavbou objektov: na Mericiach (nad Spätnou a Štítovou ulicou) a 
ojedinelé objekty v lúčno-lesnom teréne na južných svahoch. 

2.10.8.1 Zoznam záhradkárskych lokalít 

Organizované záhradkárske lokality 
● Merice I 

- 7 členov /rozloha 0,2294 ha / poľnohospodárska pôda / súčasť biocentra provincionálneho významu, 
● Merice II 

- 14 členov /rozloha 0,4924 ha / poľnohospodárska pôda / hraničí s biocentrom provincionálneho významu, 
● Dolné koruny 

- počet členov neznámy /rozloha cca 12 ha / poľnohospodárska pôda / súčasť biocentra provincionálneho 
významu, 

● Tri Domky 
- 31 členov /rozloha 0,9244 ha / poľnohospodárska pôda, malopodlažná bytová zástavba / súčasť biocentra 
provincionálneho významu, súčasť biokoridoru provincionálneho významu,  

● Svätopluk 
- počet členov neznámy /rozloha cca 8 ha / poľnohospodárska pôda / hraničí s biocentrom provincionálneho 
významu, 

● Pri kame ňolome 
- 42 členov /rozloha 2,4239 ha / poľnohospodárska pôda, les / hraničí s biocentrom provincionálneho 
významu, 

● Štítová ulica 
- 79 členov /rozloha 2,5188 ha / poľnohospodárska pôda, malopodlažná bytová zástavba / súčasť biocentra 
provincionálneho významu, 

● Lomnická ulica 
- počet členov neznámy /rozloha 1,2701 ha / poľnohospodárska pôda / súčasť biocentra provincionálneho 
významu, súčasť biokoridoru provincionálneho významu. 
 

Neorganizované záhradkárske lokality 
● Pri Geologickom múzeu, 
● Grefty, Panské 
● Dolné Gronáre, 
● Stará horáreň, 
● Zlaté schody.
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2.11 OBČIANSKA VYBAVENOS Ť 

2.11.1 ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VÄZBY NA OB ČIANSKU VYBAVENOS Ť V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 
Kontaktné územie MČ Devín pozostáva z M4: Devínsku Novú Ves (v súčasnosti 15 400 obyvateľov – rok 
2004, výhľad k roku 2030 – 33 600 obyvateľov), Karlova Ves (33 200, 33 800 obyv.), Dúbravka (34 500 / 34 
900 obyv.). 

Ide teda o pomerne veľké mestské časti, ktorých vybavenosť – vyššiu, ale aj časť základnej využívajú 
a budú využívať aj obyvatelia Devína, a to v oblasti: 

● školstva: základné školy v Devínskej Novej Vsi, základnú umeleckú školu a gymnázium v Karlovej 
Vsi (v Devíne je len škola Forel International School s vyučovacím jazykom anglickým), 

● kultúry: kultúrne domy v uvedených MČ, centrum voľného času Iuventa v Karlovej Vsi, 
● zdravotníctva: polikliniku v Karlovej Vsi, zdravotné strediská vo vyššie uvedených MČ, 
● sociálnych služieb: zariadenia pre dôchodcov a zdravotne postihnutých vo vyššie uvedených MČ, 
● maloobchodnej siete: najmä v Devínskej Novej Vsi (nákupné centrá TERNO, LIDL), v Karlovej Vsi 

(nákupné centrá BILLA, TERNO, LIDL), ďalšie obchodné prevádzky a služby. 

Podľa ÚPN hl. m. SR Bratislava sa v týchto mestských častiach navrhuje zriadiť ambulantnú starostlivosť 
v Devínskej Novej Vsi, s viacerými zariadeniami sociálnej starostlivosti pre deti, dospelých a zdravotne 
postihnutých sa počíta v MČ Lamač (pre celý okres Bratislava IV.), vo výhľade sa uvažuje s územnou 
nemocnicou Rázsochy ako aj s ďalším rozširovaním maloobchodnej siete a služieb. 

Pre obyvateľov MČ Devín bude k dispozícii hlavne vybavenosť v MČ Devínska Nová Ves a Karlova Ves 
(z dôvodu dostupnosti už menej v MČ Dúbravka), a to v závislosti do významu a zastúpenia zariadení. 

2.11.2 PRIESTOROVÉ ROZLOŽENIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI V SÚ ČASNOSTI 
Občianska vybavenosť sa sleduje v dvoch polohách – funkčnej a priestorovej, pričom sa kladie dôraz na tie 
zariadenia, ktoré majú značné nároky na plošný a objemový záber. Z územného hľadiska sa vytvorilo 
niekoľko zoskupení občianskej vybavenosti:  

- v historickom centre Devína na Námestí práce pri kostole sv. Kríža a úseku Kremeľskej medzi ulicami 
Rytierska a Hradná s objektmi Miestny úrad, Dom kultúry, kaštieľ, 

- rozsiahly nástupný priestor pod hradom na širokej Muránskej ulici s hotelom Hradná brána, radom objektov 
zväčša provizórneho charakteru (stánky, pohostinstvá), parkovisko, nefunkčné futbalové ihrisko, cintorín, 

- vlastný areál hradu ako hlavný kultúrny cieľ návštevníkov a pod ním až po Kremeľskú ulicu pás 
Slovanského nábrežia s funkciou pobrežnej promenády, tiež s ľahkými objektmi a prístaviskom, 

- uličný pás Hradnej/Rytierskej ulice a časti Muránskej ulice spájajúci Námestie práce (centrum mestskej 
časti) s nástupným priestorom pod hradom s vybavenosťou (stravovanie, obchod, služby), ktorá je 
rozptýlená aj na Budovateľskej a Hutníckej ulici (križuje sa s pásom Slovanského nábrežia), nefunkčné 
futbalové ihrisko 

- samostatne sú lokalizované: areál školy na Kremeľskej ulici, Geologické múzeum v prírode na ceste do 
Devínskej Novej Vsi, areál SOŠ Policajného zboru a strelnica Hermes na Devínskej ceste. 

- v Devíne sa poskytujú v rodinných domoch príležitostné posedenia pri víne. 

2.11.3 OBČIANSKA VYBAVENOS Ť (EXISTUJÚCA) PODĽA DRUHU / ODVETVÍ 

Školstvo a výchova 

- Materská škola s kap. cca 20 miest na Kremeľskej ul. (ÚPN hl. mesta navrhuje zvýšiť počet miest na 62), 

- Základná škola Forel International School - bilingválna, s kap. 100 žiakov, Kremeľská ul. (ÚPN hl. mesta 
navrhuje zvýšiť počet miest v základnej škole na 237), 

- Stredná odborná škola ozbrojených zložiek Policajného zboru na Devínskej ceste, 

Kultúra a osveta 

- Dom kultúry (aj s verejnou knižnicou) s kap. 175 sedadiel, 66 miest v knižnici, 30 v kluboch (ÚPN), 

- Art galery, Brigádnická ul., 

- Geologické múzeum v prírode – sochárske sympózium v prírode v starom kameňolome na Kremeľskej ul.,) 

- Slovenské národné múzeum - expozícia na hrade  
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Telovýchova a šport 

- uvedená v kapitole: 2.10.7 "Športovo-rekreačná a turistická vybavenosť v MČ Devín" 

Zdravotníctvo 

- ide len o samostatné ordinácie, zdravotné stredisko chýba, 

Sociálna starostlivos ť 

- v mestskej časti chýbajú príslušné zariadenia, 

Maloobchodné zariadenia 

- Second hand (Hradná ul.), 

- predajné stánky (Muránska ul. v podnoží hradu),  

- Potraviny, ovocie a zelenina „v garáži“ (Brigádnická ul.),  

ÚPN hl. m. SR uvádza predajnú plochu obchodnej ZOV (stav 96 m2, potr. 291 m2, VOV potr. 271 m2). 

Ubytovacie zariadenia 

- Apartmánový hotel Hradná brána (24 - 30 lôžok), Muránska ul. pri vstupe do hradu, 

- Penzión U Srnčíka, Slovanské nábrežie, 

Verejné stravovacie zariadenia 

- reštaurácia v hoteli Hradná brána, v penzióne U Srnčíka, 

- záhradná reštaurácia na Dunajskom nábreží ( Slovanské nábrežie), 

- Hostinec Ľubica, Muránska ul., 

- Reštaurácia, vináreň, bar U Rastislava, Rytierska ul., 

- Café Eden, Hradná ul., 

- Vináreň Valika, Brigádnická ul.,  

- Kaviarnička Kamzík, Brigádnická ul., 

- Bufety: U Rytiera (Rytierska), Pod lipou, stánok špeciality na grile (Muránska ul.), 

Piváreň, Pri Sihoti. 

ÚP hl. mesta SR Bratislava uvádza 125 m2 podlažnej plochy a deficit 86 m2. 

Administratíva, verejné služby 

- Miestny úrad, stavebný úrad, pošta, Kremeľská/Hradná ul., 

- Areál polície, Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave, Devínska cesta, 

- Agentúra Agency projekt, Štrbská ul., 

- Alfa stavba, s.r.o., Rytierska ul., 

- Rímsko-katolícky farský úrad, pri kostole sv. Kríža,  

- Požiarna zbrojnica, Hradná ul., 

- Ubytovňa kameňolomu, Devínska cesta, 

Výrobné služby 

- sú uvedené v kapitole Hospodárske využitie územia. 

Nevýrobné služby 

- sú uvedené v kapitole Hospodárske využitie územia. 

2.11.4 ZARIADENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI V RIEŠENOM ÚZEMÍ – ZOZNAM  
01 Obchod u Sv. Floriána (umenie a remeslo), Rytierska 1 

02 Dom kultúry Devín – Bar u kniežaťa Rastislava + miestna knižnica 
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03 Staropramen u Rastislava 

04 požiarna zbrojnica  

05 Edaos – ovocie, zelenina, potraviny 

06 Kamrlík – kaviarnička 

07 VINE GARBAGE - vínna pivnica a požičovňa bicyklov  

08 Počítačová grafika – Jozef Jankovič (Art gallery Devín) 

09 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky 

10 Agentúra agency + projekčná a stavebná činnosť UNA Rodinné domy, s.r.o. 

11 Radnica (MsÚ) – starosta, Miestny úrad Devín, stavebný úrad, pošta 

12 Second hand + kaderníctvo 

13 starý objekt potravín – zdevastovaný nevyužívaný objekt 

14 Materská škola (budova prvej slovenskej školy v Devíne 1921) 

15 Kostol Svätého Kríža (rímsko-katolícky) 

16 Rímsko-katolícky farský úrad 

17 Forel International School (súkromná bilingválna MŠ, ZŠ, osemročné gymnázium s vyuč. jaz. 
anglickým) 

18 U Srnčíka – penzión, reštaurácia 

19 záhradná reštaurácia na Dunajskom nábreží ( Slovanské nábrežie) 

20 starý objekt verejné WC – zdevastovaný nevyužívaný objekt 

21 Hostinec U Ľubice 

22 Slovenská ľudová Majolika – drevený stánok so suvenírmi 

23 Hotel Hradná brána – 4 **** 

24 Devínsky cech – Slovenský stánok (drevený) 

25 Špeciality na grile – rýchle občerstvenie 

26 bufet U rytiera 

27 záhradné sedenie na Muránskej 

28 bufet Pod Lipou 

29 Jazdecká škola (vodenie detí na poníkoch), už zrušená 

30 Jazdecký klub Devín, už zrušený 

31 Geologické múzeum v prírode 

32 Café Eden 

33 Vinárnička Valika 

34 Občerstvenie U Valiky 

35 Amfiteáter (zdevastovaný, nevyužívaný objekt) 

36 Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave, Devínska cesta 

37 strelnica, Devínska cesta 

38 Futbalové ihrisko – nevyužívané, s pripravovanou zástavbou rodinnými domami), v centre Devína 

39 Futbalové ihrisko (nevyužívané), v severnej časti Devína 

40 Prevádzkový objekt pri kameňolome, Mokrá jama 

41 Piváreň, Pri Sihoti. 
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Geologické múzeum v Devíne 

● na relatívne malej ploche Devínskej Kobyly (514 m n. m.) sa nachádzajú základné horninové 
jednotky takmer všetkých našich pohorí na Slovensku, s rozmanitosťou geologických javov, cenným 
paleontologickým a unikátnym floristickým a faunistickým bohatstvom  – žuly a granodiority, 
vápence, kremence, pieskovce (múzeum bolo otvorené v roku 2001), 

● vznik medzinárodnej kultúrnej aktivity – Sympózia Devín, prepojenie prírodnej a kultúrnej zložky 
formou otvoreného geologického a kultúrneho (sochárskeho) múzea, v roku 1995 bol položený 
základný kameň sympózia a parku, 

Pamätník železnej opony  

● po februári 1948 sa československo-rakúska hranica stala rozhraním dvoch politicky a hospodársky 
protichodných zoskupení štátov Západu a tzv. Svetovej socialistickej sústavy, 

● na rozhraní dvoch politických sústav boli v roku 1950 vybudované hraničné zátarasy – súčasť 
obrovskej železnej opony, územie za zátarasmi siahajúce až po štátnu hranicu bolo vyhlásené za 
zakázané pásmo,  

● železná opona bola po celom úseku našej štátnej hranice so Západom, bola vysoká 2,2 m a 
miestami až 3 m. Bola obnovovaná každých 4 až 5 rokov, hliadková služba bola v nasadení 24 
hodín denne, 

● železná opona padla až v decembri 1989 a územie okolo rieky Moravy bolo sprístupnené verejnosti, 

● pamätník obetiam železnej opony bol odhalený v roku 2006 na sútoku Moravy a Dunaja pod 
Devínskym hradným bralom.  

Zhodnotenie 

Súčasný stav občianskej vybavenosti z funkčného hľadiska nezodpovedá turistickému významu mestskej 
časti, aj keď jej stav je vyšší, ako všeobecne prináleží územiam o veľkosti cca 1 000 obyvateľov. 

Určitý podiel na tom má aj blízkosť Bratislavy a napojenie na ňu MHD s dvoma autobusovými linkami cez 
Devínsku Novú Ves a Karlovu Ves. 

S ohľadom na turistickú funkciu mestskej časti sú nedostatočne zastúpené najmä odvetvia: kultúra, 
zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, maloobchod, ubytovanie, verejné stravovanie a nevýrobné služby, 
osobitne turistické služby. 

Pri navrhovaní vybavenosti si treba uvedomiť, že v prípade Devína nemožno postupovať podľa počtu 
obyvateľov, ale vzhľadom na turistický význam Devína použiť hornú hranicu  stanovených štandardov, resp. 
kapacity navrhovať bez ohľadu na štandardy podľa počtu obyvateľov, ale viac s ohľadom na počet 
návštevníkov.  
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2.12 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

2.12.1 OBYVATEĽSTVO 

2.12.1.1 Postavenie MČ Bratislava - Devín v rámci mesta Bratislava a retrospektívny 
vývoj obyvateľstva 

Postavenie mestskej časti Bratislava – Devín v rámci Bratislavy, hl.m. SR podľa rozlohy, počtu obyvateľov 
k 31.12. 2007 ako aj podľa hustoty obyvateľstva predstavuje nasledujúca tabuľka a graf: 

Tabuľka 1 Základné údaje o okresoch a mestských častiach Bratislavy, hl.m. SR k 31.12. 2007 

Mesto, okres, 
mestská časť 

Rozloha 

v km
2

 
Počet obyvateľov 

k 31.12. 2007 

Hustota obyvateľstva 

na 1 km
2

 
Bratislava, hl. m. SR 367,6 426 927 1 161 
okres Bratislava I 9,6 41 255 4 297 
Staré Mesto 9,6 41 255 4 297 
okres Bratislava II 92,5 110 729 1 197 
Podunajské Biskupice 42,5 20 717 487 
Ružinov 39,7 70 692 1 781 
Vrakuňa 10,3 19 320 1 876 
okres Bratislava III 74,7 62 145 832 
Nové Mesto 37,5 37 048 988 
Rača 23,7 20 438 862 
Vajnory 13,5 4 659 345 
okres Bratislava IV 96,6 94 701 980 
Devín 14,0 1 040 74 
Devínska Nová Ves 24,2 15 948 659 
Dúbravka 8,6 34 405 4 001 
Karlova Ves 10,9 33 876 3 108 
Lamač 6,5 6 580 1 012 
Záhorská Bystrica 32,3 2 852 88 
okres Bratislava V 94,2 118 097 1 254 
Čunovo 18,6 936 50 
Jarovce 21,3 1 296 61 
Petržalka 28,7 113 443 3 953 
Rusovce 25,6 2 422 95 

 

Graf 1.1.-1 Základné údaje o okresoch a mestských častiach Bratislavy, hl.m. SR k 31.12. 2007 
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MČ Bratislava – Devín je v porovnaní s ostatnými mestskými časťami Bratislavy s počtom obyvateľov 1 040 
v roku 2007 (koncoročný stav) na predposlednom mieste v zostupnom poradí, za ňou nasleduje už len MČ 
Bratislava – Čunovo, ktorá má 936 obyvateľov. Najväčší počet obyvateľov dosahuje MČ Bratislava – 
Petržalka (113 443 obyv.), ktorej obyvateľstvo tvorí 26,6 % obyvateľstva hlavného mesta. 

Obyvateľstvo Devína tvorí z celkového počtu obyvateľov Bratislavy len 0,2 % a z okresu Bratislava IV 1,1 %. 
V rámci okresu Bratislava IV, najpočetnejšou je mestská časť Dúbravka a Karlova Ves, ktoré spolu tvoria 
72,1 % obyvateľstva okresu. Z toho obyvateľstvo Dúbravky tvorí 36,3 % a obyvateľstvo Karlovej Vsi 35,8 % 
z obyvateľstva okresu. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad retrospektívneho vývoja počtu obyvateľov MČ Bratislava – Devín 
a v rámci širších súvislostí aj dotknutého okresu a celého mesta Bratislavy v rokoch 1980-2007. Údaje 
k rokom 1980, 1991 a 2001 sú podľa podkladov ŠÚ SR v Bratislave zo sčítaní ľudu a k roku 2007 podľa 
údajov zo štatistických zisťovaní každoročne organizovaných a vykonávaných ŠÚ SR. 

Tabuľka 2 Vývoj po čtu obyvate ľov MČ Bratislava – Devín, okresu Bratislava IV a Bratisl avy, hl.m. SR v r. 1980-2007 

Rok Počet obyvateľov    v MČ 
Bratislava – Devín 

Počet obyvateľov          
v okrese Bratislava IV 

Počet obyvateľov          v 
Bratislave, hl. m. SR 

% obyv. MČ BA – Devín z obyv. 
okresu BA IV 

SĽ 1980 (1.11.) 1 093 75 606 380 259 1,45 
SĽDB 1991(31.12.) 771 84 325 442 197 0,91 
1992 (31.12.) 751 89 299 446 655 0,84 
1993 (31.12.) 727 91 870 448 785 0,79 
1994 (31.12.) 725 94 550 450 776 0,77 
1995 (31.12.) 733 96 373 452 053 0,76 
1996 (31.12.) 735 97 454 452 288 0,75 
1997 (31.12.) 744 97 766 451 395 0,76 
1998 (31.12.) 747 97 901 449 547 0,76 
1999 (31.12.) 752 98 146 448 292 0,77 
2000 (31.12.) 787 98 303 447 345 0,80 
SODB 2001 (26.5.) 884 93 058 428 672 0,95 
2002 (31.12.) 941 93 116 427 049 1,01 
2003 (31.12.) 967 92 994 425 533 1,04 
2004 (31.12.) 982 92 926 425 155 1,06 
2005 (31.12.) 1 005 93 672 425 459 1,07 
2006 (31.12.) 1 034 94 417 426 091 1,10 
2007 (31.12.) 1 040 94 701 426 927 1,10 

Zdroj:  r. 1980, 1991, 2001 - Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
 r. 1992-2000, 2002-2007 – databázy ŠÚ SR v Bratislave 

Graf 1.1.-2 Vývoj po čtu obyvate ľov v MČ Bratislava – Devín v r. 1991-2007 
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Počet obyvateľov okresu Bratislava IV trvale rastie od roku 1980 až do roku 2000 (nárast zo 75 606 
obyvateľov na 98 303 tzn. prírastok o 22 697 osôb, index rastu 130,02), k roku 2004 pozorujeme úbytok od 
roku 2000 o 5 377 obyvateľov. V súčasnosti je v okrese Bratislava IV charakteristický nárast počtu 
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obyvateľov od roku 2004 (z 92 926 na 94 701 osôb v roku 2007). Celkovo sa v období 1980-2007 zvýšil 
počet obyvateľov o 19 095 a index rastu 2007/1980 dosahuje hodnotu 125,26. 

Vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Devín mal jednoduchší priebeh. Od roku 1980 sledujeme pokles do 
roku 1994 o 368 osôb (index rastu 1994/1980 bol 66,33) a od tohto roku možno sledovať trvalý nárast počtu 
obyvateľov až do roku 2007. Počet obyvateľov sa zvýšil zo 725 osôb v roku 1994 na 1 040 osôb v roku 
2007. To predstavuje nárast o 315 obyvateľov a index rastu 2007/1994 dosiahol hodnotu 143,45. Za celé 
sledované obdobie 1980-2007 však počet obyvateľov klesol o 53 osôb (index rastu 95,15). Pozitívnym 
faktom sú však priaznivé trendy vývinu migračného pohybu ako i celkového počtu obyvateľstva MČ. 

2.12.1.2 Bilancia pohybu obyvateľstva 

Bilancia pohybu obyvate ľstva v okrese Bratislava 

V celom období 1996-2006 dosahoval prirodzený pohyb obyvateľstva okresu Bratislava IV kladné hodnoty, 
zvlášť v roku 2006 bol zaznamenaný najvyšší prirodzený prírastok (290 osôb). V tomto roku sa v okrese 
živonarodilo 964 detí a zomrelo 674 osôb Za celé obdobie prirodzený pohyb ovplyvnil počet obyvateľov 
prírastkom 1 378 osôb. V SR dosahuje prirodzený pohyb v rokoch 1996-2006 kladné hodnoty (ale s kles. 
tendenciou), okrem rokov 2001, 2002, 2003, kedy bol zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva. 

Vývoj migračného salda je tiež takmer rovnorodý, avšak na rozdiel od prirodzeného pohybu obyvateľstva, 
v rokoch 2003 a 2004 je v zápornej polohe. Inak po celé sledované obdobie dosahuje kladné hodnoty. 
Najvyššia hodnota migračného salda v okrese Bratislava IV bola dosiahnutá v roku 1996, kedy sa tu 
prisťahovalo 2 605 a vysťahovalo sa 1 693 osôb, ale i v posledných rokoch 2005 a 2006 možno sledovať 
vysoké hodnoty migračného salda. Za celé obdobie prírastok obyvateľstva sťahovaním predstavoval 2 038 
osôb, prisťahovalo sa 23 793 a vysťahovalo sa 21 755 osôb. V Slovenskej republike dosahuje migračný 
prírastok kladné hodnoty po celé obdobie, a zvlášť s rastúcou tendenciou po roku 2002. 

Prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva sa zlučujú v celkovom prírastku alebo úbytku obyvateľstva. Na 
úrovni okresu Bratislava IV celkový pohyb zaznamenal kladné hodnoty, s výnimkou rokov 2003 a 2004, kedy 
straty vyvolané sťahovaním neboli kompenzované prirodzeným prírastkom obyvateľov. Za celé obdobie 
1996-2006 však možno sledovať celkový prírastok 3 416 osôb. 

Graf 1.2.1. Bilancia pohybu obyvate ľstva okresu Bratislava IV v r. 1996-2006 
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Bilancia pohybu obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín 

Celkový počet obyvateľov MČ Bratislava - Devín je ovplyvňovaný prirodzeným a migračným pohybom 
obyvateľstva. 

Prirodzený pohyb obyvateľstva ovplyvnil celkový počet obyvateľov dotknutej mestskej časti v období rokov 
1996-2006 záporným saldom 43 obyvateľov. V tomto období sa tu živonarodilo 102 detí a zomrelo 145 osôb. 

Saldo migračného pohybu obyvateľstva oproti tomu zvýšilo v sledovanom období počet obyvateľov o 258 
osôb. Do mestskej časti sa prisťahovalo 493 osôb a vysťahovalo sa ich 235. 

Celkový pohyb obyvateľstva, ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu, teda v sledovanom 
období zaznamenal prírastok o 215 osôb.
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Graf 1.2.2. Bilancia pohybu obyvate ľstva MČ Bratislava - Devín v r. 1996-2006 

Bilancia pohybu obyvate ľstva MČ Bratislava - Devín
v rokoch 1996-2006
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V nasledujúcom tabuľkovom prehľade uvádzame údaje o prirodzenom a migračnom pohybe obyvateľstva 
Bratislavy, okresu Bratislava IV a MČ Bratislava - Devín v rokoch 1996-2006. 

Tabuľka 3 Bilancia pohybu obyvate ľstva Bratislavy, hl.m. SR, okresu Bratislava IV a M Č Bratislava – Devín v r. 1996-2006 

 
Ukazovate ľ územie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996 - 

2006 

Bratislava, 
hl.m. SR 3 416 3 468 3 275 3 240 3 400 3 139 3 201 3 454 3 672 4 012 4 141 38 418 

okres 
Bratislava IV 

858 860 819 789 852 750 770 787 808 925 964 9 182 
počet 

živo 
narodených 

MČ B.  Devín 8 6 6 4 10 5 4 6 14 21 18 102 

                 Bratislava, 
hl.m. SR 3 958 3 968 3 972 3 985 4 089 3 863 3 856 3 964 3 974 4 116 4 159 43 904 

okres 
Bratislava IV 

689 685 724 711 706 706 722 741 702 744 674 7 804 
počet 

zomretých 

MČ B. Devín 11 18 10 11 6 15 8 16 16 24 10 145 

                  Bratislava, 
hl.m. SR -542 -500 -697 -745 -689 -724 -655 -510 -302 -104 -18 -5 486 

okres 
Bratislava IV 

169 175 95 78 146 44 48 46 106 181 290 1 378 

p
r
i
r
o
d
z
e
n
ý
 
p
o
h
y
b 

prírastok, 
úbytok (-) 

MČ B. Devín -3 -12 -4 -7 4 -10 -4 -10 -2 -3 8 -43 
                 Bratislava, 

hl.m. SR 
4 152 3 693 3 639 3 462 3 657 3 950 4 698 4 035 4 708 5 350 5 825 47 169 

okres 
Bratislava IV 

2 605 2 198 2 154 2 018 1 859 1 936 2 359 1 798 1 853 2 545 2 468 23 793 
prisťaho 
vaní 

MČ B. Devín 16 34 23 43 46 37 70 45 49 55 75 493 

                 Bratislava, 
hl.m. SR 

3 375 4 086 4 790 3 972 3 915 4 028 5 088 5 041 4 784 4 942 5 175 49 196 

okres 
Bratislava IV 

1 693 2 061 2 114 1 851 1 848 1 919 2 283 1 966 2 027 1 980 2 013 21 755 
vysťaho 
vaní 

MČ B. Devín 11 13 16 31 15 14 11 9 32 29 54 235 

                  Bratislava, 
hl.m. SR 

777 -393 -1 151 -510 -258 -78 -390 -1 006 -76 408 650 -2 027 

okres 
Bratislava IV 

912 137 40 167 11 17 76 -168 -174 565 455 2 038 

m
i
g
r
a
č

n
ý
 
p
o
h
y
b prírastok, 

úbytok (-) 

MČ B. Devín 5 21 7 12 31 23 59 36 17 26 21 258 
                 

Bratislava, 
hl.m. SR 235 -893 -1 848 -1 255 -947 -802 -1 045 -1 516 -378 304 632 -7 513 

okres 
Bratislava IV  1 081 312 135 245 157 61 124 -122 -68 746 745 3 416 

 
Celkový 

prírastok, 
úbytok (-) 

MČ B. Devín 2 9 3 5 35 13 55 26 15 23 29  215 

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2008 
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2.12.2 POČET OBYVATEĽOV PODĽA ZÁKLADNÝCH SÍDELNÝCH JEDNOTIEK M Č 
BRATISLAVA - DEVÍN 

Riešenie územného plánu preukázalo potrebu detailnejšieho členenia územia mestskej časti. 
V nasledujúcom tabuľkovom prehľade je uvedený počet obyvateľov podľa jednotlivých základných sídelných 
jednotiek MČ Bratislava - Devín k dátumu Sčítania ľudu, domov a bytov 3.3. 1991 a Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 26.5. 2001, ako aj dynamika vývoja počtu obyvateľov v tomto časovom horizonte. 

Tabuľka 4 Dynamika vývoja po čtu obyvate ľov pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 1991-2001 

Mestská časť, 
základná sídelná 

jednotka 
(diel ZSJ) 

Počet 
obyvateľov 
v roku 1991 

Počet 
obyvateľov 
v roku 2001 

Prírastok 
(úbytok) 

počtu obyv. 
v r. 1991-2001 

Devín 771 884 113 
1. Kráľova hora 20 53 33 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 
3. Nad Devínom 11 163 152 
4. Pod D. Kobylou 0 0 0 
5. Devín 707 649 -58 
6. Kameňolom 33 19 -14 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, 2002, ŠÚ SR 

Graf 1.3. Po čet obyvate ľov MČ Bratislava – Devín pod ľa ZSJ v r. 1991 a 2001 
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Najväčšou základnou sídelnou jednotkou podľa počtu obyvateľov v roku 1991 aj v roku 2001 je ZSJ Devín, 
v ktorej žilo v roku 1991 91,7 % z celkového počtu obyvateľov mestskej časti a v roku 2001 to bolo 73,4 %. 

ZSJ Devínska Kobyla a Pod Devínskou Kobylou, vzhľadom na ich charakter, nie sú obývané. 

Za obdobie rokov 1991-2001 zaznamenali prírastky obyvateľov ZSJ Nad Devínom (152 obyv.) a Kráľova 
hora (33 obyv.), ostatné obývané ZSJ dosiahli v sledovanom období úbytok počtu obyvateľov. Najvyšší 
úbytok vykázala ZSJ Devín (58 osôb). Celkovo bol v mestskej časti za desaťročie 1991-2001 zaznamenaný 
prírastok 113 osôb. 

2.12.3 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

2.12.3.1 Veková štruktúra obyvateľstva vybraného územia 
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných vekových skupín: 

predproduktívny vek.....................(0 – 14 rokov), 
produktívny vek............................(15 – 59 rokov muži, 15 – 54 rokov ženy), 
poproduktívny vek........................(60+ rokov muži, 55+ rokov ženy). 

Údaje o počte obyvateľov podľa veku sú prebrané z podkladov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 
2001. 

 

Veková štruktúra obyvateľstva MČ Bratislava – Devín v roku 2001 nemala veľmi priaznivú skladbu. Podiel 
predproduktívnej zložky (13,7 %) je nižší ako okresný priemer (14,0 %), mestský priemer (17,5 %), krajský 
(14,9 %) aj ako celoslovenský priemer (18,9 %). Tiež vyššie zastúpenie malo obyvateľstvo najstaršej vekovej 
skupiny (23,1 %), zatiaľ čo okresný, mestský, krajský aj celoslovenský priemer dosahovali nižšie hodnoty – 
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zastúpenie poproduktívneho obyvateľstva v okrese Bratislava IV bolo 19,3 %, v Bratislave 18,0 %, na úrovni 
Bratislavského kraja to bolo 18,9 % a na úrovni SR 18,0 %. Produktívne obyvateľstvo mestskej časti Devín 
(60,4 %) vykazuje v porovnaní so spomenutými územnými štruktúrami nižší podiel (okresný priemer – 
62,9 %, mestský priemer – 60,6 %, krajský priemer – 63,0 % a celoslovenský priemer – 62,3 %). 

Index starnutia vyjadrujúci pomer poproduktívneho obyvateľstva k predproduktívnemu v MČ Bratislava – 
Devín dosiahol hodnotu 168,6 %, čo znamená, že na 100 detí do 14 rokov pripadá cca 169 osôb 
v poproduktívnom veku. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o skladbe vekovej štruktúry obyvateľov MČ Bratislava - Devín 
a z hľadiska širších vzťahov aj obyvateľov okresu Bratislava IV, celého mesta Bratislavy, Bratislavského 
kraja ako aj SR v roku 2001. 

Tabuľka 5 Veková štruktúra obyvate ľstva vybraného územia v r. 2001 

Obyvateľstvo vo veku 

Územie Obyvateľstvo 
spolu predproduk- 

tívnom 
produktív- 

nom 
poproduk- 

tívnom nezistenom 

Index 
starnutia 

SR 5 379 455 1 015 493 3 349 231 967 207 47 524 95,2 
Bratislavský kraj 599 015 89 222 377 295 113 281 19 217 127,0 
Bratislava, hl. m. SR 428 672 59 866 269 636 82 960 16210 138,6 
okres Bratislava IV 93 058 16 302 56 377 16 718 3661 102,6 

MČ Bratislava - Devín 

(abs.) 

884 121 534 204 25 168,6 

        SR 100,0 18,9 62,3 18,0 0,8  
Bratislavský kraj 100,0 14,9 63,0 18,9 3,2  
Bratislava, hl. m. SR 100,0 17,5 60,6 18,0 3,9  
okres Bratislava IV 100,0 14,0 62,9 19,3 3,8  
MČ Bratislava - Devín 

(v %) 

100,0 13,7 60,4 23,1 2,8  

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

predproduktívny vek – 0-14 rokov 

produktívny vek -        15-59 rokov muži, 15-54 rokov ženy 
poproduktívny vek -    60+ rokov muži, 55+ rokov ženy 
index starnutia -......... = [(obyv. 60+ r. M, 55+ r. Ž) / (obyv. 0-14 r.)] * 100 

Graf 1.4.-1 Veková štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín v r. 2001 
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Veková štruktúra obyvateľstva MČ Bratislava - Devín sa k roku 2001 v porovnaní s rokom 1991 zmenila 
takto: 

Tabuľka 6 Veková štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín v r. 1991 a 2001 

Obyvateľstvo vo veku 

pred 
produktívnom 
(0-14 rokov) 

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

poproduktívnom 
(60+ r. muži, 55+ r, .ženy) 

nezistenom 

Obyvateľstvo 
spolu Rok 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 
1991 147 19,1 413 53,5 211 27,4 x x 771 
2001 121 13,7 534 60,4 204 23,1 25 2,8 884 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR, Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 
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K roku 2001 sa v porovnaní s rokom 1991 zmenila skladba vekovej štruktúry obyvateľstva sledovanej 
mestskej časti v negatívnom zmysle tak, že klesol podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva (z 19,1 % na 
13,7 %). Podiel obyvateľov v produktívnom veku vzrástol z 53,5 % na 60,4 % a podiel poproduktívnej zložky 
obyvateľstva sa znížil z 27,4 % na 23,1 %. 

Graf 1.4.-2 Veková štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín v r. 1991 a 2001 

 

2.12.3.2 Veková štruktúra obyvateľstva MČ Bratislava - Devín podľa základných 
sídelných jednotiek v roku 1991 a 2001 

V jednotlivých základných sídelných jednotkách je skladba vekovej štruktúry obyvateľstva rozdielna. V 
nasledujúcom podrobnom prehľade uvádzame údaje o skladbe vekovej štruktúry obyvateľstva podľa 
základných sídelných jednotiek riešenej mestskej časti, ako ich zachytilo Sčítanie ľudu, domov a bytov v 
roku 1991 a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. 

Tabuľka 7 Veková štruktúra obyvate ľstva pod ľa ZSJ MČ Bratislava – Devín v r. 1991 a 2001 (abs.) 

rok 1991 rok 2001 prír. (úbytok) obyv. v r. 1991 - 2001 
obyvateľstvo trvale bývajúce obyvateľstvo trvale bývajúce obyvateľstvo trvale bývajúce mestská časť, 

základná sídelná 
jednotka 
(diel ZSJ) 

 vo 
veku  
0-14 r. 

 
v produ 
ktívnom 
 veku 

 
v popro 
duktív 
nom 
 veku 

 spolu 
 vo 
veku  
0-14 r. 

 
v produ 
ktívnom 
 veku 

 
v popro 
duktí 
vnom 
 veku 

 spolu 
 vo 
veku  
0-14 r. 

 
v produ
ktívnom  
 veku 

 
v popro 
duktív 
nom 
 veku 

 spolu 

Devín 147 413 211 771 121 559 204 884 -26 146 -7 113 
1. Kráľova hora 1 8 11 20 4 41 8 53 3 33 -3 33 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Nad Devínom 2 5 4 11 14 112 37 163 12 107 33 152 
4. Pod D. Kobylou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Devín 137 379 191 707 100 395 154 649 -37 16 -37 -58 
6. Kameňolom 7 21 5 33 3 11 5 19 -4 -10 0 -14 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, 2002, ŠÚ SR 

Tabuľka 8 Veková štruktúra obyvate ľstva pod ľa ZSJ MČ Bratislava – Devín v r. 1991 a 2001 (rel.) 

rok 1991 rok 2001 rozdiel 1991 - 2001 
obyvateľstvo trvale bývajúce obyvateľstvo trvale bývajúce obyv. trvale bývajúce mestská časť, 

základná sídelná 
jednotka 
(diel ZSJ) 

 vo 
veku                                                                                                        
0-14 r. 

 
v produ
ktívnom 
 veku 

 
v popro
duktív 
nom 
 veku 

 spolu 
 vo 
veku  
0-14 r. 

 v pro 
duktív 
nom 
 veku 

 
v popro
duktív 
nom 
 veku 

 spolu 
 vo 
veku  
0-14 r. 

 v pro 
duktív 
nom  
 veku 

 v popro 
duktívnom 
 veku 

Devín 19,1 53,5 27,4 100,0 13,7 63,2 23,1 100,0 -5,4 9,7 -4,3 
1. Kráľova hora 5,0 40,0 55,0 100,0 7,5 77,4 15,1 100,0 2,5 37,4 -39,9 
2. Devínska Kobyla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Nad Devínom 18,2 45,4 36,4 100,0 8,6 68,7 22,7 100,0 -9,6 23,3 -13,7 
4. Pod D. Kobylou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Devín 19,4 53,6 27,0 100,0 15,4 60,9 23,7 100,0 -4,0 7,3 -3,3 
6. Kameňolom 21,2 63,6 15,2 100,0 15,8 57,9 26,3 100,0 -5,4 -5,7 11,2 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, 2002, ŠÚ SR 
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V ZSJ Devín, ktorá je najpočetnejšou základnou sídelnou jednotkou mestskej časti Bratislava – Devín, 
možno sledovať v období rokov 1991-2001 starnutie zdola, kedy klesá relatívne zastúpenie detskej zložky 
populácie a možno ho veľmi dobre vyjadriť práve zvyšovaním hodnôt indexu starnutia. V roku 1991 podiel 
predproduktívnej zložky obyvateľstva tejto ZSJ bol 19,4 % a index starnutia predstavoval hodnotu 139,42. 
K roku 2001 sa podiel detskej zložky znížil na 15,4 % a index starnutia dosiahol hodnotu až 154. 

2.12.4 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 
V národnostnej štruktúre obyvateľstva MČ Bratislava – Devín má výrazné zastúpenie obyvateľstvo 
slovenskej národnosti (92,0 %). K českej národnosti sa hlásilo 2,5 % a k maďarskej 1,5 % obyvateľov. 
Zastúpenie všetkých ostatných menovaných národností proporčne nedosahovalo ani pol percenta. Ostatné 
a nezistené národnosti tvorili 3,5 %. Národnostná štruktúra obyvateľstva okresu Bratislava IV sa v porovnaní 
so štruktúrou MČ Bratislava - Devín líši v tom, že po dominantnom postavení obyvateľstva slovenskej 
národnosti (92,9 %) nasleduje maďarská národnosť (2,5 %) a potom česká (1,9 %). 

Tabuľka 9 Národnostná štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava - Devín v r. 2001 

Národnosť abs. % 
slovenská 813 91,97 
maďarská 13 1,47 
rómska - - 
rusínska - - 
ukrajinská 1 0,11 
česká 22 2,49 
nemecká 3 0,34 
poľská - - 
chorvátska - - 
srbská 1 0,11 
ruská - - 
židovská - - 
ostatné, nezistené 31 3,51 
Spolu 884 100,00 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Graf 1.6. Národnostná štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava - Devín v r. 2001 
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Tabuľka 10 Národnostná štruktúra obyvate ľstva okresu Bratislava IV a M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Podiel trvale bývajúceho obyvate ľstva 
pod ľa národností ( %) Národnos ť 

Okres Bratislava IV MČ Bratislava - Devín 
slovenská 92,89 91,97 
maďarská 2,50 1,47 
česká 1,92 2,49 
nemecká 0,24 0,34 
rusínska 0,13 - 
ruská 0,12 - 
ukrajinská 0,11 0,11 
chorvátska 0,10 - 
poľská 0,09 - 
rómska 0,04 - 
srbská 0,02 0,11 
židovská 0,00 - 
ostatné, nezistené 1,84 3,51 
Spolu 100,00 100,00 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

2.12.5 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 
V MČ Bratislava – Devín sa v roku 2001 viac než 55 % obyvateľov hlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu 
a 2,9 % obyvateľov prislúchalo k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Bez vyznania bolo 29,6 % 
obyvateľov a 10,8 % obyvateľov neuviedlo náboženskú príslušnosť. Všetky ostatné cirkvi jednotlivo 
nedosahovali zastúpenie ani 0,5 %. 

Tabuľka 11 Náboženská štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín v r. 2001 

Náboženské vyznanie / cirkev Abs. % 

Rímskokatolícka cirkev 488 55,20 
Gréckokatolícka cirkev - - 
Pravoslávna cirkev 3 0,34 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 26 2,94 
Reformovaná kresťanská cirkev 4 0,45 
Evanjelická cirkev metodistická 2 0,23 
Apoštolská cirkev 2 0,23 
Starokatolícka cirkev - - 
Bratská jednota baptistov - - 
Cirkev československá husitská 1 0,11 
Cirkev adventistov siedmeho dňa - - 
Cirkev bratská - - 
Kresťanské zbory - - 
Židovské náboženské obce - - 
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 1 0,11 
Ostatné - - 
Bez vyznania 262 29,64 
Nezistené 95 10,75 
Spolu 884 100,00 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Okresné hodnoty vykazujú o niečo nižšie zastúpenie veriacich, než sú hodnoty na úrovni mestskej časti. 
Vyšší podiel dosahuje rímskokatolícka cirkev (56,3 %), evanjelická cirkev augsburského vyznania (5,3 %), aj 
niektoré ďalšie cirkvi, napriek tomu je tu však vyšší podiel obyvateľstva bez vyznania (30,2 %). Religióznu 
príslušnosť neuviedlo 5,0 % obyvateľov okresu. 
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Graf 1.7. Náboženská štruktúra obyvate ľstva MČ Bratislava – Devín v r. 2001 
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Tabuľka 12 Náboženská štruktúra obyvate ľstva okresu Bratislava IV a M Č Bratislava – Devín v r. 2001 

Podiel trvale bývajúceho obyvate ľstva 
pod ľa náboženského vyznania / cirkvi ( v %) Náboženské vyznanie / cirkev 

okres Bratislava IV MČ Bratislava - Devín 

 Rímskokatolícka cirkev 56,30 55,20 

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 5,31 2,94 

 Gréckokatolícka cirkev 0,69 - 

 Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia 

0,39 0,11 

 Pravoslávna cirkev 0,39 0,34 

 Reformovaná kresťanská cirkev 0,37 0,45 

 Kresťanské zbory 0,21 - 

 Evanjelická cirkev metodistická 0,16 0,23 

 Cirkev bratská 0,14 - 

 Cirkev československá husitská 0,10 0,11 

 Bratská jednota baptistov 0,09 - 

 Apoštolská cirkev 0,08 0,23 

 Cirkev adventistov siedmeho dňa 0,08 - 

 Židovské náboženské obce 0,08 - 

 Starokatolícka cirkev 0,04 - 

 Ostatné 0,35 - 

 Bez vyznania 30,21 29,64 

 Nezistené 4,99 10,75 

 Spolu 100,00 100,00 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

2.12.6 BÝVAJÚCE OBYVATE ĽSTVO PODĽA VZDELANIA 
Údaje za vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva sa sledujú iba pri sčítaní obyvateľov. Uvádzame vzdelanostnú 
štruktúru obyvateľstva staršieho ako 16 rokov na základe podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, domov a 
bytov v roku 2001 za MČ Bratislava – Devín a pre porovnanie aj za okres Bratislava IV. 

V MČ Bratislava - Devín a v dotknutom okrese je priaznivá vzdelanostná štruktúra v porovnaní 
s celoslovenským priemerom. Je tu podstatne menej zastúpené obyvateľstvo s najvyšším dosiahnutým 
základným vzdelaním (priemer za SR = 26,4 %, MČ Bratislava - Devín = 17,9 %, okres Bratislava IV = 
13,0 %) a na druhej strane, v prípade obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním, sledujeme na úrovni 
mestskej časti aj okresu vyššie hodnoty, než je celoslovenský priemer (priemer za SR = 9,9 %, MČ 
Bratislava - Devín = 15,8 %, okres Bratislava IV = 28,4 %). 
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Tabuľka 13 Vzdelanostná štruktúra obyv. staršieho ako 16 roko v v MČ Bratislava – Devín a v okrese Bratislava IV v r. 2 001 

MČ Bratislava – Devín Okres Bratislava IV Najvyšší skon čený stupe ň 
školského vzdelania abs. rel. abs. rel. 

základné 135 17,9 9 872 13,0 

stredné bez maturity 199 26,3 14 335 18,9 

stredné s maturitou 224 29,7 27 820 36,8 

vysokoškolské 119 15,8 21 453 28,4 

bez udania školského vzdelania 78 10,3 2 105 2,8 

bez školského vzdelania 0 0,0 61 0,1 

Spolu 755 100,0 75 646 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Graf 1.8. Vzdelanostná štruktúra obyv. staršieho ak o 16 rokov v M Č Bratislava – Devín a v okrese Bratislava IV v r. 2 001 

 
 

Tabuľka 14 Vzdelanostná štruktúra obyvate ľstva staršieho ako 16 rokov v M Č Bratislava – Devín v r. 2001 

Najvyšší skon čený stupe ň školského vzdelania Abs. % 

základné 135 17,9 

učňovské (bez maturity) 112 14,8 

stredné odborné (bez maturity) 87 11,5 

úplné stredné učňovské (s maturitou) 27 3,6 

úplné stredné odborné (s maturitou) 150 19,9 

úplné stredné všeobecné 42 5,6 

vyššie 5 0,7 

     vysokoškolské bakalárske 4 0,5 

     vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 100 13,2 

     vysokoškolské doktorandské 15 2,0 

vysokoškolské spolu 119 15,8 

    vysokoškolské podľa zamerania: 

           - univerzitné 53 44,5 

           - technické 30 25,2 

           - ekonomické 13 10,9 

           - poľnohospodárske 1 0,8 

           - ostatné 22 18,5 

  ostatní bez udania školského vzdelania 78 10,3 

ostatní bez školského vzdelania - - 

Spolu 755 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
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2.13 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

2.13.1 RETROSPEKTÍVNY VÝVOJ POČTU BYTOV A DOMOV V MČ BRATISLAVA - DEVÍN 
V MČ Bratislava - Devín sa počet obyvateľov, trvale obývaných bytov, domov a obložnosti od roku 1980 
vyvíjal nasledovne: 

Tabuľka 15 Retrospektívny vývoj po čtu obyvate ľov, bytov, domov a obložnosti v M Č Bratislava - Devín v r. 1980-2001 

Rok 
Počet 

obyvate ľov 
Počet trvale 
obývaných 

bytov 

Počet trvale 
obývaných 

domov 

Počet obyv. / byt 
(obložnos ť) 

SĽDB 1980 (1.11.) 1 093 355 282 3,08 
SĽDB 1991 (3.3.) 771 280 240 2,75 
SODB 2001 (26.5.) 884 296 276 2,99 

Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR 

V MČ Bratislava - Devín bolo k 3.3. 1991 292 domov, pričom trvale obývaných domov bolo 240 (82,2 % 
z celkového počtu domov). Z tohto počtu 230 bolo rodinných domov (95,8 %), 8 bytových domov (3,4 %) a 2 
domy (0,8 %) boli umiestnené v ostatných budovách. Neobývaných domov bolo 52. Priemerný vek domu 
dosahoval 65 rokov. 

Celkový počet bytov v mestskej časti v roku 1991 bol 336, z toho trvale obývaných bytov bolo 280 (83,3 %). 
Z tohto počtu sa 248 bytov nachádzalo v rodinných domoch (88,6 %), 30 v bytových domoch (10,7 %) a 2 
v ostatných budovách (0,7 %). 56 bytov bolo neobývaných. 

V roku 2001 bolo v Devíne 320 domov. Trvale obývaných bolo 276 domov (86,3 % z celkového počtu 
domov), z toho 269 (97,5 %) tvorili rodinné domy, 3 (1,1 %) bytové domy a 4 domy (1,4 %) boli v ostatných 
budovách. Bytov spolu bolo 344, z toho trvale obývaných 296 (t.j. 86,0 %). Z tohto počtu v rodinných 
domoch sa nachádzalo 275 trvale obývaných bytov (92,9 %), v bytových domoch 18 (6,1 %) a v ostatných 
budovách 3 trvale obývané byty (1,0 %). Neobývaných domov v roku 2001 bolo 44 a neobývaných bytov 48. 
Priemerný vek domu bol 47 rokov. 

K 26.5. 2001 bolo v Devíne 342 cenzových domácností. Na 100 trvale obývaných bytov pripadalo 115,54 
cenzových domácností, čo predstavuje 15,5 %-né spolunažívanie cenzových domácností. Počet osôb na 1 
trvale obývaný byt (obložnosť) v roku 2001 bola 2,99 a počet osôb na jednu cenzovú domácnosť 2,6. 

2.13.2 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA BYTOV 
Veková štruktúra bytového fondu v MČ Bratislava - Devín bola v roku 2001 nasledujúca: 

Tabuľka 16 Štruktúra trvale obýv. bytov v M Č Bratislava – Devín v r. 2001 pod ľa obdobia výstavby 

Trvale obývané byty Obdobie výstavby 
abs. % 

- 1899 a nezistené 67 22,7 
1900 - 1919 32 10,8 
1920 - 1945 39 13,2 
1946 - 1970 46 15,5 
1971 - 1980 34 11,5 
1981 - 1990 27 9,1 
1991 - 2001 51 17,2 
Spolu 296 100,0 
Z toho 1996 - 2001 29 9,8 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Veková štruktúra bytového fondu v riešenom území nie je veľmi priaznivá v tom zmysle, že najviac bytov 
podľa obdobia výstavby bolo postavených v období do roku 1899 (tiež sa sem zaraďujú aj nezistené byty), 
a to 67 bytov (22,7 % z celkového počtu trvale obývaných bytov). V rokoch 1900-1919 bolo postavených 32 
bytov (10,8 %) a v rokoch 1920-1945 to bolo 39 bytov (t.j. 13,2 %). 

Celkove tak do roku 1945 bolo postavených 138 bytov, čo predstavuje 46,7 % bytového fondu v roku 2001. 
V desaťročí 1946-1970 bolo postavených 46 bytov (15,5 %), v rokoch 1971-1980 to bolo 34 bytov (11,5 %) 
a v rokoch 1981-1990 27 bytov (t.j. 9,1 % z celkového počtu bytov v riešenom území v roku 2001). V období 
po roku 1945 do roku 1990 tak bolo postavených 107 bytov, čo predstavuje 36,1 % bytového fondu. 
Na druhej strane, až 51 trvale obývaných bytov (17,2 %) pochádza z obdobia výstavby v desaťročí 1991-
2001.
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Graf 1.2. Štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa obdobia výstavby v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 
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2.13.3 KATEGORIZÁCIA BYTOV 
Kvalitu bytového fondu charakterizuje aj jeho zatriedenie do 4 kategórií, ako ich charakterizuje a zisťuje aj 
ŠÚ SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 

Do jednotlivých kategórií sú zaradené byty takto: 

I. kategória  – byty s ústredným, diaľkovým alebo etážovým kúrením a úplným základným príslušenstvom, 

II. kategória  – byty s vyššie uvedeným vykurovaním, bez vlastného základného príslušenstva alebo byty 
s vlastným základným príslušenstvom, bez vyššie uvedeného vykurovania, 

III. kategória  – byty bez vyššie uvedeného vykurovania, iba s kúpeľňou alebo so splachovacím záchodom, 

IV. kategória  – byty bez vyššie uvedeného vykurovania, bez základného alebo iba s neúplným základným 
príslušenstvom 

V roku 2001 bol byt. fond v MČ Bratislava - Devín zatriedený do jednotlivých kategórií takto: 

Tabuľka 17 Trvale obývané byty v M Č Bratislava - Devín pod ľa kategórie bytu v r. 2001 

Druh budovy 

Kategória Rodinné 
domy 

Bytové 
domy Ostatné budovy 

Trvale 
obývané byty 

spolu 

% danej kategórie 
z celku 

I. kategória 194 12 3 209 70,6 
II. kategória 51 6 0 57 19,3 
III. kategória 5 0 0 5 1,7 
IV. kategória 25 0 0 25 8,4 
Spolu  (abs. ) 275 18 3 296 - 

% daného druhu budovy z celku 92,9 6,1 1,0 - 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Celkove 209 bytov, t.j. 70,6 % z celkového počtu trvale obývaných bytov mestskej časti je v I. kategórii. 
Pritom v rodinných domoch je umiestnených 194 t.j. 92,8 % bytov I. kategórie, v bytových domoch je 12 t.j. 
5,7 % bytov I. kategórie. Len 3 byty (1,5 %) I. kategórie sa nachádza v ostatných budovách. Čo sa týka 
podielu I. kategórie bytov v danom druhu budovy, rodinné domy I. kategórie tvoria 70,5 % rodinných domov, 
bytové domy I. kategórie 66,7 % a ostatné budovy 100 %. Naproti tomu, v IV. kategórii sa nachádza len 25 
bytov (8,4 % z celkového počtu bytov mestskej časti), ktoré všetky sú umiestnené v rodinných domoch.
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Graf 1.3. Trvale obývané byty v M Č Bratislava - Devín pod ľa kategórie bytu a druhu budovy v r. 2001 

 
Byty podľa druhu budovy sú umiestnené takto: 

- v rodinných domoch...................................275 bytov.........................92,9 % 

- v bytových domoch......................................18 bytov............................6,1 % 

- v ostatných budovách....................................3 byty..............................1,0 % 

- Spolu............................................. .............296 bytov.........................100, 0 % 

2.13.4 VEĽKOSTNÁ SKLADBA BYTOV 
Skladba bytov v MČ BA – Devín podľa počtu obytných miestností bola v r. 2001 nasledujúca: 

Tabuľka 18 Veľkostná skladba trvale obývaných bytov v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

trvale obývané byty pod ľa veľkosti 
 

1 obytná miestnos ť 2 izby 3 izby 4 izby 5+ izieb 
trvale 

obývané byty spolu 

v abs. hodnotách 6 61 115 55 59 296 
v % 2,0 20,6 38,9 18,6 19,9 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Graf 1.4.-1 Veľkostná skladba trvale obývaných bytov v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Veľkostná skladba trvale obývaných bytov
v MČ Bratislava - Devín v roku 2001
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Veľkostná skladba bytov v riešenom území je dobrá. Prevažujú byty s tromi obytnými miestnosťami, ktoré sa 
nachádzajú v 115 trvale obývaných bytoch t.j. 38,9 % TOB. Byty s 2 obytnými miestnosťami tvoria 20,6 % 
bytového fondu, byty so 4 a viac obytnými miestnosťami 38,5 %. Malé byty s jednou obytnou miestnosťou sú 
zastúpené len 2,0 %-ami. 

Na základe štruktúry trvale obývaných bytov podľa počtu členov, ako ju zachytilo Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2001, je zrejmé, že v 70 bytoch (23,7 %) býva po jednej osobe, v ďalších 73 b.j. 
(24,7 %) býva po 2 osobách, v 54 bytoch (18,2 %) býva po 3 osobách, v 45 bytoch (15,2 %) po 4 osobách. 
To znamená, že v týchto štyroch kategóriách bytov, ktoré reprezentujú 81,8 % bytového fondu mesta, býva 
63,1 % všetkých obyvateľov Devína. 

Prehľad štruktúry trvale obývaných bytov v mestskej časti podľa počtu členov k dňu sčítania obyvateľov, 
domov a bytov (26.5. 2001) poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 19 Štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa počtu členov v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Trvale obývané byty pod ľa počtu osôb v byte 
 

1 osoba  2 osoby  3 osoby  4 osoby  5 osôb  6 osôb  7+ osôb  
Trvale obývané byty 

spolu 

V abs. hodnotách 70 73 54 45 35 14 5 296 
V % 23,7 24,7 18,2 15,2 11,8 4,7 1,7 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR, Pozn.: TOB - trvale obývané byty 

Graf 1.4.-2 Štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa počtu členov v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Štruktúra trvale obývaných bytov pod ľa počtu osôb v byte
v MČ Bratislava - Devín v roku 2001
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2.13.5 UKAZOVATELE ÚROVNE BÝVANIA 
Informáciu o ukazovateľoch úrovne bývania v MČ Bratislava - Devín v roku 2001 podáva tabuľka. 

Tabuľka 20 Ukazovatele úrovne bývania v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Ukazovate ľ Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond spolu 

 Počet trvale obývaných bytov 275 18 3 296 
 Počet bývajúcich osôb 797 50 7 854 
 Počet CD 319 21 2 342 
 Počet HD 285 18 2 305 
 Obytné miestnosti 963 48 15 1 026 

Počet bývajúcich osôb na 1: 

 byt 2,90 2,78 2,33 2,89 
 obytné miestnosti 0,83 1,04 0,47 0,83 
 CD 2,50 2,38 3,50 2,50 
 HD 2,80 2,78 3,50 2,80 

 
 Obytná plocha bytu v m2 19 711 678 232 20 621 
 Celková plocha bytu v m2 28 998 1 026 290 30 314 

Priemerný počet: 

     - m2 obytnej plochy na 1 byt 71,68 37,67 77,33 69,67 
     - m2 celkovej plochy na 1 byt 105,45 57,00 96,67 102,41 
     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 24,73 13,56 33,14 24,15 
     - obytných miestností na 1 byt 3,50 2,67 5,00 3,47 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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V roku 2001 bolo v riešenom území 296 trvale obývaných bytov, kde v 1 026 obytných miestnostiach bývalo 
854 osôb. Počet bývajúcich osôb na 1 byt predstavoval 2,89 osôb. Priemerný počet obytných 
miestností na 1 byt bol 3,47. 

Nižšie uvedené tabuľky poskytujú prehľad o štruktúre trvale obývaných bytov (v abs. i rel. vyjadrení) 
v Devíne v roku 2001 podľa druhu stavebného materiálu nosných múrov. 

Tabuľka 21 Trvale obývané byty v M Č Bratislava - Devín pod ľa druhu stavebného materiálu v r. 2001 (abs.) 

Materiál nosných 
múrov Rodinné domy Bytové domy Ostatné  budovy Trvale obývané byty spolu 

Kameň, tehly 252 18 3 273 
Drevo 4 0 0 4 
Nepálené tehly - - - - 
Ostatné a nezistené 19 0 0 19 
Spolu 275 18 3 296 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Tabuľka 22 Trvale obývané byty v M Č Bratislava - Devín pod ľa druhu stavebného materiálu v r. 2001 (%) 

Materiál nosných 
múrov Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Trvale obývané byty spolu 

Kameň, tehly 91,6 100,0 100,0 92,2 
Drevo 1,5 0,0 0,0 1,4 
Nepálené tehly - - - - 
Ostatné a nezistené 6,9 0,0 0,0 6,4 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0  

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Na základe podkladov zo SODB 2001 môžeme konštatovať, že štruktúra bytov v riešenom území z hľadiska 
druhu stavebného materiálu nosných múrov je priaznivá. Zo všetkých trvale obývaných bytov 92,2 % je 
postavených z kameňa alebo tehly. Len 1,4 % trvale obývaných bytov je z dreva a žiadny byt nie je 
postavený z nekvalitného stavebného materiálu - z nepálenej tehly. 6,4 % z počtu trvale obývaných bytov 
v roku 2001 bolo postavených z ostatných alebo z nezistených materiálov. 

2.13.6 VYBAVENOSŤ BYTOV 
Vybavenosť bytov v riešenej mestskej časti je na dobrej úrovni, nakoľko vyše 92 % bytov je vybavených 
kúpeľňou alebo sprchovacím kútom, viac než 88 % bytov je vybavených splachovacím záchodom, 91,6 % 
bytov má vodovod v byte, 78,7 % bytov je zásobovaných plynom zo siete. 

Podrobný prehľad o vybavení bytov uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 23 Vybavenie trvale obývaných bytov v M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Počet Podiel 

Vybavenie trvale obý- 
vaných 
bytov 

bývajúcich 
osôb 

v bytoch 

trvale obý- 
vaných 
bytov 

bývajúcich osôb 
v bytoch 

bytov spolu 296 854 100,0 100,0 
  z toho:   •  s plynom zo siete 233 685 78,7 80,2 

         •  s vodovodom  
-   v byte 271 800 91,6 93,7 
-   mimo bytu - - - - 
-   bez vodovodu 3 7 1,0 0,8 
-   nezistené 22 47 7,4 5,5 

         •  s kanalizáciou  
-   prípojka na kanalizačnú sieť 137 425 46,3 49,8 
-   septik (žumpa) 144 404 48,6 47,3 

         •  so splachovacím záchodom 263 778 88,9 91,1 

         •  s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 273 804 92,2 94,1 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 majú domácnosti vo viac než 55 % bytoch riešeného 
územia samostatnú chladničku, v 52,7 % bytoch chladničku s mrazničkou, v 72,3 % bytoch automatickú 
práčku, v 84,8 % bytoch farebný televízor. V 83,4 % bytoch je zavedený telefón, v 16,6 % bytoch sa 
nachádza osobný počítač, pripojenie na internet je v 9,1 % bytoch. 37,8 % domácností vlastní osobný 
automobil. 

Uvádzame tabuľku o vybavení domácností v MČ Bratislava – Devín v roku 2001. 
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Tabuľka 24 Vybavenie domácností v M Č Bratislava – Devín v r. 2001 

Trvale obývané byty  Vybavenie domácnosti 
abs. % 

 samostatná chladnička 165 55,7  
 chladnička s mrazničkou 156 52,7  
 samostatná mraznička 109 36,8  
 automatická práčka 214 72,3  
 farebný televízor 251 84,8  
 telefón v byte 247 83,4  
 mobilný telefón 94 31,8  
 rekreačná chata, domček, chalupa 11 3,7  
 osobný automobil 112 37,8  
 osobný počítač 49 16,6  
 osobný počítač s internetom 27 9,1  

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR, Pozn.: TOB - trvale obývané byty (počet TOB v MČ Bratislava – Devín v roku 2001 bolo 296) 

2.13.7 BILANCIA BYTOVÉHO FONDU 
V roku 1991 bolo v Devíne 280 trvale obývaných bytov, v roku 2001 to bolo 296 trvale obývaných bytov, čo 
znamená prírastok o 16 bytov. V období rokov 1991-2001 bolo postavených 51 nových bytov. 

Tabuľka 25 Bilancia bytového fondu v M Č Bratislava - Devín v r. 1991-2001 

rok 1991 280 počet trvale obývaných bytov  
rok 2001 296 

čistý prírastok bytov v období 1991 – 2001 16 

nová bytová výstavba v období 
(hrubý prírastok bytov) 

1991 – 2001 51 

odpad bytového fondu v období 1991 – 2001 35 

Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, odpad bytového fondu – vlastný výpočet 

Čistý prírastok bytov v rokoch 1991-2001 teda tvoril 16 bytov, hrubý prírastok (nová bytová výstavba 
v rokoch 1991-2001) predstavoval 51 bytov. Rozdiel medzi hrubým a čistým prírastkom je 35 bytov, čo 
predstavuje objem odpadu bytového fondu v intercenzálnom období 1991-2001. 

2.13.8 NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA PO ROKU 2003 
Prehľad o prírastkoch a úbytkoch bytov na území okresu Bratislava IV a v MČ Bratislava – Devín v období 
rokov 2003-2007 nám poskytuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 26 Prírastky a úbytky bytov v okrese Bratislava IV a v MČ Bratislava - Devín v r. 2003-2007 

Dokončené byty Úbytok bytov 

z toho 
Rok Územie 

Rozost
avané 
byty 

k 1.1. 

Začaté 
byty 

v priebehu 
sledované

ho 
obdobia 

spolu 
v priebehu 
sledované

ho 
obdobia 

prestavbou, 
nadstavbou, 
prístavbou 

v nebytových 
budovách 

Rozostavané 
byty ku koncu 
sledovaného 

obdobia spolu z toho 
asanáciou 

okres Bratislava IV 1 213 439 156 17 0 1 496 15 14 2003 

MČ Bratislava – Devín 44 12 18 1 0 38 0 0 

okres Bratislava IV 1 494 956 645 21 4 1 805 18 17 2004 

MČ Bratislava – Devín 36 13 11 4 0 38 3 3 

okres Bratislava IV 1 805 1 080 698 19 117 2 187 10 7 2005 

MČ Bratislava – Devín 38 12 6 1 1 44 0 0 

okres Bratislava IV 2 188 382 801 14 0 1 769 16 15 2006 

MČ Bratislava – Devín 45 14 17 0 0 42 0 0 

okres Bratislava IV 1 769 556 937 45 23 1 388 20 20 2007 

MČ Bratislava – Devín 42 13 12 1 1 43 7 7 

Zdroj: ŠÚ SR v Bratislave, 2008 
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Tabuľka 27 Charakteristika domového a bytového fondu pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 1991 

Trvale obývané 
byty Mestská časť, 

základná sídelná jednotka 
(diel ZSJ) 

  Počet 
obyvate ľov 

  Spolo čne 
hospodáriace 
domácnosti   spolu   v rodinných domoch 

  domy  
  Počet obyv. / byt 
  (obložnos ť) 

Devín 771 333 280 248 240 2,75 
1. Kráľova hora 20 10 9 9 9 2,22 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 0,00 
3. Nad Devínom 11 5 4 4 4 2,75 
4. Pod Dev. Kobylou 0 0 0 0 0 0,00 
5. Devín 707 307 256 233 222 2,76 
6. Kameňolom 33 11 11 2 5 3,00 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR 

Tabuľka 28 Charakteristika domového a bytového fondu pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 2001 

 

Trvale obývané 
byty 

Mestská časť, 
základná sídelná jednotka 

(diel ZSJ) 

  Počet 
obyvat
eľov 

Spolo čne 
hospodáriace 
  domácnosti   spolu   v rodinných 

domoch 

vo vlastníctve 
občana 

v bytovom 
dome 

  domy 

  Počet obyv. / 
byt 
  (obložnos ť) 

Devín 884 318 296 275 17 276 2,99 
1. Kráľova hora 53 20 19 19 0 20 2,79 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 0 0,00 
3. Nad Devínom 163 61 57 55 0 55 2,86 
4. Pod D. Kobylou 0 0 0 0 0 0 0,00 
5. Devín 649 230 216 197 17 196 3,00 
6. Kameňolom 19 7 4 4 0 5 4,75 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 

V rokoch 2003-2007 bolo v okrese Bratislava IV dokončených 3 237 bytov, z toho v MČ Bratislava – Devín to 
bolo 64 bytov. V tom istom období v dotknutom okrese ubudlo 79 bytov (z toho asanáciou 73) a v Devíne 
úbytok predstavoval 10 bytov (všetky asanáciou). 

2.13.9 BYTOVÝ FOND PODĽA ZSJ MČ BRATISLAVA - DEVÍN 
V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch uvádzame podrobnú charakteristiku domového a bytového fondu 
podľa základných sídelných jednotiek Devína v rokoch 1991 a 2001. 

Tabuľka 29 Charakteristika domového a bytového fondu pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 1991 

Trvale obývané 
byty 

Mestská časť, 
základná sídelná jednotka 

(diel ZSJ) 

Počet 
obyvate ľov 

Spolo čne 
hospodáriace 
domácnosti   spolu 

v 
rodinných 
domoch 

  domy 
Počet obyv. / byt 

  (obložnos ť) 

Devín 771 333 280 248 240 2,75 
1. Kráľova hora 20 10 9 9 9 2,22 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 0,00 
3. Nad Devínom 11 5 4 4 4 2,75 
4. Pod Devín. Kobylou 0 0 0 0 0 0,00 
5. Devín 707 307 256 233 222 2,76 
6. Kameňolom 33 11 11 2 5 3,00 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, ŠÚ SR 
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Tabuľka 30 Charakteristika domového a bytového fondu pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 2001 

Trvale obývané 
byty 

Mestská časť, 
základná sídelná 

jednotka 
(diel ZSJ) 

Počet 
obyvate ľov 

Spolo čne 
hospodáriace 
domácnosti spolu v rodinných 

domoch 

vo 
vlastníctve 

občana 
v bytovom 

dome 

domy 
Počet obyv. / byt  

  (obložnos ť) 

Devín 884 318 296 275 17 276 2,99 
1. Kráľova hora 53 20 19 19 0 20 2,79 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 0 0,00 
3. Nad Devínom 163 61 57 55 0 55 2,86 
4. Pod Devín. Kobylou 0 0 0 0 0 0 0,00 
5. Devín 649 230 216 197 17 196 3,00 
6. Kameňolom 19 7 4 4 0 5 4,75 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 

Vývoj bytového fondu podľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v rokoch 1991-2001 zobrazuje nasledujúci tabuľkový 
prehľad. 

Tabuľka 31 Dynamika vývoja bytového fondu pod ľa ZSJ MČ Bratislava - Devín v r. 1991-2001 

Rok 1991 Rok 2001 
Mestská časť, 

základná sídelná jednotka 
(diel ZSJ) 

trvale 
obývané 

byty 

trvale 
obývané 
byty v RD 

trvale 
obývané 

byty 

trvale 
obývané 
byty v RD 

Prírastok (úbytok) 
trvale obývaných bytov  

v r. 1991 - 2001 

Devín 280 248 296 275 16 
1. Kráľova hora 9 9 19 19 10 
2. Devínska Kobyla 0 0 0 0 0 
3. Nad Devínom 4 4 57 55 53 
4. Pod Devínskou Kobylou 0 0 0 0 0 
5. Devín 256 233 216 197 -40 
6. Kameňolom 11 2 4 4 -7 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, 2002, ŠÚ SR, Pozn.: RD – rodinné domy 

Najväčší prírastok trvale obývaných bytov v rokoch 1991-2001 podľa ZSJ bol v ZSJ Nad Devínom (53 bytov) 
a prírastok ešte zaznamenala ZSJ Kráľova hora (10 bytov). Úbytok bol zaznamenaný v ZSJ Devín (až 40 
bytov) a v ZSJ Kameňolom (-7 bytov). V ZSJ Devínska Kobyla a Pod Devínskou Kobylou sa vzhľadom na 
ich osobitý charakter nenachádzali ani v roku 1991, ani v roku 2001 žiadne byty.
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2.14 SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA OBYVATE ĽSTVA  

Za okres Bratislava IV je uvedený počet pracovníkov v národnom hospodárstve, tak ako ich sleduje 
Štatistický úrad SR každoročne do úrovne okresov v publikácii Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch. 

Údaje o počte pracujúcich boli spracované na základe údajov z ročného výkazu Práca 3-01, údajov o malých 
podnikoch do 19 zamestnancov z výkazu P 13-04 a odhadov za súkromných podnikateľov nezapísaných do 
obchodného registra. 

Počty pracujúcich v hospodárstve zahŕňajú zamestnancov v evidenčnom počte organizácií, vrátane cudzích 
štátnych príslušníkov legálne pracujúcich na území SR, pracujúcich v poproduktívnom veku alebo 
pracujúcich v drobnom súkromnom sektore. 

V počtoch zamestnancov podľa štatistického výkazníctva nie sú zahrnutí súkromní podnikatelia a ich 
spoločníci. V počtoch pracujúcich nie sú ďalej zahrnutí príslušníci ozbrojených zložiek, osoby na materskej 
(rodičovskej) a rodičovskej dovolenke, učni a ekonomicky činné osoby, ktoré nie sú štatisticky sledované 
(napr. osoby vykonávajúce prácu na dohodu). 

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

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

Triedenie do odvetví sa vykazuje podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do úrovne kategórií. 

2.14.1 HOSPDÁRSKA ZÁKLAD ŇA OKRESU BRATISLAVA IV 
Počet pracovných príležitostí v okrese Bratislava IV za roky 1999-2005 vzrástol o 4 690 pracovných miest. 
Zvýšila sa aj intenzita pracovných príležitostí, t.j. počet pracovných príležitostí na 100 obyvateľov z 36,6 v 
roku 1999 na 43,4 v roku 2005. 

V jednotlivých národohospodárskych sektoroch, kde zaraďujeme odvetvia takto: 

I. primárny sektor................ – poľnohospodárstvo a lesníctvo, 
II. sekundárny sektor.......... – priemysel a stavebníctvo, 
III. terciárny sektor.............. – ostatné odvetvia, 

- je počet pracujúcich nasledujúci: 

Tabuľka 32 Pracujúci v sektoroch národného hospodárstva - jediné zamestnanie - v okrese Bratislava IV v r. 1999 a 2005 

Rok 1999 Rok 2005 Sektor  
NH 

abs. % abs. % 

Prírastok (úbytok) 
pracujúcich 
1999-2005 

I. 162 0,5 193 0,5 31 
II. 11 525 32,0 13 999 34,4 2 474 
III. 24 282 67,5 26 467 65,1 2 185 
Spolu 35 969 100,0 40 659 100,0 4 690 

Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch 1999, 2005, ŠÚ SR 

V roku 1999 a taktiež v roku 2005 sa podiel zamestnaných v primárnom sektore udržal na hodnote 0,5 %. 
Podiel pracujúcich v sekundárnom sektore mierne vzrástol o 2,4 % do roku 2005 a podiel zamestnaných 
v terciárnom sektore poklesol zo 67,5 % na 65,1 %. 

V nasledujúcom grafe je zobrazené porovnanie štruktúry pracujúcich v jedinom zamestnaní podľa sektorov 
národného hospodárstva v okrese Bratislava IV a v Slovenskej republike v roku 2005. Čo sa týka vývoja na 
úrovni štátu, v Slovenskej republike pracovalo v roku 1999 v primárnom sektore 7,8 % pracujúcich osôb, 
v sekundárnom 35,1 % a v terciárnom 57,1 % osôb. K roku 2005 už sledujeme pokles v primárnom sektore 
na 5,0 %, v sekundárnom nárast na 36,1 % a v terciárnom na 58,9 %.
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Graf 2.1. Pracujúci v sektoroch národného hospodárs tva - jediné zamestnanie - v okrese Bratislava IV a  v SR v r. 2005 

 

V okrese Bratislava IV bola najvyššia zamestnanosť v sledovaných rokoch v odvetví priemyslu (podiel 
pracujúcich bol 27,7 % a 28,1 % v poradí rokov), druhým najzastúpenejším odvetvím v oboch rokoch boli 
nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (17,2 % a 19,7 %), na treťom mieste podľa podielu 
zamestnaných nasledoval obchod (14,6 % v obidvoch rokoch) a na štvrtom mieste sa umiestnilo školstvo 
(13,6 % v roku 1999 a 10,5 % v roku 2005). Ďalej nasledovali ostatné spoločenské služby (8,6 % a 6,4 %). 

Podiel pracujúcich osôb sa k roku 2005 v porovnaní s rokom 1999 najviac zvýšil v odvetví nehnuteľnosti, 
prenájom, obchodné činnosti (o 2,5 %), zatiaľ čo najvýraznejší poklesol bol v školstve (pokles o 3,1 %). 

Tabuľka 33 Pracujúci v odvetviach národného hospodárstva  - jediné zamestnanie - v okrese Bratislava IV v r.  1999 a 2005 

Rok 

Pôdo-     
hospo-   
dárstvo, 
rybolov 

Prie-     
mysel 

Staveb-            
níctvo 

Obchod Hotely, 
reštau-      
rácie 

Doprava, 
pošty, 
tele-

komuni-      
kácie 

Finančné       
sprostred-         
kovanie 

Nehnu-     
teľnosti, 

prenájom, 
obchodné 
činnosti 

Verejná     
správa 

Školstvo Zdravot-             
níctvo, 
soc. 

starostli-           
vosť 

Ostatné 
spolo-     
čenské 
služby 

Spolu 

1999 162 9 951 1 574 5 265 407 1 424 576 6 184 878 4 880 1 587 3 081 35 969 
2005 193 11 444 2 555 5 916 591 1 819 361 7 996 1 342 4 273 1 576 2 593 40 659 

 1999 0,5 27,7 4,4 14,6 1,1 4,0 1,6 17,2 2,4 13,6 4,4 8,6 100,0 
2005 0,5 28,1 6,3 14,6 1,5 4,5 0,9 19,7 3,3 10,5 3,9 6,4 100,0 

Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch 1999, 2005, ŠÚ SR 

Pre porovnanie uvádzame v nasledujúcej tabuľke aj štruktúru pracujúcich v odvetviach národného 
hospodárstva (jediné zamestnanie) v rokoch 1999 a 2005 za Slovenskú republiku. 

Tabuľka 34 Pracujúci v odvetviach národného hospodárstva  - jediné zamestnanie - v SR v r. 1999 a 2005 

Rok 

Pôdo-     
hospo-   
dárstvo, 
rybolov 

Priemysel Staveb-            
níctvo 

Obchod Hotely, 
reštau-      
rácie 

Doprava, 
pošty, 
tele-

komuni-      
kácie 

Finančné       
sprostred-         
kovanie 

Nehnu-     
teľnosti, 

prenájom, 
obchodné 
činnosti 

Verejná     
správa 

Školstvo Zdravot-             
níctvo, 
soc. 

starostli-           
vosť 

Ostatné 
spolo-     
čenské 
služby 

Spolu 

1999 146 584 534 263 122 883 276 268 36 930 147 012 34 624 128 789 77 374 176 148 126 921 62 432 1 870 228 
2005 97 023 559 520 145 168 303 329 44 122 131 856 35 973 159 414 99 608 158 243 128 341 89 014 1 951 611 

 1999 7,8 28,6 6,6 14,8 2,0 7,9 1,9 6,9 4,1 9,4 6,8 3,3 100,0 
2005 5,0 28,7 7,4 15,5 2,3 6,8 1,8 8,2 5,1 8,1 6,6 4,6 100,0 

Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch 1999, 2005, ŠÚ SR 

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

Miera ekonomickej aktivity vyjadruje podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva k počtu obyvateľov v 
produktívnom a poproduktívnom veku. Na jej výšku vplývajú aj faktory, ako sú šedá ekonomika, odchod časti 
obyvateľstva za prácou do zahraničia a pod. 

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

2.14.2.1 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v okrese Bratislava IV a v MČ Bratislava - 
Devín 

V roku 2001 bolo v okrese Bratislava IV 51 778 ekonomicky aktívnych osôb. V MČ Bratislava – Devín to bolo 
419 osôb, čo predstavuje 47,4 % z celkového počtu trvale bývajúcich osôb mestskej časti (884 obyvateľov). 
Zo 419 ekonomicky aktívnych osôb bolo 220 mužov (52,5 %) a 199 žien (47,5 %). V Devíne sa koncentruje 
len 0,8 % ekonomicky aktívnych osôb okresu Bratislava IV. 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa v rámci MČ Bratislava – Devín sústreďovalo podľa sektorov národného 
hospodárstva v roku 2001 takto: (pre porovnanie uvedené aj údaje za SR, Bratislavu a okres Bratislava IV): 

Tabuľka 35 Ekonomicky aktívne osoby v SR, v Bratislave, hl.m. SR, v okrese Bratislava IV a v M Č Bratislava – Devín pod ľa 
sektorov národného hospodárstva v r. 2001 

Ekonomicky aktívne osoby v: 

primárnom 
sektore 

sekundárnom 
sektore terciárnom sektore  

EAO  
bez udania odvetví  

EAO 
spolu Územie 

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

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

Bratislava, hl. m. SR 933 0,4 31 856 13,4 144 692 60,7 60 719 25,5 238 199 

okres Bratislava IV 169 0,3 6 646 12,8 32 883 63,5 12 080 23,4 51 778 

MČ Bratislava - Devín 2 0,5 65 15,5 217 51,8 135 32,2 419 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Pozn.:  

EAO......................... – ekonomicky aktívne osoby 
primárny sektor........ – poľnohospodárstvo a lesníctvo 
sekundárny sektor.... – priemysel a stavebníctvo 
terciárny sektor........ – ostatné odvetvia 

Graf 3.1.-1 Ekonomicky aktívne osoby v okrese Brati slava IV a v M Č Bratislava – Devín pod ľa sektorov NH v r. 2001 

 

Najvyšší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese Bratislava IV je v terciárnom sektore (63,5 %). 
V sekundárnom sektore pracuje 12,8 % a v primárnom sektore len 0,3 % ekonomicky aktívnych osôb. K 
neudaným odvetviam sa hlásilo 23,4 % EAO. 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v MČ Bratislava – Devín rovnako pôsobí predovšetkým v terciárnom 
sektore (51,8 %). V sekundárnom sektore pracuje 15,5 % ekonomicky aktívnych, v primárnom sektore 0,5 % 
a v neudaných odvetviach bolo zaradených až 32,2 % EAO. 

Ekonomická aktivita obyvateľstva riešeného územia (47,4 %) bola v roku 2001 pod úrovňou okresného (55,6 
%), mestského (55,6 %) i celoslovenského priemeru (51,1 %). 
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V ďalšej tabuľke uvádzame prehľad o ekonomicky aktívnom obyvateľstve v jednotlivých odvetviach 
národného hospodárstva v roku 2001 v absolútnom aj relatívnom vyjadrení za riešenú mestskú časť, 
dotknutý okres, Bratislavu aj za celú SR. 

Tabuľka 36 EAO v MČ Bratislava – Devín, v okrese BA IV, v Bratislave, hl.m. SR a v SR pod ľa odvetví NH v r. 2001 

Ekonomicky 
aktívne osoby 

v MČ Bratislava - 
Devín 

Ekonomicky 
aktívne osoby 

v okrese 
Bratislava IV  

Ekonomicky 
aktívne osoby 

v Bratislave, hl. 
m. SR 

Ekonomicky aktívne 
osoby 
v SR Odvetvie, hospodárstva 

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) 
poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace 
služby 

2 0,5 147 0,3 853 0,4 118 453 4,3 

lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby - - 20 0,0 71 0,0 29 254 1,1 
rybolov, chov rýb - - 2 0,0 9 0,0 148 0,0 
ťažba nerastných surovín - - 17 0,0 145 0,1 18 148 0,7 
priemyselná výroba 39 9,3 4 351 8,4 21 580 9,1 554 130 20,2 
výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 14 3,3 824 1,6 3 516 1,5 45 508 1,7 
stavebníctvo 12 2,9 1 454 2,8 6 615 2,8 139 009 5,1 

veľkoobchod a maloobchod, oprava mot. vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 

42 10,0 5 772 11,1 27 366 11,5 271297 9,9 

hotely a reštaurácie 7 1,7 1 242 2,4 5 812 2,4 63 636 2,3 
doprava, skladovanie a spoje 21 5,0 2 967 5,7 14 690 6,2 143 745 5,2 
peňažníctvo a poisťovníctvo 14 3,3 2 446 4,7 10 173 4,3 40 684 1,5 
nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
výskum a vývoj 

29 6,9 5 356 10,3 23 340 9,8 114 742 4,2 

verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie 

23 5,5 5 330 10,3 21 006 8,8 198 760 7,2 

školstvo 34 8,1 4 046 7,8 16 839 7,1 165 732 6,0 
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 15 3,6 2 973 5,7 13 034 5,5 141 343 5,1 
ostatné verejné, sociálne a osobné služby 31 7,4 2 654 5,1 12 065 5,1 79 347 2,9 
súkromné domácnosti s domácim personálom 1 0,2 6 0,0 16 0,0 308 0,0 
exteritoriálne organizácie a združenia - - 91 0,2 350 0,1 1 449 0,1 
EAO bez udania odvetví 135 32,2 12 080 23,3 60 719 25,5 622 357 22,6 
EAO spolu 419 100,0 51 778 100,0 238 199 100,0 2 748 

050 
100,0 

  
Obyvate ľstvo MČ Bratislava - 

Devín 
Okres Bratislava 

IV 
Bratislava, hl. m. 

SR SR 

 EAO 419 51 778 238 199 2 748 050 
 TBO 884 93 058 428 672 5 379 455 
 podiel EAO z TBO (%) 47,40 55,64 55,57 51,08 

 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Graf 3.1.-2 Ekonomicky aktívne osoby v M Č Bratislava – Devín pod ľa odvetví národného hospodárstva v r. 2001 

Ekonomicky aktívne osoby v M Č Bratislava - Devín
pod ľa odvetví národného hospodárstva v roku 2001
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Najvyšší počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa základných sídelných jednotiek mestskej časti 
Bratislava – Devín v rokoch 1991 a 2001 bol v ZSJ Devín, najmenej ekonomicky aktívnych bolo v roku 1991 
v ZSJ Nad Devínom, v roku 2001 v ZSJ Kameňolom. ZSJ Devínska Kobyla a ZSJ Pod Devínskou Kobylou, 
vzhľadom na ich charakter, nie sú obývané. 

Najväčší prírastok ekonomicky aktívnych obyvateľov v období 1991-2001 zaznamenala ZSJ Nad Devínom 
(81 EAO) a ZSJ Kráľova hora (19 EAO). V ZSJ Devín a Kameňolom pozorujeme k roku 2001 v porovnaní s 
rokom 1991 úbytok ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Najviac ekonomicky aktívnych osôb odchádzajúcich za prácou v roku 2001 odchádzalo zo ZSJ Devín, 
najmenej zo ZSJ Kameňolom. V roku 1991 odchádzalo z MČ Bratislava – Devín len 5 EAO, 4 osoby zo ZSJ 
Devín a 1 zo ZSJ Kameňolom. 

Najvyšší podiel EAO z trvale bývajúceho obyvateľstva zaznamenala v roku 1991 i 2001 ZSJ Kameňolom 
(66,7 % a 57,9 %). 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých základných 
sídelných jednotkách mestskej časti Bratislava – Devín v rokoch 1991 a 2001. 

sídelných jednotkách mestskej časti Bratislava – Devín v rokoch 1991 a 2001. 

Tabuľka 37 Ekonomicky aktívne obyvate ľstvo pod ľa ZSJ MČ Bratislava – Devín v r. 1991 a 2001 

Rok 1991 Rok 2001 

ekonomicky 
aktívne 

obyvateľstvo 

ekonomicky 
aktívne 

obyvateľstvo 

Obec , 
základná sídelná 

jednotka 
(diel ZSJ)  

trvale 
bývajú

ce 
obyv. spolu 

odch. 
za 

prácou 

podiel 
EAO 

z trvale 
bývajúceh

o 
obyvateľst

va 

podiel 
EAO 

odchádz. 
za prácou 

z EAO 
spolu 

trvale 
bývajú

ce 
obyv. spolu 

odch. 
za 

prácou 

podiel 
EAO 

z trvale 
bývajúceh

o 
obyvateľst

va 

podiel EAO 
odchádz. 
za prácou 

z EAO spolu 

Devín 771 381 5 49,4 1,3 884 419 232 47,4 55,4 

1. Kráľova hora 20 8 0 40,0 0,0 53 27 21 50,9 77,8 

2. Devínska Kobyla 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

3. Nad Devínom 11 5 0 45,5 0,0 163 86 56 52,8 65,1 

4. Pod Devínskou 
Kobylou 

0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

5. Devín 707 346 4 48,9 1,2 649 295 154 45,5 52,2 

6. Kameňolom 33 22 1 66,7 4,5 19 11 1 57,9 9,1 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, 2002, ŠÚ SR 

2.14.3 DOCHÁDZKA A ODCHÁDZKA 
Dochádzka a odchádzka je spracovaná na základe podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
k 26.5. 2001. 

Dochádzkou do zamestnania, škôl, učenia sa rozumie dochádzka mimo obce, v ktorej mala sčítaná osoba 
trvalý pobyt. Údaje o dochádzke boli spracované z údajov o mieste (obci, okrese) trvalého bydliska sčítanej 
osoby a o mieste (obci, okrese) pracoviska alebo školy. 

Údaje o dochádzke boli spracované za pracujúcich, pracujúcich dôchodcov, žiakov, učňov, študentov, ktorí 
uviedli dochádzku denne a inak ako denne. Údaje o dochádzke sú spracované za všetky obce. 

2.14.3.1 Dochádzka do MČ Bratislava – Devín 
Do MČ Bratislava - Devín dochádzalo v roku 2001 za prácou 598 ekonomicky aktívnych osôb. Z toho 63 
bolo dochádzajúcich z okresu Bratislava IV (10,5 %) a 535 (89,5 %) bolo ekonomicky aktívnych 
dochádzajúcich za prácou z iných okresov.  

Okrem ekonomicky aktívnych dochádzalo v roku 2001 do Devína 330 žiakov a študentov, z toho 159 bolo 
žiakov ZŠ, 2 SOU, 16 SŠ a 153 VŠ. Z počtu 330 dochádzajúcich žiakov a študentov bolo 149 (45,2 %) 
dochádzajúcich v rámci okresu Bratislava IV a 181 žiakov a študentov (54,8 %) dochádzalo z obcí iných 
okresov. 

Denná dochádzka do Devína, pod ktorou sa rozumie každodenné pravidelné dochádzanie do zamestnania 
alebo do školy, predstavovala v roku 2001 celkovo 395 osôb, z toho 53 (13,4 %) dochádzajúcich osôb bolo v 
rámci okresu Bratislava IV a 342 (86,6 %) z obcí iných okresov. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o počte dochádzajúcich za prácou do MČ Bratislava – Devín v 
roku 2001.
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Tabuľka 38 Dochádzka do zamestnania do M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Obec dochádzky – Obec odchádzky 
Ekonomicky aktívne 
obyv. dochádzajúce 

do zamestnania 

Do MČ BRATISLAVA - DEVÍN z obce:  

     Bratislava - Karlova Ves                                  35 
     Bratislava - Devínska Nová Ves                                 15 
     Bratislava - Dúbravka                                     11 
 ostatné obce v okrese                                       2 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu  63 
     Bratislava - Petržalka                                  33 
     Topoľčany                                               13 
     Bratislava - Ružinov                                    12 
     Šaľa                                                    9 
     Levice                                                  8 
     Trnava                                                  8 
     Prievidza                                               7 
     Banská Bystrica                                         6 
     Veľký Krtíš                                             6 
     Zlaté Moravce                                           3 
 ostatné obce mimo okres                                     402 
 dochádzajúci z iných okresov spolu  535 
 úhrn dochádzajúcich za obec  598 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

2.14.3.2 Odchádzka do MČ Bratislava – Devín 
Z celkového počtu 419 ekonomicky aktívnych osôb v MČ Bratislava - Devín v roku 2001 odchádzalo za 
prácou mimo obce bydliska 232 ekonomicky aktívnych osôb, čo je 55,4 % z celkového počtu ekonomicky 
aktívnych a 26,2 % z počtu obyvateľov Devína. Z celkového počtu odchádzajúcich smeruje v rámci okresu 
Bratislava IV 55 osôb (23,7 %), do obcí iných okresov 172 ekonomicky aktívnych osôb (74,1 %) a do 
zahraničia odchádza 5 osôb (2,2 %). 

Okrem ekonomicky aktívnych osôb odchádzalo v roku 2001 z MČ Bratislava - Devín 97 žiakov a študentov, 
z toho 46 bolo žiakov ZŠ, 5 SOU, 24 SŠ a 22 VŠ. Z celkového počtu odchádzajúcich žiakov a študentov z 
Devína bolo 44 (45,4 %) odchádzajúcich v rámci okresu Bratislava IV, 51 do obcí iných okresov (52,6 %) a 2 
(2,0 %) boli odchádzajúci do zahraničia. 

Denná odchádzka z Devína predstavovala v roku 2001 celkovo 193 osôb, z toho 50 (25,9 %) bolo 
odchádzajúcich v rámci okresu Bratislava IV, 142 osôb (73,6 %) odchádzalo do obcí iných okresov a 1 (0,5 
%) do zahraničia. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o počte ekonomicky aktívnych osôb odchádzajúcich za prácou z 
MČ Bratislava - Devín v roku 2001. 

Tabuľka 39 Odchádzka do zamestnania z M Č Bratislava - Devín v r. 2001 

Obec odchádzky – Obec dochádzky Ekonomicky aktívne obyv. Odchádzajúce do 
zamestnania 

z MČ BRATISLAVA - DEVÍN do obce:  

     Bratislava - Karlova Ves                                  32 
     Bratislava – Devínska Nová Ves                                 15 
     Bratislava - Dúbravka                                     6 
 ostatné obce v okrese                                       2 
 odchádzajúci v rámci okresu spolu                           55 
     Bratislava - Staré Mesto                                69 
     Bratislava - Ružinov                                    49 
     Bratislava - Nové Mesto                                 26 
     Bratislava - Petržalka                                  14 
     Bratislava - Rača                                       8 
 ostatné obce mimo okres                                     2 
 odchádzajúci do iných okresov spolu                         172 
 odchádzajúci do zahrani čia                                  5 
 úhrn odchádzajúcich za obec                                  232 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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2.14.4 NEZAMESTNANOSŤ V OKRESE BRATISLAVA IV A V M Č BRATISLAVA - DEVÍN 
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad vývoja nezamestnanosti v okrese Bratislava IV a v MČ Bratislava - 
Devín v rokoch 2004-2008. 

Tabuľka 40 Vývoj nezamestnanosti v okrese Bratislava IV a v MČ Bratislava - Devín v r. 2004-2008 

Rok 

Počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 
okres BA IV 

Z toho počet 
disponibilných 

UoZ 
okres BA IV 

Miera 
evidovanej 

nezamestnanosti (%) 
okres BA IV 

Počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 
MČ BA - Devín 

Z toho ženy 
MČ BA - Devín 

31.12.2004 1 354 1 172 2,29% 21 12 
31.12.2005 1 069 887 1,77% 17 7 
31.12.2006 972 871 1,69% 11 4 
31.12.2007 925 833 1,60% 14 6 
31.7.2008 979 910 1,72% 13 7 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Pozn.: miera evidovanej nezamestnanosti = ((disponibilní uchádzači o 
zamestnanie) / (ekonomicky aktívne obyvateľstvo)) * 100 

V okrese Bratislava IV bolo ku koncu mesiaca júl 2008 celkovo 979 evidovaných nezamestnaných, z toho 
bolo 544 žien a 435 mužov. Disponibilných uchádzačov o zamestnanie bolo 910. Miera evidovanej 
nezamestnanosti v dotknutom okrese dosahovala hodnotu 1,72 %, čo je o 0,40 % nižšia, ako bola k tomu 
dátumu miera evidovanej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji (tu MEN dosiahla úroveň 2,12 %) a o 5,75 
% nižšia, než bol celoslovenský priemer (MEN v SR k 31.7. 2008 dosahovala 7,47 %). 

K 31.12. 2007 bolo v MČ Bratislava - Devín 14 nezamestnaných, z toho bolo 6 žien. Miera evidovanej 
nezamestnanosti za jednotlivé obce sa neuvádza vzhľadom k tomu, že ekonomicky aktívne obyvateľstvo je 
vykazované len do úrovne okresu. Za jednotlivé obce sa uvádza len počet uchádzačov o zamestnanie. 

Podľa veku najvyšší podiel nezamestnaných k 31.12. 2007 tvorili 35-49 ročné osoby (35,7 %). Celkove 
podiel 35 a viac ročných nezamestnaných osôb predstavoval 64,3 %. 

Podľa vzdelania tvorili najvyššie percento nezamestnaní so stredoškolským vzdelaním s maturitou (42,8 %). 
Vysokoškolsky vzdelaní nezamestnaní tvorili 28,6 %. 

Podľa doby evidencie bolo 64,3 % evidovaných nezamestnaných do 6 mesiacov, 7,1 % tvorili nezamestnaní 
do 7-12 mesiacov a tiež do 13-18 mesiacov. Celkove do 12 mesiacov bolo 71,4 % všetkých 
nezamestnaných. 21,5 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie tvorili osoby nezamestnané viac 
než dva roky. 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad štruktúry uchádzačov o zamestnanie v MČ Bratislava - Devín ku koncu 
decembra 2007 podľa veku, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a podľa doby evidencie. 

Tabuľka 41 Nezamestnanos ť v MČ Bratislava – Devín k 31.12. 2007 

 

Uchádzači o zamestnanie abs. % 

 Podľa veku:     
15 - 24 rokov 3 21,4 
25 - 34 rokov 2 14,3 
35 - 49 rokov 5 35,7 
50 a viac rokov 4 28,6 
    

 Podľa vzdelania:   

základné vzdelanie 2 14,3 
učňovské 2 14,3 
stredné vzdelanie s maturitou 6 42,8 
vysokoškolské 4 28,6 
    

 Podľa dĺžky evidencie:   

   0 - 6 mesiacov 9 64,3 
  7 - 12 mesiacov 1 7,1 
13 - 18 mesiacov 1 7,1 
19 - 24 mesiacov 0 0,0 
nad 24 mesiacov 3 21,5 

Počet nezamestnaných celkom 14 100,0 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 
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2.15 HOSPODÁRSKE VYUŽITIE ÚZEMIA 

2.15.1 POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA 
Riešené územie mestskej časti Bratislava – Devín je tvorené katastrálnym územím Devín. Celé leží v 
geomorfologickom celku Malé Karpaty. 

Tabuľka – Druhy pozemkov a ich percentuálne zastúpenie k marcu 2008 

Druh pozemku Výmera v ha Podiel v % 

  z poľn. pôdy z celkovej výmery 
orná pôda 45,5454 16,86  
chmeľnica 0,0000 0,00  
vinica 81,3946 30,14  
záhrada 85,5531 31,68  
ovocný sad 23,8275 8,82  
trvalý trávny porast 33,7705 12,50  
poľnohospodárska pôda 270,0911 100,00 19,32 
lesný pozemok 819,3065  58,61 
vodná plocha 84,9683  6,08 
zastavaná plocha 52,3550  3,75 
ostatná plocha 171,2266  12,25 
celková výmera 1 397,9475  100,00 

Zdroj: Kataster nehnuteľností 2008 

Z druhov pozemkov má najväčšie zastúpenie lesný pozemok o výmere 819,3065 ha, čo predstavuje až 
58,61 % z celkovej výmery riešeného územia. 

V rámci poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi pozemku vinica, ktorá zaberá 81,3946 ha, čo 
predstavuje 30,14 % z výmery PP a záhrada, ktorá zaberá 85,5531 ha, čo predstavuje 31,68 % z výmery 
PP. Z ostatných druhov pozemkov sú zastúpené orná pôda, ovocný sad a trvalý trávny porast, každý s cca 
10 % podielom výmery PP. Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery plôch k. ú. Devín je  len 19,32 
% o výmera 270,0911ha. 

Riešené územie tvoria prevažne kultizeme, kambizeme a rendziny  Ide o pôdy ovplyvnené ľudskou 
činnosťou.  

V k. ú. Devín je poľnohospodárstvo plošne minimálne rozšírenou aktivitou. Táto skutočnosť je daná 
zastúpením druhov pozemkov v riešenom území. 

Poľnohospodárska pôda je na základe pôdno-ekologickej rajonizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti) 
zaradená do pôdno-ekologickej oblasti Karpaty, do pôdno-ekologickej podoblasti Nižšie pohoria a do pôdno- 
ekologického regiónu Malé Karpaty. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam zastúpených BPEJ v riešenom území aj s príslušnou 
charakteristikou a ich zaradením. 

Tabuľka – Bonitované pôdne jednotky 

BPEJ Pôdny typ Skupina 
kvality Poznámky 

0106002 fluvizem typická, stredne ťažká 2 chránená v zmysle 
zákona č. 220/2004 Z. z. 

0260432 kambizem typická kyslá a kambizem dystrická (veľmi kyslá) na 
zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké 6  

0230432 kultizem rigolovaná alebo intenzívne kultivovaná (bez 
terasovania), stredne ťažká, ľahká až ťažká 7  

0287232 
0287432 

rendzina typická a rendzina kambizemná, stredne hlboká na 
vápencoch a dolomitoch, stredne ťažká až ťažká (veľmi ťažká) 

7  

0230462 
0230682 
0274682 
0274882 

kultizem rigolovaná alebo intenzívne kultivované (bez 
terasovania), stredne ťažká, ľahká až ťažká 
kultizem pretvorená rigoláciou a terasovaním, stredne ťažká, 
ťažká až ľahká 

8 

 

0290462 rendzina typická, plytká, stredne ťažká až ľahká 8  

0280882 kambizem (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných 
svahoch: 12 – 25° stredne ťažká až ľahká 9  

0292682 rendzina typická na výrazných svahoch: 12 – 25°, st redne 
ťažká až ťažká (veľmi ťažká) 

9  

Zdroj: VÚPOP 2008 
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Podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek sa pôdy nachádzajú v klimatickom regióne s teplou, veľmi 
suchou, nížinnou charakteristikou s teplotnou sumou TS>10°C od 3000 °C do 2800 °C a s priemernou 
teplotou vzduchu v vegetačnom období 15 - 17 °C, v zimnom období -1 až -3 °C a v klimatickom regióne 
s dostatočne teplou, suchou, pahorkatinou charakteristikou s teplotnou sumou TS>10°C od 2800 °C do 2500 
°C a s priemernou teplotou vzduchu vo vegeta čnom období 15 – 16 °C, v zimnom období -1 až -3 °C.  

Pôdy sú stredne ťažké (hlinité) bez skeletu až silno skeletnaté rôznej hĺbky. V riešenom území sa vyskytujú 
prejavy vodnej a veternej erózie, ktoré spôsobujú škody najmä na poľnohospodárskej pôde. 

V katastrálnom území Devín hospodária nasledovné poľnohospodárske organizácie a subjekty:  

● Družstvo podielníkov Devín v Záhorskej Bystrici, ktoré hospodári v k. ú. Devín na viniciach na 
výmere 25,5 ha a na ornej pôde na výmere 12 ha.  

● Samostatne hospodáriaci roľníci. 

Rastlinná produkcia 

Riešené územie patrí medzi regióny s nízkou intenzitou hospodárenia na pôde a preto aj stupeň zornenia 
ornej pôdy je minimálny.  

V štruktúre osevu na ornej pôde sú najvyšším podielom zastúpené obilniny. Z rozhodujúcich obilnín je 
najvýznamnejšia pšenica, kukurica a jačmeň jarný.  

V regióne sa zachovala výraznejšia špecializácia – pestovanie viniča. 

Rastlinná produkcia má dominantné postavenie v rámci celej poľnohospodárskej výroby. 

Živočíšna produkcia 

V riešenom území sa nenachádza živočíšna produkcia. 

Do roku 2009 sa v riešenom území nachádzalo agroturistické zariadenie s chovom koní. Toto zariadenie je v 
súčasnosti v likvidácii. 

2.15.2 PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
V Devíne sa nachádzajú drobné výrobné a nevýrobné prevádzky: 

Výrobné služby 

● Umelecké kováčstvo – malá výrobná prevádzka (44) 
● Alfa stavba, s.r.o. (45) 
● Autoklampiar, autoservis - malá výrobná prevádzka (46) 
● Autoservis, VAT motor oil, Partner elit originálne autodiely – malá výrobná prevádzka (47) 
● Kovovýroba – interiér a exteriér, drobné kováčske práce STOKLAS, Hutnícka ul. – malá výrobná 

prevádzka(48) 
● Dvere okná, PINE, s.r.o., Hutnícka 12, oproti č. d. 7 – malá výrobná prevádzka (49) 
● Neupravený dvor so spevneným povrchom (betónové panely), Hradná ul. – MAGNET TRADE, 

(okná, dvere, šatníky na mieru, parkety, schody, stolárska výroba aj predajňa), PORTA DOORS, 
FAKRO, CLASSEN, PARADOR – system of living), WITEX – malá výrobná prevádzka (50) 

● Záhradníctvo Agape, Pri Sihoti, Devínska cesta – predajňa, prevádzka (51) 

Nevýrobné služby 

● kaderníctvo (Hradná ul.), 
● požičovňa bicyklov (Brigádnická), 
● cintorín, Kremeľská ul., 0,6 ha, počet hrobových/urnových miest 923/85, voľné 85/40 (UPN hl. m. SR 

Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov) 

2.15.2.1 Ekonomické subjekty pôsobiace v MČ Bratislava - Devín 
Na základe údajov z registra ekonomických subjektov SR (databáza Infostatu, elektronická informačná 
služba ELIS) z decembra 2008 malo sídlo v MČ Devín 225 ekonomických subjektov. 

V celkovom počte subjektov sú zahrnuté aj neziskové organizácie, nadácie, spoločenstvá, združenia, atď. 
Najväčšie zastúpenie majú podnikatelia – fyzické osoby. Rozdelenie subjektov podľa právnej formy uvádza 
nasledujúca tabuľka. 
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Rozdelenie ekonomických subjektov pod ľa právnej formy 

Právna forma Počet 

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 112 

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 2 

Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 3 

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník 1 

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 2 

Verejná obchodná spoločnosť 2 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 68 

Nadácia 1 

Nezisková organizácia 2 

Akciová spoločnosť 4 

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 3 

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 23 

Cirkevná organizácia 1 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 1 

Zdroj: Spracované na základe údajov databázy ELIS, Infostat 

Členenie ekonomických subjektov pod ľa odvetví hospodárstva 

Nasledujúce delenie podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SKNACE bolo vykonané na 
základe hlavnej ekonomickej činnosti jednotlivých subjektov, uvedenej v registri ekonomických subjektov SR 
k decembru 2008. 

Najvýznamnejšie zastúpeným odvetvím na základe členenia odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 
je veľkoobchod a maloobchod, v ktorom pôsobí 66 subjektov. 

Z hľadiska významnosti subjektov v ekonomickej štruktúre je vhodné osobitne posúdiť odvetvovú štruktúru 
obchodných spoločností. Z celkovo 74 obchodných spoločností (68 spol. s r.o. ; 2 v.o.s. a 4 a.s.) majú 
najvyššie zastúpenie odvetvia veľkoobchod a maloobchod (27 %), odborné, vedecké a technické činnosti 
(23 %), informácie a komunikácia (9,5 %) a administratívne a podporné služby (8 %). 
 

Na základe členenia ekonomických subjektov podľa ekonomických sektorov je zrejmé, že dominujúcim je 
sektor služieb, resp. terciárny sektor. Priemyselnú výrobu vykazuje ako svoju hlavnú činnosť 25 subjektov so 
sídlom v mestskej časti. Samotné výrobné aktivity však vo väčšine prípadov nie sú lokalizované priamo 
v mestskej časti.V zastavanom území majú tieto podniky len administratívne priestory. 

Ťažba a dobývanie 

Z hľadiska priestorového záberu je významnou hospodárskou aktivitou povrchová ťažba kameňa 
v kameňolome Devín lokalizovanom v tesnej blízkosti Devínskej cesty v juhozápadnej časti katastrálneho 
územia mestskej časti. Ide o Výhradné ložiská dobývacieho priestoru(DP) s ťažbou stavebného kameňa. 

Kameňolom je prevádzkovaný Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. (SVP) , Odštepný závod 
Bratislava, závod Dunaj. Súčasťou prevádzky kameňolomu je aj nákladný prístav na priľahlom dunajskom 
ramene. 

Ťaženým materiálom je granodiorit, ktorý SVP využíva pre vlastné potreby, pre použitie vo vodnom 
hospodárstve v rámci investícií, opráv a údržby, zabezpečenia protipovodňovej ochrany. 

V priestoroch kameňolomu prebieha okrem samotnej ťažby triedenie materiálu a jeho prevoz z dobývacieho 
priestoru cez štátnu cestu k nákladke do lodí pri Dunaji. 

Rozloha ťažobného priestoru je 302 155 m a ročná ťažba činí 400 tis. ton granodioritu. Prevádzku 
kameňolomu zabezpečuje 29 zamestnancov. 

Na základe existujúcich zásob (7965 mk 1.1. 2004) je predpokladaná ťažba do roku 2028.
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Členenie ekonomických subjektov pod ľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 
SKNACE 

Odvetvie (sekcia SKNACE) Počet % 

A.....Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 3 1,33 
B.....Ťažba a dobývanie 0 0,00 
C.....Priemyselná výroba 16 7,11 
D.....Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0 0,00 
E.....DODÁVKA VODY 0 0,00 
F.....STAVEBNÍCTVO 9 4,00 
G.....Veľkoobchod a maloobchod 66 29,33 
H.....DOPRAVA A SKLADOVANIE 3 1,33 
I.......Ubytovacie a stravovacie služby 11 4,89 
J......Informácie a komunikácia 16 7,11 
K.....Finančné a poisťovacie činnosti 1 0,44 
L.....Činnosti v oblasti nehnuteľností 9 4,00 
M....Odborné, vedecké a technické činnosti 36 16,00 
N.....Administratívne a podporné služby 9 4,00 
O.....Verejná správa a obrana 1 0,44 
P......Vzdelávanie 7 3,11 
Q.....Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4 1,78 
R.....Umenie, zábava a rekreácia 12 5,33 
S.....Ostatné činnosti 22 9,78 
T.....Činnosti domácností ako zamestnávateľov 0 0,00 
U.....Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 0 0,00 

 
 

Sektor hospodárstva Počet subjektov % 

Primárny..................A 3 1,33 
Sekundárny.............C-F 25 11,11 
Terciárny..................G-U 197 87,56 
Trhové služby..........G-N 151 67,11 
Netrhové služby.......O-U 46 20,44 
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2.16 DOPRAVNÁ VYBAVENOS Ť 

Podklady 
● zadanie od hlavného projektanta  
● situácia súčasného stavu 
● výsledky terénnej obhliadky 
● informácie z miestneho úradu 
● príslušné normy a predpisy 
● výsledky prieskumov a rozborov 

2.16.1 ŠIRŠIE VZŤAHY 

2.16.1.1 Súčasný stav 
MČ Devín je najmenšia časť hlavného mesta SR Bratislavy. Leží na sútoku riek Dunaj a Morava a na ceste, 
ktorá spája mesto Bratislava s časťou Devínska Nová Ves. V katastri MČ sú umiestnené komunikačné trasy 
a zariadenia mestského významu, ktoré je potrebné rešpektovať: 

● Trasy liniek MHD 
● Trasy autobusovej dopravy k parkovisku pri národnej kultúrnej pamiatke Hrad Devín. 
● Možnosť parkovania pod areálom národnej kultúrnej pamiatke Devín - Slovanské hradisko (zatiaľ vo 

forme živelného parkovania na neusporiadaných plochách na Muránskej ulici pod hradom). 

Do MČ Devín vchádza viacero liniek mestskej hromadnej dopravy 

Najväčšie dopravné problémy v MČ sa nachádzajú na Kremeľskej ceste a v jej centrálnej časti, kde je veľmi 
rozsiahla neusporiadaná dopravná plocha. Tento centrálny priestor Devína je potrebné podrobne preriešiť 
v nasledujúcom stupni dokumentácie, s rozdelením disponibilnej plochy pre chodcov, parkovanie, zeleň. 

2.16.2 KOMUNIKAČNÁ SIEŤ 

2.16.2.1 Súčasný stav 

Cestná sie ť 

Základnou osovou komunikáciou v MČ Devín je Devínska cesta v pokračovaní Kremeľská ulica, ktorá vedie 
stredom riešeného územia, rozdeľuje ho na dve časti a vytvára bariéru pre bezpečný prechod pre peších. 

Na ceste sa nachádzajú početné križovatky s miestnymi komunikáciami. 

Na komunikáciách Devínska a Kremeľská sa nachádzajú zastávky MHD. 

Devínska cesta má šírku do 6,0 m so zeleňou bez chodníkov. Kremeľská cesta má šírku 6,0 m 
a obojstranné chodníky šírky 1,5–2,0 m zo zámkovej dlažby. V nedávnej dobe bola cestná komunikácia 
zrekonštruovaná. Kremeľská je vo vyhovujúcom stave pre potreby MČ BA - Devín, ale nevyhovuje pre 
dopravu v prípadoch zvýšených dopravných požiadaviek, ako sú významnejšie slávnosti a spoločenské 
podujatia na území NKP Devín. Tranzitná doprava musí byť minimalizovaná na najnižšiu prípustnú mieru 
s výrazným obmedzovaním nákladnej dopravy. 

Ostatné miestne komunikácie sú v šírkach 3,0–6,0 m vo veľkej väčšine ich dĺžky bez chodníkov. Ich funkčné 
zatriedenie je v triede C3 – obslužná komunikácia, alebo tiež D1 – obytná zóna (avšak bez príslušného 
dopravného značenia).  

Nové rozvojové územia sú v prevažnej miere navrhované pre funkciu bývania, čo znamená, že aj 
komunikačná sieť bude prevažne vo funkčnej úrovni C3 – obslužná komunikácia alebo D1 - obytná zóna. 
Dopravné značenie je minimalizované a bude ho potrebné doplniť v rámci realizácie návrhu obytných zón 
podľa návrhu dopravnej siete. Súčasťou riešenia návrhu musí byť aj úprava Kremeľskej ulice v intraviláne 
MČ, kde sú umiestnené križovania s komunikáciami. 

Železni čná doprava 

V katastri MČ Devín sa nenachádza žiadna železničná trať. 

Nákladná automobilová doprava 

Nákladná doprava nie je hlavným dopravným problémom MČ Devín, vyskytuje sa len vo forme zásobovania, 
aj keď ňou (priamo centrom Devína) prechádza či už vo forme tranzitnej alebo cieľovej dopravy. V 
budúcnosti je potrebné zvyšovanie intenzity dopravy usmerňovať organizačnými opatreniami, pretože vyššia 
intenzita dopravy má negatívny vplyv na intravilánovú časť MČ Devín pozdĺž ciest, najmä na obyvateľstvo. 
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V mestskej časti nie je možné umiestňovať nové zariadenia, ktoré majú požiadavky na nákladnú dopravu.  
Výnimku tvorí areál kameňolomu na Devínskej ceste, ktorý však má hlavné dopravné trasy vedené v smere 
do centra Bratislavy.  

Verejná autobusová doprava  

Mestská hromadná doprava je vedená po Devínskej a Kremeľskej ceste. V MČ Devín sa nachádza niekoľko 
zastávok MHD, ktoré spravuje samostatná firma. Zastávky sú riešené s trvalým zastavovaním alebo na 
znamenie. V Devíne sa nachádza tiež konečná zastávka MHD bez potrebného zázemia pre vodičov MHD. 

Pešia doprava  

Ochrana chodcov v riešenom území je pomerne malá, chodníky sú realizované v kratších úsekoch na 
všetkých významnejších komunikáciách ako jednostranné chodníky v šírke do cca 1,50 m. Predpokladané 
vnútorné komunikácie, ktoré je možné pretriediť do úrovne obytnej zóny (D1), je nutné aj dopravne vyznačiť. 

Cyklistická doprava 

Územím obce sú trasované cyklistické trasy po miestnych komunikáciách do susediaceho regiónu Záhorie v 
oblasti Malaciek Moravskou cyklomagistrálou. Na spojnici MČ Devín a Devínska Nová Ves je v prevádzke 
Moravská cyklotrasa, ktorá je umiestnená na samostatnom telese v priestore bývalých hraničných zátarasov.  

Značené cyklistické cesty v okolí MČ Devín sú podrobne opísané v časti Turizmus, šport a rekreácia. 

2.16.3 PROBLÉMY 
● Najväčšími dopravnými problémami v MČ Devín sú križovatky s miestnymi komunikáciami, kde sú 

neusporiadané dopravné plochy. Centrálny priestor MČ Devín je potrebné podrobne preriešiť 
v nasledujúcom stupni dokumentácie, s rozdelením disponibilnej plochy pre chodcov, parkovanie, 
zeleň. 

● Kremeľská ulica má nedostatočné šírkové parametre a nevyhovuje zvyšujúcim sa nárokom na 
dopravu všetkých druhov v tejto oblasti. Vzhľadom na skutočnosť, že pretína cez historické jadro 
mestskej časti, je potrebné hľadať nový koridor pre umiestnenie budúceho obchvatu centra Devína 
s polohou na rozhraní dnešného intravilánu centra MČ Devín a novými rozvojovými územiami 
ležiacimi na svahoch Devínskej Kobyly. 

● Mnohé miestne komunikácie funkčnej triedy C3 – obslužná komunikácia nemajú predpísaný 
priestorový šírkový rozmer ani pre najužšiu kategóriu MO 6,5/30, pretože nezostáva žiadny priestor 
pre vedenie pozdĺžneho chodníka v minimálnej šírke 1,50 m. Na týchto miestach sa profil zužuje až 
na 5 metrov a je bez chodníkov.  

● Živelné plochy statickej dopravy v priestore pri areáli národnej kultúrnej pamiatky a v jej širšom okolí 
sú nevyhovujúce najmä v súvislosti s viac navštevovanými spoločenskými podujatiami na NKP 
Devín. 

● Ku kolízii pešej a motorickej dopravy dochádza v miestach križovania komunikácií a parkoviska so 
silným dopravným zaťažením. Zároveň chýbajú pešie prúdy z týchto ulíc so smerovaním ku kultúrnej 
pamiatke.  

● Negatívny je aj vplyv hlučnosti z cestných komunikácií, prípadne väčších plôch statickej dopravy. 

Vzhľadom na to, že Devínska cesta a Kremeľská ulica prechádzajú cez zastavané územie, negatívny dopad 
hlučnosti na okolitú zástavbu je výraznejší. Ekvivalentná hladina hlučnosti u zdroja – 65,28 dB(A) – dáva 
predpoklad jej eliminácie prostredníctvom stavebných úprav na priľahlých objektoch. 

Problémové lokality 
● Kreme ľská ulica , centrálna komunikácia v MČ 
● Riešenie statickej dopravy v celom území MČ 
● Pešie trasy  – priestor v historickej časti MČ Devín, nábrežie Dunaja a Moravy, pešie trasy na 

Devínskej Kobyle 
● Cyklotrasy  – najmä chýbajúca cyklotrasa pozdĺž Devínskej cesty v smere do centra mesta. 

Prílohy 

Pasport miestnych komunikácií, tabuľky (v grafickej časti štúdie).
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2.17 TECHNICKÁ VYBAVENOS Ť 

Vodné toky 

MČ Devín leží na sútoku riek Dunaja a Moravy. 

Ľavobrežná ochranná línia na území Bratislavy má po svojej dĺžke rôzne technické riešenie a zabezpečuje 
t.č. nerovnakú úroveň ochrany. Na úseku od Devínskej Novej Vsi po Mlynskú dolinu nie je vybudovaná. 

Ochrana je zabezpečená iba miestnou výškou prirodzeného terénu alebo nábrežnej komunikácie. Za 
vyšších vodných stavov sú zaplavované zastavané územia pri brehu Moravy a Mláky v Devínskej Novej Vsi 
(aj spätným vzdutím vody z Dunaja), nábrežia pri Morave a Dunaji v Devíne. Zaplavované sú úseky brehu 
pozdĺž Devínskej cesty a časť nábrežia Karloveskej zátoky. 

V Devíne je navrhnutá ochrana nábreží na úrovni Q100. 

V lokalite severne od Hradu, pozdĺž východného okraja jazera, je navrhnutá ochranná hrádza. Južne od 
Hradu, pozdĺž zaplavovaného úseku Slovanského nábrežia, je (s rešpektovaním lužného lesa) navrhnutá 
ochrana vo forme brehových úprav s plošným nadvýšením nábrežia, ktoré pokračuje pozdĺž Devínskej cesty 
od Kremeľskej ul. po lokalitu Záhradky ako prísyp ku komunikácii.  

Exponovanosť a význam oblasti NKP Devín vyžadujú v budúcnosti prehĺbenie súčasného riešenia 
v podrobnejšej štúdii s alternatívami technického návrhu (napr. nadvýšenie komunikácie, ochranný múrik, 
mobilné steny a pod.). Zároveň bude potrebné vyriešiť odvádzanie vnútorných vôd. 

2.17.1 ZÁSOBOVANIE VODOU 
Táto MČ patrí k zastavaným územiam Bratislavy s menšou intenzitou. Ide takmer výlučne o funkciu IBV s 
príslušnou občianskou vybavenosťou. 

Územie má výškovo členitý charakter, ale až donedávna celé zastavané územie spadalo do I. tlakového 
pásma. Akumuláciu preň tvorí vodojem 2 x 400 m3, do ktorého je voda dopravovaná z vodného zdroja 
Sedláčkov ostrov potrubím DN 300 mm. 

Pre potreby vyššie položenej zástavby bol vybudovaný vodojem II. tlakového pásma Dolné koruny s 
obsahom 2 x 250 m3. Tento systém v zásade vyhovuje aj pre rozvojové zámery v blízkom časovom 
horizonte (r. 2010, IBV Lomnická a pod.). Potrebné bude samozrejme dobudovanie zásobnej siete v 
riešenom území profilov DN 150 resp. 100 mm. Rozvojové lokality situované vo vyšších polohách bude 
možné zásobovať prostredníctvom ATS, príp. výstavbou nových akumulačných objemov a príslušnej 
zásobnej siete. 

Zásadnou koncepčnou otázkou ďalšieho rozvoja v systéme zásobovania vodou je rozostavaný nový 
vodojem 2 x 5 000 m3. Je situovaný pri jestvujúcom vodojeme I. tlak. pásma a jeho umiestnenie 
a akumulačný objem boli pôvodne navrhované na perspektívne rozvojové zámery v západnej časti mesta.  

2.17.2 ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA 
Územie MČ Devín patrí do kanalizačného systému v povodí Moravy. Tento systém odvodňuje záhorskú časť 
Bratislavy, ktorá gravituje k rieke Morave. Systém je napojený na ČOV v Devínskej Novej Vsi pri toku Mláka, 
ktorý je zároveň jej recipientom. V tomto systéme sa uplatňuje sústava jednotnej kanalizácie (Devínska Nová 
Ves), aj sústava delenej kanalizácie – splašková kanalizácia v ostatných pripojených územiach. 

Na kanalizačný systém Devínskej Novej Vsi je pripojená aj splašková kanalizácia Devína. Splašky z Devína 
sa prostredníctvom dvoch čerpacích staníc prečerpávajú a dopravujú výtlačným potrubím pozdĺž 
komunikácie z Devína do Devínskej Novej Vsi. 

Východná časť MČ (od Dlhých dielov po kameňolom) gravituje k rieke Dunaj do povodia zberača A VIII-8 v 
Devínskej ceste. 

Pre návrh odkanalizovania rozvojových lokalít platí zásada návrhu kanalizácie delenej sústavy. Táto zásada 
bola uplatnená už pri zakladaní systému, s výnimkou jadrovej časti MČ Devínska Nová Ves, kde je 
vybudovaná kanalizácia jednotnej sústavy. 

Odvádzanie dažďových vôd sa predpokladá decentralizovaným spôsobom pre jednotlivé lokality, podľa ich 
miestnych špecifík. V lokalitách s vyššou mierou urbanizácie sa predpokladá realizácia paralelných 
systémov dažďových stôk vedľa stôk splaškovej kanalizácie.    Pred vyústeniami dažďových kanalizácií do 
miestnych recipientov (ktorých je v danom povodí k dispozícii dostatočné množstvo) sa predpokladá 
realizácia lokálnych dažďových nádrží, u dažďových kanalizácií z parkovísk sa predpokladá realizácia 
odlučovačov ropných látok a obdobných zariadení na predčistenie špecifických odpadových vôd. 
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Na odvádzanie čistých dažďových vôd zo striech objektov a spevnených povrchov treba v maximálnej miere 
využiť vsakovacie zariadenia a vo všeobecnosti aplikovať princíp územnej retencie vôd.  

2.17.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
MČ je zásobovaná zemným plynom cez vysokotlakovú prípojku DN 100 mm a regulačnú stanicu plynu 
(RSP) o kapacite 1 200 m3/h. RSP je situovaná na Kremeľskej ul. Zastavaná časť obce je zásobovaná 
stredotlakovým rozvodom plynu na tlakovej úrovni 0,1 MPa.  

Pre ďalší rozvoj obce je potrebné zvýšiť kapacity RSP, predĺžiť STL plynovod z MČ Karlova Ves v Devínskej 
ceste. V jednotlivých rozvojových lokalitách bude potrebné vybudovať stredotlakovú plynovodnú sieť. 

2.17.4 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

Distribu čná sústava VVN 

Záujmovým územím prechádza vo východnej časti zariadenie distribučnej sústavy VVN – nadzemné 
vedenie 2 x 110 kV. Uvedené zariadenie je súčasťou nadradenej zásobovacej siete VVN mesta Bratislavy a 
predstavujú vrátane ochranných pásiem limitujúce prvky v danom území. 

Distribu čná sústava VN 

Územie MČ Devín je v zmysle zásobovania elektrickou energiou zabezpečované prostredníctvom VN a NN 
siete distribučného charakteru. Orientovaná je na transformačné stanice 110/22 kV Karlova Ves, Podvornice 
a Lamač. Vedenia 22 kV sú zrealizované v káblovom a nadzemnom prevedení, distribučné stanice VN/NN 
sú v prevedení voľnostojace murované resp. stožiarové. 

Rozvoj sietí VVN a VN 

Pri rozvojových zámeroch na území MČ je potrebné rešpektovať doteraz známe zámery z hľadiska rozvoja  
distribučnej sústavy VVN. V zmysle schváleného ÚPN hl. m SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a 
doplnkov sa uvažuje s realizáciou nového VVN nadzemného vedenia v úseku Krčace – VW Slovakia, 
ktorého rezervovaná trasa prechádza východným okrajom územia mestskej časti. Uvedené vedenie bude 
súčasťou hlavného zásobovacieho VVN okruhu mesta Bratislavy a predstavuje vrátane svojich ochranných 
pásiem limitujúci prvok v danom území. 

Výkonové požiadavky novej výstavby na území MČ bude možné, po zhodnotení kapacít jestvujúcich 
elektrických zariadení, pokryť využitím preukázaných rezerv v sieti, resp. vybudovaním novej VN a NN siete 
s jej následným prepojením na jestvujúcu. V prípade potreby nového napájača 22 kV sa predpokladá 
orientácia na transformačné stanice 110/22 kV Karlova Ves a 110/22 kV Podvornice. Prípadné vyvolané 
zmeny v sieti VN a NN z titulu kolízií s pripravovanou výstavbou nepredstavujú problém a budú riešené od 
prípadu k prípadu v následných jednotlivých stupňoch dokumentácie. 

Pre návrh novej zástavby v území sú limitom doteraz navrhované trasy nadzemných vedení VVN a ich 
ochranné pásma. Návrh riešenia musí byť v zhode s koncepciou rozvoja distribučnej siete VVN mesta a 
s rešpektovaním jej zariadení ako limitujúcich prvkov v území. 

2.17.5 TELEKOMUNIKÁCIE 
MČ Devín bola pôvodne pripojená na telekomunikačnú sieť cez prípojný kábel na ATÚ Devínska Nová Ves. 
Vzhľadom na narastajúci počet telefónnych účastníkov kapacita prípojného kábla nebola postačujúca, a 
preto bola koncom roku 1998 vybudovaná v Devíne satelitná ústredňa v prenajatých priestoroch Miestneho 
úradu s kapacitou 706 prípojok a aj s možnosťou pripojenia účastníkov ISDN. Telefónna sieť v Devíne bola 
rozšírená v koordinácii s rekonštrukciou Kremeľskej ul. a pokládkou televíznych káblových rozvodov. 

Rozšírenie metalickej siete. 

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja MČ predpokladáme v tomto systéme TI pružné rozšírenie RSU, 
rozšírenie mts, resp. možnosť napojenia prostredníctvom ďalších operátorov. 

2.17.6 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
Mestská časť je zásobovaná teplom decentralizovaným spôsobom kotlami na báze zemného plynu, 
v menšom rozsahu elektrickou energiou, príp. iným spôsobom.  

Pre ďalší rozvoj MČ sa predpokladá zabezpečovanie tepla doterajším spôsobom so zvyšovaním podielu 
alternatívnych zdrojov energie.
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2.18 CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Jedným z najdôležitejších faktorov pre kvalitný život človeka je priaznivý stav jeho životného prostredia.  

Začlenením sa do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala do našej legislatívy zaviesť množstvo 
právnych predpisov s environmentálnym zameraním. Aj vďaka nim je postupne zaznamenávané zlepšenie 
environmentálnej kvality životného prostredia. Podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov rozumieme životným prostredím všetko čo vytvára prirodzené podmienky existencie 
organizmov, včítane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, 
voda, horniny, pôda, organizmy. Všetky zložky sú navzájom ovplyvniteľné, a preto je potrebné ku každej z 
nich zodpovedne pristupovať. 

Údaje v tejto kapitole vychádzajú najmä z environmentálneho monitorovacieho systému a sú doplnené 
informáciami z viacerých zdrojov (úrady, organizácie,...).  

Riešené územie je zaradené z hľadiska environmentálnych regiónov do Bratislavského regiónu 
3. environmentálnej kvality –  tzv. zaťažené oblasti. Samotná MČ Devín patrí medzi menej zaťažené oblasti 
Bratislavského regiónu, je však možné pozorovať vplyv iných oblastí (znečistenie vody, ovzdušia) a 
intenzívnu zástavbu niektorých častí územia. 

2.18.1 OVZDUŠIE 
Spracovanie údajov o znečistení ovzdušia zabezpečuje na národnej úrovni SHMÚ, od roku 2001 v module 
NEIS, ktorý nahradil dovtedy používaný systém REZZO. 

Emisie tuhých látok aj oxidu siričitého sa od roku 1990 plynulo znižujú, čo je okrem poklesu výroby a 
spotreby energie spôsobené zmenou palivovej základne v prospech ušľachtilých palív a používaním palív s 
lepšími akostnými znakmi. Na redukcii emisií tuhých častíc sa podieľalo aj zavádzanie odlučovacej techniky, 
resp. zvyšovanie jej účinnosti. Klesajúci trend emisií SO2 pokračoval najmä kvôli znižovaniu spotreby 
hnedého, čierneho uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, používaním nízkosírnych vykurovacích olejov.  

Nárast emisií TZL v rokoch 2004 a 2005 bol spôsobený zvýšením spotreby dreva v sektore malé zdroje 
(vykurovanie domácností) v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia. V roku 2005 bol zaznamenaný 
výraznejší pokles emisií SO2 z cestnej dopravy, a to aj napriek nárastu spotreby pohonných látok, čo bolo 
spôsobené zavedením opatrení týkajúcich sa obsahu síry v pohonných látkach. 

Trend emisií oxidov dusíka (NOx) je v posledných rokoch bez výraznejších zmien. Pokles emisií oxidu 
uhoľnatého (CO) v sektore cestná doprava súvisí s pokračujúcou obnovou vozidlového parku generačne 
novými vozidlami. Naopak zvýšenie emisií CO v sektore malé zdroje (vykurovanie domácností) súvisí so 
zvýšením spotreby dreva v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia. 

Z hľadiska celkovej kvality ovzdušia patrí záujmové územie medzi menej znečistené lokality Bratislavy. 
Znečisťujúci účinok čiastočne zmierňuje vhodná poloha územia vzhľadom na najväčšie zdroje znečistenia a 
prevládajúce severozápadné prúdenie ovzdušia. 

Na ventiláciu mesta priaznivo pôsobí vysoká rýchlosť vetra, ktorá v celoročnom priemere dosahuje hodnotu 
viac ako 5 m.s-1. 

Hlavnými zdrojmi znečistenia z bodových zdrojov sú priemyselné prevádzky, zdrojom znečistenia ovzdušia v 
širšom okolí hodnoteného územia je najmä automobilová doprava na Devínskej ceste. Významným 
druhotným zdrojom znečistenia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, 
zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Prehľad najväčších znečisťovateľov okresu 
Bratislava IV za rok 2007 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Znečisťujúce látky za rok 2007 Názov 
TZL (t) SO2 (t) NO2 (t) CO (t) 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., BÚ Martin 25,439 0,268 47,453 16,772 

Bratislavská teplárenská, a. s. 3,429 0,411 75,429 25,286 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave 0,792 0,65 0,889 4,263 

TENERGO BRNO, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby 0,508 0,061 9,91 4,003 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,019 0,446 0,366 0,148 

MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY 0,185 0,046 0,901 0,103 

Technické sklo 0,32 0,014 6,334 0,988 

Dalkia a.s. 0,221 0,026 4,324 1,746 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica 2,114 0 0 0 

 

2.18.2 VODA 
Zhoršenie kvality vôd je zapríčinené znečistením pochádzajúcim najmä z troch hlavných zdrojov: z 
poľnohospodárskej výroby, z priemyslu a z domácností. Zdrojom kontaminácie povrchových vôd 
nebezpečnými a škodlivými látkami sú jednak bodové a jednak plošné zdroje, svoju úlohu však môžu 
zohrávať aj nepredvídané prírodné udalosti, ako sú napr. extrémne búrkové dažde, povodne a pod. Na 
kontaminácii vôd sa však v značnej miere podieľajú i antropogénne podmienené katastrofické udalosti, 
akými sú havárie v železničnej a cestnej doprave, poruchy technologických zariadení v priemyselnej výrobe 
a pod. 

2.18.2.1 Povrchové vody 
Územím prechádzajú dva vodné toky, a to Dunaj a Morava. Na základe klasifikácie je voda vo vodnom toku 
Dunaj zaradená prevažne do I. – III. triedy kvality. Výnimkou sú ukazovatele skupiny „Základné fyzicko-
chemické ukazovatele“ a „Mikrobiologické ukazovatele“, kde bola zaznamenaná IV. trieda kvality vôd kvôli 
zvýšenému obsahu železa a koliformných baktérií. Piata trieda kvality vody na Dunaji bola zaznamenaná iba 
v skupine ukazovateľov „Mikropopulanty“. V ich prípade bola V. trieda kvality vôd zistená v úseku Dunaj – 
Karlova Ves (rkm 1873), a Dunaj – Bratislava / ľavý breh. Určujúcimi ukazovateľmi boli ortuť a hliník. Na 
znečistení Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z 
plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktiež lodná doprava.  

Hodnotenie kvality vody v povodí vodného toku Morava zatrieďuje povodie medzi významne znečistené. 
Kvalita vody na Morave a jej prítokoch je ovplyvňovaná znečistením z bodových zdrojov. Medzi 
najvýznamnejšie priemyselné zdroje odpadových vôd patrí okrem iných aj Volkswagen Slovakia v k.ú. MČ 
Devínska Nová Ves, ktoré susedí s k.ú MČ Devín. Tok Morava priteká na územie Slovenska z Českej 
republiky a zároveň je hraničným tokom s Rakúskom. Z tohto dôvodu je kvalita vody v toku ovplyvňovaná aj 
znečistením privádzaným z týchto susedných krajín. 

Tabuľka: Hodnotené miesta odberov kvality povrchových vôd za obdobie 2005-2006 

Mapové  NEC Tok -  miesto odberu vzorky                        Riečny Skupiny ukazovate ľov 

číslo     km  A B C D E F G H 

D14 M128040D MLÁKA - POD DEVÍNSKOU NOVOU 
VSOU              

0,50 IV III V III IV IV     

D15 M128021D MORAVA - DEVÍN 1,00 III III III IV IV II   I 

D61 D002012D DUNAJ - KARLOVA VES 1873,00 II III III III IV V   II 

D62 D002050D DUNAJ - BRATISLAVA Ľ.B.                      1869,00 II III III III IV V   II 

D63 D002051D DUNAJ - BRATISLAVA STRED                     1869,00 II IV II II IV V   II 

D64 D002052D DUNAJ - BRATISLAVA P.B.                      1869,00 II III II III IV V   II 

2.18.3 PODZEMNÉ VODY 
Najvhodnejšie podmienky z hľadiska množstva podzemných vôd vytvárajú v nížinných oblastiach kvartérne 
štrkopiesčité sedimenty aluviálnych náplavov a mezozoické karbonátové štruktúry v jadrových pohoriach. 

Z regionálneho hľadiska najvýznamnejšie podzemné vody sú evidované v Bratislavskom a Trnavskom 
samosprávnom kraji. Najväčšie využiteľné množstvá sú viazané na kvartérne a mezozoické hydrogeologické 
štruktúry, resp. rajóny. 
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Vývoj hladín podzemných vôd a výdatnosti prameňov počas roka ovplyvňuje súbor klimatických činiteľov, 
ktoré v konečnom dôsledku podmieňujú charakter roka. Z toho dôvodu nie je vývoj hladín podzemných vôd a 
výdatnosti prameňov v rámci územia rovnaký, pričom dôležitý vplyv na celkový vývoj má orografická 
členitosť územia. 

Podzemné vody trpia tiež následkami intenzívneho poľnohospodárstva a používania dusíkatých hnojív a 
pescitídov. Inými zdrojmi kontaminácie podzemnej vody sú dusičnany, ťažké kovy, ropné produkty a 
chlórované uhľovodíky, zavedené najmä z bodových zdrojov znečistenia, ako napr. skládky. Celkovo sa 
kontaminácia dusičnanmi vyskytuje lokálne. 

Odpadové vody z domácností a priemyslu predstavujú závažný tlak na vodné prostredie kvôli záťaži 
organickými látkami a živinami, ako aj nebezpečnými látkami. 

V roku 1991 bola prijatá smernica Rady 91/271/EHS o čistení mestskej odpadovej vody, ktorá sa zameriava 
na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami vypúšťaných komunálnych odpadových vôd. 
Predpisuje požadovaný stupeň čistenia pred vypustením a do roku 2005 sa musela smernica úplne 
implementovať v krajinách EÚ-15, a v krajinách EÚ-10 v rozmedzí rokov 2008 – 2015. Smernica vyžaduje 
aby všetky členské štáty zabezpečili do roku 2005 pre všetky aglomerácie s počtom viac ako 2000 
ekvivalentných obyvateľov zberné systémy a pre všetky zbierané odpadové vody primerané čistenie. 

2.18.4 PÔDA 
Pôdu je možné považovať za základ prírodného a životného prostredia. Kumuluje všetky škodlivé látky, ktoré 
boli zámerne alebo náhodou aplikované. Jej kontaminácia má vplyv na úrodnosť, kvalitu rastlín, vody, 
živočíchov a ohrozuje nadväzujúci potravinový reťazec, ktorý končí u človeka.  

V rámci hodnotenia degradácie pôd ide jednak o fyzikálne ako i chemické a biologické ohrozenie pôd. 
Degradácia pôdy spôsobuje zhoršenie a zmenu chemických, fyzikálnych a biologických vlastností pôd 
vplyvom prírodných antropických činiteľov. Tie sa môžu prejaviť na znižovaní produkčného potenciálu pôd, 
ale aj na možnom negatívnom vplyve na ostatné zložky životného prostredia (vodu a ovzdušia), ako aj na 
zdraví ľudí a zvierat. Na území mesta Bratislava sa z chemických degradačných procesov najviac prejavuje 
kontaminácia a acidifikácia pôdy a z fyzikálnych je to ohrozenie pôd eróziou. 

Acidifikácia spôsobuje zvyšovanie kyslosti pôd najčastejšie v dôsledku atmosférického spádu oxidu síry a 
dusíka v priemyselných oblastiach (pôsobením kyslých dažďov), ale može byť vyvolaná aj nevhodným 
hnojením. Negatívny vplyv acidity je jednou z hlavných príčin poškodzovania lesných porastov. 

Kontaminácia pôdy sa viaže na priemyselné zdroje znečistenia produkujúce imisie výrazne kontaminujúce 
pôdne zdroje. Najviac je ohrozená pôda ležiaca v okolí priemyselných prevádzok pôsobiacich ako veľké 
zdroje znečistenia. Z poľnohospodárskych zdrojov znečistenia je ohrozovaná najmä intenzívne využívaná 
poľnohospodárska pôda a pod. Z ekologického hľadiska sú najnebezpečnejšie ťažké kovy, rádioaktívne a 
organické látky pri, ktorých ide o vážnu degradáciu pôdy, ktorou sa nebezpečné látky dostávajú až do 
potravinového reťazca. 

Vodnou eróziou sú najviac ohrozené pôdy Malých Karpát, veternou otvorené časti Záhorskej nížiny. Pre 
Bratislavu boli vyčlenené štyri stupne vodnej erózie (Králik a kol., 1994): 

● silná (4. stupeň) 
● stredne silná (3. stupeň) 
● mierna (2. stupeň) 
● územie bez erózie (1. stupeň) 

V záujmovom území Devína sa vyskytuje vodná erózia predovšetkým na svahoch s prevahou viniča a 
ovocných sadoch s prevládajúcim tretím stupňom vodnej erózie.  

Nakoľko ale ide o výsušné územie s častými vetrami, ľahšie druhy pôd (hlinitopiesočnaté, čiastočne aj 
piesočnatohlinité a hlinité) sú značne náchylné na veternú eróziu. 

Náchylnosť na mechanickú degradáciu utláčaním (kompakcia) majú tieto pôdy nízku. Priepustnosť pre vodu 
je však u pôd v záujmovom území veľmi vysoká a tak tu je nebezpečie priesaku škodlivín do spodných 
vrstiev. 

2.18.5 ZAŤAŽENIE HLUKOM 
Ďalším výrazným faktorom, negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta, je hluk. 

Hluk je jedným z najdôležitejších psychosociálnych faktorov kvality prostredia a kvality života všeobecne. 
Môže spôsobiť poškodenia sluchu, ktoré znižujú kvalitu života, poruchy spánku, vysokú podráždenosť a iné 
negatívne zdravotné efekty. 
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Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne 
ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém. 

Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území MČ Bratislavy nie až tak nepriaznivá. Z líniových zdrojov hluku 
sa najvýraznejšie prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na intenzívne zaťažené dopravné koridory, najmä na 
Devínsku cestu. Železničná doprava sa v riešenom území nenachádza. Za stacionárne zdroje hluku okrem 
parkovísk a iných zdrojov z dopravy možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné lokality 
(kameňolom). Významným zdrojom hluku v území je aj lodná doprava a hluk zo stále intenzívnejšej 
stavebnej činnosti. 

2.18.6 SEIZMICKÁ AKTIVITA ÚZEMIA 
Z hľadiska rozvoja urbanizácie je jedným z limitujúcich faktorov aj náchylnosť územia na seizmické pohyby.  

Za rizikové oblasti sa považujú územia s očakávanou intenzitou zemetrasenia viac ako 6°MSK-64 (Hricko a 
kol., 1993). Záujmové územie je lokalizované v seizmotektonickej zóne Verona-Semering-Váh. Podobne ako 
celé alpsko-karpatské horské pásmo, aj táto oblasť je v pohybe. 

Za ohrozené oblasti z hľadiska možností výskytu zemetrasenia treba považovať lokality tvorené pieskami s 
vysokou hladinou podzemnej vody. Z tohto aspektu sú rizikové oblasti v blízkosti Dunaja (najrizikovejšia 
oblasť úsek od tunela po Zimný prístav). Vysokú intenzitu možno očakávať aj v oblasti mŕtvych ramien 
Dunaja (najrizikovejšie lokality v oblasti Šúru, medzi Vajnormi a Svätým Jurom, Pečniansky les a niektoré 
lokality na území Petržalky).  

Za potenciálne rizikové sa považujú aj oblasti nivných sedimentov, oblasti eolických spraší, hlinitých delúvií a 
tiež oblasti fluviálnych sedimentov s neogénnym podložím. 

Nízkou intenzitou seizmicity v záujmovom území sa vyznačujú oblasti vysoko metamorfovaných 
kryštalických bridlíc, granitoidných hornín a oblasti karbonátových hornín. 

2.18.7 RADÓNOVÉ RIZIKO A PRÍRODNÁ RADIOAKTIVITA 
Výskyt zvýšeného radónového rizika, podobne ako ďalších geofyzikálnych faktorov, pôsobí ako limitujúci a 
obmedzujúci faktor rozvoja urbanizácie. 

Z hľadiska škodlivosti na ľudské zdravie limituje, prípadne obmedzuje najmä výstavbu obytných areálov, 
športovo-rekreačných areálov, zdravotno liečebných objektov, areálov služieb a pod. Radón je veľmi 
nebezpečný prírodný rádioaktívny plyn, nokoľko je bez farby, chuti a zápachu, čo spôsobuje ťažkosti pri jeho 
identifikácii. Vzniká v dôsledku rádioaktívneho rozpadu uránu 238 v horninách zemskej kôry. Ľahko preniká 
prostredím aj na väčšie vzdialenosti (Hricko a kol., 1993). 

Radón sa do ovzdušia šíri v rôznych koncentráciách. Vo voľnom priestore sa rozptyľuje a je prakticky 
neškodný. Oveľa horší vplyv má v uzatvorených objektoch, kam je z podložia nasávaný pôsobením 
tlakového gradientu. Riziko ohrozenia ľudského zdravia závisí od koncentrácie radónu, ako aj od dĺžky 
pobytu človeka v takomto prostredí.   

Územie Bratislavy bolo na základe radónového prieskumu rozčlenené do troch kategórii: 

• nízke radónové riziko –       56,7% 
• stredné radónové riziko –    37,6% 
• vysoké radónové riziko –       5,7% 

Plochy s vysokým radónovým rizikom sú podľa odvodenej mapy radónového rizika najmä v lokalitách: 
Devínska Nová Ves – kolónia, sever Dúbravky, malé plochy medzi Dúbravkou a Záhorskou Bystricou, 
menšie plochy v MČ Rača, Vajnory, ojedinelé plochy v MČ Devín, Rusovce, Petržalka. 

Prírodná rádioaktivita je vyvolaná kozmickým žiarením a prírodnou rádioaktivitou hornín, hydrosféry a 
atmosféry. Na základe meraní možno konštatovať, že situácia je priaznivá, prírodná rádioaktivita hornín v 
riešenom území a napokon aj v celej oblasti Bratislavy nedosahuje ani priemerné hodnoty rádioaktivity 
zemskej kôry. 

2.18.8 ŽIARENIE 
Elektromagnetický smog sa pokladá za rizikový faktor životného prostredia, nakoľko negatívne pôsobí na 
zdravotný stav obyvateľov, najmä na mozgový a nervový systém. Za hlavný zdroj elektromagnetického 
smogu sa považuje elektromagnetické pole televíznych a rádiových vysielačov, mobilných telefónov, 
elektrických vedení, bludné priemyselné prúdy a pod. K najviac zaťaženým oblastiam z hľadiska 
elektromagnetického žiarenia patria tieto lokality: sever Starého Mesta, Nové Mesto, južná časť Železnej 
studničky, parkovisko Koliba.
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2.19 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Bratislava je významným zdrojom odpadov v rámci Slovenska. 

Žije tu 8,4% obyvateľov Slovenska a podiel mesta na celkovej produkcii odpadov predstavuje zhruba 3,7% a 
na produkcii komunálnych odpadov 10,6% (údaj k roku 2002). 

Súčasný stav v produkcii odpadov v Bratislave a na základe zistených údajov Krajského úradu v Bratislave a 
na základe hlásení obcí od jednotlivých pôvodcov komunálneho odpadu.  

Druhy odpadov v riešenom území: 

• komunálny odpad 
• rozptýlený drobný odpad po celom území 
• sezónny odpad z turizmu a rekreácie 

Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je v súčasnosti spaľovanie. Najbližšia skládka 
odpadov sa nachádza v Devínskej Novej Vsi.  

Územie je trvalo obývané, v riešenom území existuje systematický odvoz odpadu. V území sa vyskytuje 
viacero lokalít s výskytom čiernych skládok. Tie sa nachádzajú najmä v tesnej blízkosti chatových a 
záhradkárskych osád, v niektorých častiach CHKO Malé Karpaty. V území prevláda rozptýlený domový a 
odpad zo stavieb. Odpady predstavujú významnú záťaž z hľadiska ochrany životného prostredia. 

2.19.1 NAKLADANIE S ODPADMI 
Najrozšírenejším spôsobom nakladania s odpadmi v oblasti Bratislavy bolo doposiaľ zneškodňovanie 
skládkovaním a spaľovaním. Skládkovaním bolo zneškodnených 44 - 84% ročnej produkcie ostatných 
odpadov a cca 20% ročnej populácie nebezpečných odpadov, pričom cca 21% ročnej produkcie 
nebezpečných odpadov bolo zneškodňované spaľovaním. 

2004 2005 2006 

Množstvo odpadov (t) 
Spôsob 

nakladania s 
odpadmi Nebezpečný 

odpad 
Ostatný 
odpad 

Nebezpečný 
odpad 

Ostatný 
odpad 

Nebezpečný 
odpad Ostatný odpad 

Zhodnocovanie 27 923,00 240 324,00 18 740,33 250 572,75 25 062,52 378 739,26 

Zneškod ňovanie 
skládkovaním 17 766,00 1 241 388,00 9 603,99 383 985,22 11 982,73 2 686 387,65 

Zneškod ňovanie 
spaľovaním 18 089,00 1 702,00 11 566,88 3 048,05 13 958,96 19 338,64 

Biologické 
zneškod ňovanie 5 222,00 8 024,00 5 311,24 4 409,61 5 476,08 2 186,18 

Iná forma 
zneškod ňovania 5 195,00 32 835,00 6 329,87 224 934,06 23 743,26 121 920,33 

Zdroj: SAŽP 

2.19.2 KOMPOSTOVANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU 
V záujmovom území sa neplánuje výstavba kompostární a podobných zariadení. 
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2.20 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE STAVU RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

2.20.1 URBANISTICKÉ PROBLÉMY V RIEŠENOM ÚZEMÍ 
● neupravené nástupné priestory pred vstupom do areálu NKP Devín – Slovenské hradisko, 

● nedostatočný počet a provizórny charakter zariadení drobnej komerčnej vybavenosti (stravovacie 
zariadenia, suveníry), 

● neupravené priestory a plochy Muránskej ulice, 

● chýbajúce prístrešky MHD na Muránskej ulici, 

● neupravené plochy okolo niektorých kultúrno-historických prvkov, výtvarných umeleckých prvkov, 

● nedostatočný počet lavičiek na nábrežnej promenáde na Muránskej ulici ako nástupnom priestore do 
areálu NKP Devín – Slovanské hradisko, tiež v zastavanom území Devína (vysoká intenzita 
návštevnosti turistami domácimi aj zahraničnými), 

● absencia osobného prístavu, lodeníc, rekreačnej športovej vybavenosti na dunajskom a moravskom 
nábreží, 

● nevyznačený nástup na Štefánikovu magistrálu (informačný panel o významnej turistickej trase), 

● neupravené chodníky pri mŕtvych ramenách Moravy, Dunaja (v inundačnom území), 

● množstvo rozptýleného drobného odpadu, poškodené objekty v inundačnom území Moravy 
a Devína, v miestach mŕtvych ramien, najmä po poklesnutí hladiny vody v ramenách, 

● znečistené územie západne od bývalého jazdeckého areálu (hneď za hranicou pozemku sa 
nachádzajú kopy konského hnoja), 

● opustené, poškodené stavby, zvyšky stavieb v zastavanom území a v kontaktovom pásme 
zastavaného územia (zvyšky stavieb nad Lomnickou ulicou – hospodárske budovy, budova 
východne od cesty s poškodenou pochôdznou strechou, opustený amfiteáter nad nábrežím, zvyšok 
prístrešku na trase cyklocesty pri Morave (v ohybe cesty), 

● neupravený areál technickej vybavenosti v mieste rozdvojenia Lomnickej ulice (pri parcele č. 
1369/2), 

● nevyužitý, zdevastovaný objekt TV v závere Lomnickej ulice, 

● neupravené malé trojuholníkové "námestie" v mieste rozdvojenia Lomnickej ulice (pri parcele č. 
1369/2), 

● neupravený svah v južnej časti Muránskej ulice pri západnej bráne do hradného areálu 

● nefunkčné verejné WC východne od hotela Hradná brána a neupravený priestor svahu za hotelom 
Hradná brána 

● neupravené plochy drobných trojuholníkových námestíčok v zastavanom území Devín, 

● chýbajúce chodníky popri frekventovanejších komunikáciách, 

● problémový peší prístup ku Geologickému múzeu v západnej časti Devína, 

● nevyužité zanedbané športové plochy – dve futbalové ihriská – severnej časti a v centre MČ, 

● absencia športových plôch v Devíne, 

● neupravené, znečistené plochy v kontaktovom pásme zastavaného územia, 

● nové stavby, prípadne ich oplotenia, tesne v dotyku s cestnými komunikáciami (pozemky RD siahajú 
až k vozovke), 

● množstvo nevyužitých plôch v zastavanom území, 

● nefunkčný zdevastovaný objekt predajne potravín pri MsÚ, 

● neudržiavané plochy s odpadom pri opustenom objekte predajne potravín, 

● absencia predajne potravín v Devíne, 

● stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice a neupravený dvor za ňou, 

● schátraný zdevastovaný amfiteáter na nábrežnej promenáde, 

● zanedbané, nevyužívané plochy viníc a sadov na svahoch nad Devínom, 
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● nedoriešené trasovanie cyklotrasy popri nábreží v smere do Karlovej Vsi, 

● neupravený dvor pri futbalovom ihrisku (bývalý vstup od Hradnej ulice) v mieste frekventovaného 
pohybu návštevníkov, 

2.20.2 POZITÍVA 
● vybudovaný cyklistický chodník popri Morave, 

● cyklistický chodník vo výstavbe pozdĺž hrádzového múrika (tiež t. č. vo výstavbe), 

● upravený úsek Rytierskej ulice ako pešia zóna, 

● náučný chodník pod Devínskou Kobylou, 

● turistické značené chodníky v katastri Devína, 

● čistota uličných priestorov v zastavanom území, 

● čiastočne upravená nábrežná promenáda, 

2.20.3 SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

● významné miesto osídlenia od doby neolitickej, v období rímskej ríše - predsunutá stanica na ľavom 
brehu Dunaja, sídelné hradisko Veľkomoravskej ríše (9. storočie), stredoveký hrad zničený v roku 
1809, neskôr pamätné miesto stretnutí národného povedomia Štúrovcov (1836),  

● neobyčajná prírodná scenéria – skalné bralo (hradný kopec) na sútoku Dunaja s Moravou 
v Dunajskej bráne medzi Devínskou Kobylou a rakúskym Braunsbergom, 

● poloha na úpätí Devínskej Kobyly, významnej geologickej a botanickej lokality (ako časť CHKO Malé 
Karpaty, v nej prírodné rezervácie – Devínska Kobyla – Sandberg, Fialková dolina, mimo CHKO 
Devínska lesostep),  

● z hľadiska historických aj prírodných hodnôt významný cieľ medzinárodného turizmu, 

● v rámci širších územných vzťahov jeden z piatich strážnych hradov v Dunajskej bráne (Hainburg, 
Rothelstein, Pottenburg na pravej strane, Devín a Bratislava na ľavej strane Dunaja), 

● bezprostredná nadväznosť Bratislavy (centrum do 10 km) ako jej mestskej časti s významnou 
rekreačnou a turisticko-spoločenskou funkciou,  

● výhodná poloha medzi Bratislavou a Viedňou (do 50 km), 

● jedinečná poloha z európskeho hľadiska - na hranici dvoch štátov (Slovensko, Rakúsko) a dvoch 
etník (slovanské, germánske), zo širšieho hľadiska až troch (plus ugrofínske, Maďarsko,),  

● výhodná poloha pre všestrannú rekreáciu, šport a turistiku – pri vode, na sútoku dvoch riek (Dunaj, 
Morava), aj pri horskom masíve Devínskej Kobyly (514 m n .m.),  

● splavný Dunaj – zastávka výletných plavieb na európskom veľtoku medzinárodného významu na 
trase Rýn – Mohan – Dunaj (t.j. od Rotterdamu až po dunajskú deltu), zastávka medzinárodnej 
vodáckej turistiky, 

● východisko a zastávka turistických ciest – v pešej turistike začiatok turistickej magistrály E 8 M. R. 
Štefánika, v pokračovaní ako Cesta hrdinov SNP až na Duklu, ktoré tvoria hlavnú kostru slovenskej 
pešej turistiky, tiež ako zástavka medzinárodnej cyklistickej trasy na odbočke z Podunajskej trasy na 
Pomoravskú trasu, vedúcej do ČR cez Moravu,   

● významný cieľ turizmu / cestovného ruchu poznávacieho (v tom kultúrny, spoločenský, konferenčný, 
gastronomický), ako aj turisticko – rekreačného, 

● hrad na skalnom brale (národná kultúrna aj prírodná pamiatka), mestská časť  s historickým centrom 
(pamiatková zóna s kostolom, dvomi kaštieľmi ako NKP, zachovalá uličná sieť, vidiecka atmosféra), 
vinohradnícka tradícia -  ríbezľové víno, 

● významný cieľ rekreácie a medzinárodného cestovného ruchu - prímestskej jednodennej rekreácie 
Bratislavčanov ako aj návštevníkov mesta,   

● lokalizácia častí mestského múzea na hrade, 
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Slabé stránky 

● chýbajúca územnoplánovacia dokumentácia ako pokračovanie schváleného ÚPN hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorá by podrobnejšie riešila mestskú časť Devín, a to na úrovni. ÚPN zóny v zmysle 
mestskej časti alebo zóny, prípadne urbanistickej štúdie na úrovni územného plánu pre územie 
Devína ako celku,  

● aj z nedostatku územného plánu vyplývajúca nezvládnutá výstavba v zastavanom území, pozdĺž 
vodného toku Morava, na svahoch Devínskej Kobyly, najmä objektov rodinných domov, individuálnej 
chatovej a záhradkárskej rekreácie, 

● vzhľadom na turistický význam a návštevnosť mestskej časti kvantitatívne nedostatočná 
a kvalitatívne nevyhovujúca občianska vybavenosť,   

● nedostatočná turistická vybavenosť, 

● nevyhovujúca technická infraštruktúra a dopravná sieť, 

● prevádzka kameňolomu, 

Ohrozenia 

● aj v dôsledku chýbajúcej územnoplánovacej dokumentácie a slabšej stavebnej disciplíny 
pokračovanie často živelnej výstavby, najmä obytnej, nerešpektovanie významu mestskej časti, 

● málo účinná ochrana pamiatok a historického prostredia voči nedisciplinovaným investorom, 

● živelne uskutočňovaná zmena záhradkárskych a chatových osád výstavbou rodinných domov až víl, 

● ohrozenie národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla obytnou výstavbou v jej bezprostrednom 
susedstve bez chýbajúceho ochranného pásma, 

● ohrozenie CHKO vo východnej časti masívu Devínskej Kobyly smerom na Karlovu Ves (nad Dlhými 
Dielmi a na Kráľovom vrchu) výstavbou, 

● ohrozenie straty identity prostredia mestskej časti nezvládnutou výstavbou a procesom turizmu, 

● nepripravenosť pred negatívnymi znakmi prudko rozširujúceho sa turizmu (dynamická a statická 
doprava, architektonicky nevhodné objekty, nerešpektovanie historického prostredia,..), 

● (živý) kameňolom v prevádzke na východných svahoch Devínskej Kobyly (nad Dunajom), 

Príležitosti 

● potenciál pre vybudovanie mestskej časti ako komplexného strediska medzinárodného turizmu 
/cestovného ruchu na požadovanej úrovni, 

● vybudovanie osobného prístavu pre medzinárodné výletné plavby na Dunaji, pre vodácku turistiku 
(pri Sihoti, pri ústí Moravy), veslárske kluby, 

● zavedenie pravidelnej osobnej dopravy medzi Devínom a Bratislavou a rakúskym Hainburgom, 

● zabezpečiť rozvoj medzinárodnej turistiky medzi Devínom a Hainburgom (Deutsche Altenburgom – 
návšteva Carnunta, termálneho areálu), Hundheimskych kopcov, 

● zabezpečenie užšej spolupráce CHKO Malé Karpaty s Nationalpark Donau-Auen za účelom 
účinnejšej ochrany prírody a turistiky, 

● vybudovanie zodpovedajúcej rekreačno – športovej vybavenosťti 

● rozšírenie siete náučných chodníkov,  

● obnovenie remeselníckej a hospodárskej tradície mestskej časti (rybárstvo, lodníctvo, 
vinohradníctvo, hrnčiarstvo), 

● zabezpečenie obnovy, údržby a vhodnej funkčnej náplne historickým objektom a zachovanie 
urbanistickej štruktúry centra, 

● vybudovanie športových zariadení ako doplnku k turistickej vybavenosti,
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2.20.4 LIMITY ROZVOJA ÚZEMIA 
Limity funkčného využitia územia a jeho priestorového usporiadania sú záväzné podmienky realizovateľnosti 
zámerov územného plánovania. Limity využitia územia tvoria dve skupiny. 

Prvú skupinu tvoria limity odvodené z všeobecne platných predpisov – zákonov, vyhlášok, noriem a sú 
záväzné pre obstarávateľa a spracovateľa UŠ. 

Druhú skupinu tvoria limity, ktoré vychádzajú z konkrétnych podmienok riešeného územia, z požiadaviek 
zadania, z požiadaviek obstarávateľa, z požiadaviek obyvateľov, z predstáv spracovateľa o funkčnom využití 
územia a jeho priestorovom usporiadaní, sú výsledkom konsenzu medzi zúčastnenými stranami a môžu sa 
stať v prípade urbanistickej štúdie záväznými regulatívmi v okamihu ich schválenia v podobe zmien a 
doplnkov v príslušnej nadradenej ÚPD. 

Limity z h ľadiska nadradenej územnoplánovacej dokumentácie a v ýznamných európskych 
dokumentov 

● zásady a regulatívy stanovené v záväznej časti ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v 
znení zmien a doplnkov pre riešené územie MČ Bratislava - Devín, 

● zásady a regulatívy stanovené v záväznej časti ÚPN VÚC Bratislavského kraja, rok 1998, v znení 
zmien a doplnkov pre riešené územie MČ Bratislava – Devín, 

● zásady a regulatívy stanovené v záväznej časti KÚRS 2001, 
● kritériá Európskeho dohovoru o krajine, prijatého vo Florencii 20. októbra 2000 na ochranu, 

manažment a plánovanie krajiny. 

Limity urbanistické, funk čné a priestorové 
● "vstupná brána" na územie mesta, Slovenska, poloha na sútoku Moravy a Dunaja, NKP Devín – 

Slovanské hradisko s prírodnou vedutou NPR Devínska Kobyla, 
● zachovaný špecifický ráz vidieckeho priestoru, prírodný charakter územia na území hlavného mesta, 

charakter zástavby a historicky utvorenej otvorenej krajiny, národopisné špecifiká, špecifické 
prírodné a krajinné prostredie, 

● charakter extenzívnej, prevažne málopodlažnej (historicky len málopodlažnej) radovej (pôvodná 
obec) a solitérnej (zástavba na svahoch Karpát) zástavby formou rozptýlenej extenzívnej zástavby, 

● centrá spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej zelene, nábrežná promenáda, 
● rekreačná vodná doprava a vodné športy, 
● systém protipovodňovej ochrany (Dunaj, Morava), 
● každodenná dostupnosť športových aktivít a aktivít vo voľnom čase, 
● dominantné zameranie územia mestskej časti Bratislava - Devín na: 

● funkciu bývania (charakter extenzívnej, prevažne málopodlažnej solitérnej zástavby v 
atraktívnom prostredí sútoku dvoch významných riek a Devínskeho hradného brala s 
významnou historickou zrúcaninou), 

● funkciu občianskej vybavenosti (pre turizmus, šport a rekreáciu lokálneho až medzinárodného 
významu), 

● rekreačný pohyb nemotorový (prírodné ihriská, rekreačné trasy pre nemotorový pohyb – 
turistické, náučné, cyklistické, lyžiarske bežecké, jazdecké, atletické bežecké, vodné, atď.), 

● rekreačný pobyt krátkodobý v prírodnom prostredí, v lese, na oddychových lúkach, pri vode, 
na nábrežnej promenáde, rozvoj prímestskej každodennej a víkendovej rekreácie, turizmu, 
športu 

● prírodné prostredie prevažne lesné s lúčnymi porastmi s funkciou prímestského rekreačného lesa, 
● charakteristika prímestského rekreačného lesa v hraniciach mesta (prímestský rekreačný les nie je 

rekreačné stredisko, preto má iné kritériá rozvoja), 
● tichý režim obytného prostredia v okrajovej časti hlavného mesta, tichý rekreačný režim prírodného 

prostredia prímestského rekreačného lesa, 
● požiadavky smernice EU 2002/49/EC z hľadiska hlučnosti: 

● zachovať tiché zóny v prírodnom rekreačnom prostredí, bez dopravnej a hlukovej záťaže, 

Limity krajinno-ekologické 
● inundačné územie Dunaja a Moravy, 
● podmáčané depresné plochy v zastavaných územiach mestských častí a v otvorenej krajine ako 

nezastaviteľné pozemky s porastmi, 
● celistvosť lesného masívu Devínskej Kobyly a Devínskych Karpát, 
● konfigurácia terénneho reliéfu, 
● súvislé plochy vinohradov a hodnoty zachovanej rurálnej krajiny, 
● kritériá krajinného rázu Malých Karpát a vinohradníckej krajiny na úpätí svahov Malých Karpát, 

Limity z h ľadiska ochrany prírody a krajiny 
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● ochrana a tvorba krajinného obrazu, systém Európskej ekologickej siete, 
● záujmy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa 

NATURA 2000, Ramsarského dohovoru, podľa koncepcie ÚSES, 

Limity z h ľadiska ochrany kultúrno-historických hodnôt 
● záujmy ochrany kultúrno-historických hodnôt podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu, zásady pamiatkovej starostlivosti Bratislava – Devín (SÚPS, 1991), 
● objekty prírodného, kultúrneho dedičstva legislatívne evidované aj neevidované, ochranné pásmo 

NKP Devín - Slovanské hradisko 
● zámer zapísať lokalitu Devín do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, 

Limity z h ľadiska ochrany životného prostredia 
● záujmy ochrany životného prostredia, jeho jednotlivých zložiek, 
● limity legislatívne stanovenej ochrany povrchových a podzemných vôd, 
● vyťaženie časti Malokarpatského masívu len v rozsahu vymedzených hraníc dobývacieho priestoru, 
● limity hlučnosti z hľadiska obytného prostredia a rekreačného prostredia, 
● požiadavky smernice EU 2002/49/EC z hľadiska hlučnosti: požiadavka zachovať tiché zóny v 

prírodnom rekreačnom prostredí, bez dopravnej a hlukovej záťaže  
● tiché rekreačné prostredie ako: 

● jeden z najdôležitejších faktorov rekreačného prostredia prímestského rekreačného lesa, 
● jedno z najvýznamnejších kritérií kvality rekreačného zázemia veľkého mesta, 

● zázemie pre rozvoj cestovného ruchu/turizmu, športu, rekreácie, kultúrno-spoločenských aktivít 
celomestského až medzinárodného významu, 

Limity z h ľadiska režimu prímestských lesov s významnou zdravo tnou, kultúrnou alebo 
rekreačnou funkciou (režim lesov osobitného ur čenia) 

● limity z hľadiska požiadaviek na ochranu zachovania režimu rekreačného prostredia, zachovania 
funkcií kategórie prímestských a ďalších lesov s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou 
funkciou (režim lesov osobitného určenia), 

Limity z h ľadiska dopravnej vybavenosti 
● trasy pre nemotorické druhy dopráv, 
● dominantný obytný a rekreačný režim riešeného územia, 
● dostatočná šírka cestných komunikácií, uličných profilov, rešpektovanie rozhľadových trojuholníkov v 

križovatkách, 
● prednostná obsluha navrhovaných rekreačných území systémom hromadnej dopravy, 
● priestory pre peší pohyb návštevníka v riešenom území (navrhované rekreačné trásy 
● dopravný systém rekreačnej plavby po Dunaji (celoeurópska trasa Rýn – Mohan – Dunaj) a Morave 

Limity z h ľadiska technickej vybavenosti 
● ochrana vodných zdrojov, 
● legislatívne stanovené ochranné a bezpečnostné pásma sietí technickej vybavenosti.
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2.20.5 VYHODNOTENIE POTENCIÁLU ÚZEMIA 

Význam v systéme osídlenia 

● mestská časť hlavného mesta SR, 

● atraktívna časť mesta s vysokým prírodným potenciálom a s vysokým kultúrno-historickým 
potenciálom medzinárodného významu, s vysokým rekreačno-prírodným potenciálom 
medzinárodného významu a s kvalitným obytným potenciálom, 

● prvý bod Malokarpatskej vínnej cesty, 

● nástupný bod Štefánikovej magistrály (Cesty hrdinov SNP až po Duklu). 

Poloha v systéme osídlenia 

● v hlavnej oblasti cezhraničnej spolupráce 1. a 2. úrovne, 

● v najrozvinutejšej aglomerácii Slovenska – bratislavsko-trnavskom ťažisku osídlenia, 

● v jadrovom pásme ťažiska osídlenia 1. úrovne, 

● na rozvojovej osi 1. stupňa Bratislava – Pezinok – Modra – Trnava, 

● v Bratislavskom samosprávnom kraji, 

● v Malokarpatskom funkčnom celku, 

● na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

● na sútoku dvoch významných vodných tokov Dunaj a Morava, 

● v okrajovej časti územia hlavného mesta, 

● v tichom prírodnom prostredí Malých Karpát a pri dvoch významných vodných tokoch, 

● na začiatku Malokarpatskej vínnej cesty, 

Poloha z h ľadiska prírodných podmienok a životného prostredia 

● excentrická poloha v hlavnom meste mimo rušných častí mesta, 

● relatívne najvyššia čistota ovzdušia v meste, 

● južná, juhozápadná a západná expozícia z hľadiska orientácie svetových strán, 

● bezprostredný kontakt s plochami krajinnej zelene a významnými vodnými tokmi, 

● bezprostredný dotyk prímestského rekreačného lesa so zastavaným územím mestskej časti, 

Geografická poloha 

● poloha na úpätí Malých Karpát (Devínskej časti Malých Karpát - časti Devínska Kobyla, Bratislavské 
predhorie, Devínska brána), 

● poloha v údolnej nive vodného toku Dunaj, 

● poloha v údolnej nive vodného toku Morava, 

Dostupnos ť 

● 10 km od centra Bratislavy, 

● 4 km od MČ Devínska Nová Ves, 

● 7 km od MČ Karlova Ves, 

● 4,5 km od Hainburgu (vzdušnou čiarou), 

Krajinný ráz 

● poloha mestskej časti na úpätí Devínskej časti Malých Karpát, porastenom ruderalizovanými, 
zatrávnenými porastmi na plochách bývalých ovocných, ríbezľových sadov, viníc, porastenom 
udržiavanými trávnymi porastmi, vinicami, 

● zalesnený hornatý terén prevažnej časti katastrálneho územia, 

● údolná niva pozdĺž vodných tokov Dunaj a Morava, 
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● listnaté lesy Malých Karpát, 

● lužné, vodné, mokraďové spoločenstvá ostrovov a ramien Dunaja a Moravy, 

● pôsobivá scenéria historickej zrúcaniny na strmom Devínskom brale nad sútokom Dunaja a Moravy, 

● drobné plochy rozptýlenej krajinnej zelene (nelesná drevinová vegetácia) na svahoch Malých Karpát, 

● pásmo skál na juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly, 

● málopodlažná zástavba (maximálne dvojpodlažná) vidieckeho charakteru v zastavanej časti územia, 
radová, solitérna s tradičnou úzkou parceláciou, s prevažne drobnými objektmi so šikmými 
strechami, 

Dopravné napojenie 

● na centrum mesta Devínskou cestou (cesta II. triedy, funkčnej triedy B2, 

● na MČ Devínska Nová Ves Kremeľskou ulicou (cesta III. triedy, funkčnej triedy C2), 

● na centrum Bratislavy vodnou cestou (vodný tok Dunaj – rekreačná doprava výletnými loďami 
Bratislava – Devín), 

● na ostatné časti Bratislavy linkami MHD, zastávky MHD, 

● na Lanžhot – Kúty vodnou cestou (vodný tok Morava – rekreačná doprava výletnými loďami Brodské 
- Devín), 

Poloha z h ľadiska turizmu, cestovného ruchu a rekreácie 

● potenciál územia pre rozvoj rekreačných aktivít - rekreácia v lesnom prostredí, pri vode, pri 
významných vodných tokoch, v poľnohospodárskej krajine a súčasne na území hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

● kultúrno-poznávací, náučný a vzdelávací turizmus, 

● sieť rekreačných trás (peších, cyklistických, vodných), 

● začiatok medzinárodnej turistickej trasy E08 (červená) Štefánikova magistrála (Devín – Bradlo, ďalej 
ako Cesta hrdinov SNP smerom na Duklu), 

● začiatok Malokarpatskej vínnej cesty, 

● dopravné napojenie z centra mesta (MHD, výletné lode), 

Poloha z h ľadiska chránených území prírody a krajiny 

● vysoký potenciál územia z hľadiska výskytu chránených území prírody a krajiny, 

Poloha z h ľadiska kultúrno-historických hodnôt 

● vysoký potenciál územia z hľadiska výskytu prvkov s kultúrno-historickými hodnotami, legislatívne 
chránenými i nechránenými.
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