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ANALYTICKÁ ČASŤ

1.1

KOMPLEXNÉ HODNOTENIE A ANALÝZA VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

1.1.1 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
1.1.1.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY ICH STAV A OHROZENIA
1.1.1.1.1 GEOMORFOLÓGIA
Územie Senca je podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Lukniš, Mazúr, 1984), zaradené do
Alpsko – himalájskej sústavy, geomorfologickej provincie Západopanónska panva, geomorfologickej
subprovincie Malá Dunajská kotlina, geomorfologickej oblasti Podunajská nížina a geomorfologického celku
Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina. V rámci podrobnejšieho členenia sa územie rozčleňuje do
geomorfologického podcelku Trnavská pahorkatina a geomorfologických častí Podmalokarpatská pahorkatina,
Trnavská tabuľa a Úľanská mokraď.
Obrázok 1 Geomorfologické členenie mesta Senec

Zdroj: vytvorené podľa Mapového portálu ŠGÚDŠ, podkladová mapa OpenStreetMap

1.1.1.1.2 GEOLÓGIA
Z pohľadu inžiniersko - geologickej klasifikácie patrí hodnotené územie do regiónu neogénnych tektonických
vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, Podunajská nížina, rajónu F – rajónu údolných riečnych náplavov –
prevažne štrkovité zeminy.
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Geologická stavba mesta a jeho okolia je výsledkom tektonického vývoja s poklesávaním neogénneho podložia
a synsedimentárnym vyplňovaním vznikajúcej panvy fluviálnymi sedimentmi. Sedimentácia je vertikálne ale aj
horizontálne nehomogénna, vo vrchnej časti ju tvorí málo mocný piesčito – hlinitý pokryv, plocho uložený na
mohutnom súvrství štrkopieskov a ílov.
Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú útvary: neogén a kvartér.
Akumulačná činnosť Dunaja, ktorý v minulosti, meandrujúc v území, ukladal náplavový materiál do mohutného
náplavového kužeľa, ale aj Malého Dunaja, je v súčasnom období minimálna. Podzemná voda býva viazaná na
priepustnejšie štrkopiesčité a piesčité sedimenty, ktoré sa však na predmetnej lokalite nenachádzajú.
Obrázok 2 Geologická stavba mesta Senec

Zdroj: vytvorené podľa Mapového portálu ŠGÚDŠ
Geologická legenda:
fhh; fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív
horských potokov
šw; fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a piesky dnovej akumulácie v nízkych terasách
dfh; deluviálno-fluviálne sedimenty: prevažne ronové hliny, piesčité hliny s úlomkami, jemnozrnné piesky a
splachy zo spraší
lw; eolické sedimenty: spraše a jemnopiesčité spraše, vápnité a sprašovité hliny vcelku
hšh; proluviálne sedimenty: prevažne hliny a piesčité hliny s úlomkami hornín a zahlinenými štrkmi v nivných
náplavových kužeľoch
pr2; proluviálne sedimenty: hlinité a piesčité štrky s úlomkami hornín až rezíduá v nižších stredných
náplavových kužeľoch
phr2; proluviálne sedimenty: hlinité a piesčité štrky s úlomkami hornín v nižších stredných nápl. kužeľoch s
pokryvom spraší a deluviálnych splachov
lhw; eolicko-deluviálne sedimenty: nevápnité sprašové hliny a sprašiam podobné zeminy
Strana 2 z 15

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028
phw; proluviálne sedimenty: hlinité a piesčité štrky s úlomkami hornín v nízkych náplavových kužeľoch s
pokryvom spraší a deluviálnych splachov
Na území mesta Senec sú podľa Registrov Geofondu vedeného Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra
evidované štyri ložiská nevyhradených nerastov – Senec (Martinský les) – tehliarske suroviny (4138), Boldog –
štrkopiesky a piesky (4642), Nový Svet – štrkopiesky a piesky (4649) a Senec – štrkopiesky a piesky (4410).
V riešenom území sa nachádza prieskumné územie „Trnava – horľavý zemný plyn“ s platnosťou do 31.3.2028.

1.1.1.1.3 HYDROLÓGIA
Povrchové vody
Hodnotené územie spadá do povodia Malého Dunaja. Z hľadiska typu režimu odtoku patrí hodnotené územie
do vrchovinovo – nížinnej oblasti s dažďovo – snehovým typom režimu odtoku.
Najvýznamnejším vodným tokom pretekajúcim územím Senca je Čierna voda. V katastrálnom území sa
nachádzajú viaceré menšie melioračné kanále a dva menšie vodne toky napájajú vodnú plochu pri Martine.
Vodný tok Čierna voda je prirodzený vodný tok, ktorý spadá do povodia Malý Dunaj. Čierna voda má začiatok
toku juhovýchodne od obce Svätý Jur pri NPR (národná prírodná rezervácia) Šúr. Má dĺžku 113km a preteká
Podunajskou nížinou, kde vytvára početné meandre a slepé ramená. Zaúsťujú sa do nej početné odvodňovacie
kanály.
Tok Čierna voda je evidovaný ako vodohospodársky významný tok podľa vyhlášky MŽP SR č.211/2005.
Vodné plochy
V oblasti mesta Senec sa nachádza viacero vodných plôch spravidla štrkoviská (Hlboké resp. Čiernovodské
jazero, Strieborné jazero a jazero Kövécstó, Slnečné jazerá). Vodné plochy v minulosti boli využívané ako
ťažobné priestory štrkov a štrkopieskov, avšak viaceré sú v súčasnosti využívané na rekreáciu (napr. Slnečné
jazerá).
Najväčšou vodnou plochou sú Slnečné jazerá, ležiace vo východnej časti Senca pozdĺž železničnej trate. Okrem
nich južne od železničnej trate leží Hlboké jazero a v juhozápadnej časti pri nadjazde Strieborné jazero. Jazerá
sú odkrytými horizontmi podzemnej vody, ich plocha dosahuje 120 ha, objem vody 3,33 mil. m3, priemerná
hĺbka je 6 m. Hladina vody je na úrovni 120 m n.m. Ďalšia vodná plocha nachádzajúca sa v širšom okolí je
Čiernovodské jazero. Významnou vodnou plochou je aj vodná plocha pri Martine a vodné plochy v starých
ramenách Čiernej vody, ktoré sú aj vzácnymi spoločenstvami mokradí.
Podzemné vody
Hodnotené územie a jeho širšie okolie patrí do viacerých hydrogeologických regiónov. Juhozápadná strana
tohto územia patrí do regiónu Q 051- Kvartér západného okraja. Podunajskej roviny s využiteľným množstvom
podzemných vôd 0,50 – 0,99 l.s-1.km-2, juhovýchodná a východná časť patrí do regiónu Q 052 – kvartér
juhozápadnej časti Podunajskej roviny s využiteľnosťou podzemných vôd 2,00 – 4,99 l.s-1.km-2. (Poráziková, K.,
Kollár, A., In. Atlas krajiny SR, 2002).

1.1.1.1.4 PÔDA
V katastrálnom území mesta Senec sú rozšírené subtypy pôdnych typov z ktorých prevládajú fluvizeme,
čiernice, černozeme, menej kambizeme nasýtené, regozeme, a rendziny. Pôdny kryt širšieho okolia mesta
Senec je modifikovaný činnosťou človeka. Bezprostredný substrát pre pôdny kryt, ktorý je tvorený väčšinou
hlbokými bezskeletnatými pôdami, tvoria holocénne sedimenty a spraše. Vyvinuli sa na nich pôvodom
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hydromorfné pôdy v rôznom stupni vývoja - od hydromorfných fluvizemí glejových a fluvizemí modálnych cez
semihydromorfné čiernice aţ po terestrické, černozeme čiernicové.
Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území Senca sa podľa prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.
58/2013 Z. z. nachádzajú na kódoch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 0002002, 0017002, 0019002,
0023003, 0036002, 0036032, 0037002, 0039002, 0039202, 0039302, 0044002, 0045002, 0048002.
V riešenom území sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia (závlahy a odvodnenia), ktoré je potrebné
zohľadniť pri realizácií konkrétnych aktivít (v spolupráci s Hydromeliorácie, š.p.).

1.1.1.1.5 KLIMATICKÉ POMERY
Klimaticky je hodnotené územie zaradené do teplej oblasti, charakterizovaného ako teplý, mierne suchý s
miernou zimou. Podľa výsledkov meraní meteorologickej stanice Kráľová pri Senci je priemerná ročná teplota
vzduchu 9,6 °C a úhrn zrážok bol 570 mm.
Oblasť patrí k najteplejším na Slovensku. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou
-2,3°C a najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 20,2°C. Priemerný úhrn zrážok sa
pohybuje okolo 530 mm za rok, s maximom v júni a minimom v januári až marci. Ročný chod oblačnosti je
charakterizovaný maximom v novembri až decembri a minimom v júni až auguste. Veľký počet dní s
dostatočným, až silným prúdením vzduchu umožňuje rozptyl oblačnosti, ale nie je príčinou častého vývoja
inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti. Priemerný počet jasných dní za rok je 29,
zamračených dní je 112. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 31. Priebeh relatívnej vlhkosti vzduchu
je obrátený ako chod teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu sú v blízkosti vodných
tokov a plôch a v priebehu roka v zimných mesiacoch a v predjarí. V zastavanom území je relatívna vlhkosť
vzduchu nižšia.
Tabuľka 1 Priemerné mesačné teploty (°C) zo stanice Kráľová pri Senci (124 m n. m.)

Rok
2009
2017

I
-2,3
-5,0

II
1,2
2,6

III
5,9
9,0

IV
14,8
10,3

V
16,6
17,1

VI
18,4
22,7

VII
22,2
22,9

VIII
21,0
23,2

IX
17,6
15,3

X
10,0
11,3

XI
6,5
5,7

XII
0,8
2,4

Ø
11,1
11,5

VIII
84
28

IX
12
72

X
55
47

XI
46
42

XII
59
49

∑
623
427

Zdroj: SHMÚ
Tabuľka 2 Úhrn zrážok (mm) zo stanice Kráľová pri Senci (124 m n. m.)

Rok
2009
2017

I
43
19

II
55
15

III
60
15

IV
4
26

V
43
19

VI
126
21

VII
36
74

Zdroj: SHMÚ
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1.1.1.2 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
1.1.1.2.1 FLÓRA A FAUNA
Flóra
Z hľadiska fytogeografického členenia Slovenska patrí dotknuté územie do Eurosibírskej podoblasti,
stredoeurópskej provincie, nížinnej podzóny, pahorkatinnej oblasti, Trnavskej pahorkatiny, Trnavskej tabule
(Atlas krajiny SR, 2002). Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980) patrí dotknuté územie do
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu
Podunajská nížina.
Základnú predstavu o vegetačnom kryte širšieho územia poskytuje Geobotanická mapa (Michalko a kol., 1986),
ktorá znázorňuje potenciálnu vegetáciu. Potencionálna vegetácia je vegetácia, ktorá by sa vyvinula za
súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do vývojového procesu nijakým
spôsobom nezasahoval.
Územie mesta Senec je podľa Geobotanickej mapy (Michalko, 1986) charakteristické výskytom vegetačných
jednotiek:
- dubovo-hrabové lesy panónske
- dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske
- dubovo-cerové lesy
- lužné lesy nížinne
- lužné lesy vŕbovo-topoľové
Súčasná vegetácia mesta je tvorená štruktúrami vidieckeho aj mestského typu, ktoré vznikli vplyvom
antropogénnych aktivít človeka a prírodných podmienok územia špecifických svojou polohou na Podunajskej
nížine. Štruktúru územia tvorí typ sídelnej štruktúry s poľnohospodárskou, výrobnou, obytnou a dopravnou
funkciou.
V širšom území sú to predovšetkým:
- lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia (lesná zeleň, brehové porasty, skupiny stromov, líniová
vegetácia),
- poľnohospodárske kultúry (orná pôda, vinice, sady, lúky, pasienky, záhrady),
- vodné plochy (vodné toky, jazerá),
- mokrade,
- sídla (parky, zeleň športových zariadení, zeleň v sídlach, obytné plochy, areály služieb),
- technické diela (priemyselné objekty a areály, skladové areály, dopravné línie a objekty, línie produktovodov a
energovodov, poľnohospodárske technické objekty,).
Fauna
Podľa zoogeografického členenia (Čepelák, 1980) širšie územie zaraďujeme:
- Panónska oblasť,
- obvod juhoslovenský,
- okrsok dunajský
- podokrsok pahorkatinový.
Podľa zoogeografického členenia - terestrického biocyklu (Jedlička, L., Kalivodová, E., In Atlas krajiny SR, 2002)
sa hodnotené územie zaraďuje do Provincie stepí a panónskeho úseku v rámci Podunajskej nížiny.

Strana 5 z 15

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028
Živočíšstvo nivnej a pahorkatinnej oblasti zastupujú stepné druhy. Pôvodné živočíšstvo bolo iného charakteru
ako je súčasné. V dôsledku vyskytujúcich sa stepných podmienok na nive sa rozšírili druhy ako zajac poľný,
králik divý, jarabice, syseľ, škrečok a iné hlodavce. Zo šeliem tu žijú líška, lasica, z vtákov sokoly a vrany. Dnes tu
prevládajú najmä hlodavce, hraboše, zajace a myši. Výskyt živočíchov je vzhľadom k charakteru širšieho územia
(poľnohospodársky využívaná pôda, zastavané plochy výrobných, skladových a obchodných areálov a
komunikácií, ladom ležiaca poľnohospodárska pôda) obmedzený na nenáročnú faunu, najmä niektoré druhy
vtáctva, malé cicavce, hmyz.

1.1.1.2.2 CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Veľkoplošné chránené územie
Priamo na území Senca sa veľkoplošné chránené územie nenachádza.
Maloplošné chránené územia
Priamo na území Senca sa maloplošné chránené územie nenachádza. Na území Martinského lesa, aj vzhľadom
k tomu, že sa jedná o územie európskeho významu je možné vyhlásenie maloplošného chráneného územia
napr. v kategórií chránený areál.
Chránené stromy
Priamo na území Senec sa chránené stromy nenachádzajú.
Chránené územia spoločnej európskej siete chránených území NATURA 2000
Do riešeného územia zasahuje územie európskeho významu SKUEV0089 Martinský les. Predmetom ochrany
chráneného územia sú najmä biotopy:
- 91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
- 91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
- 91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
Východnej hranice mesta Senec sa tesne dotýka chránené vtáčie územie SKCHVU023 Uľanská mokraď
vyhlásená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 437/2008 Z. z. z 24. októbra
2008. Účelom vyhlásenia chráneného vtáčieho územie Úľanská mokraď je na zabezpečenie priaznivého stavu
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane
popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha,
haje tmavej. Ochranou územia sa zabezpečujú podmienky ich prežitia aj rozmnožovania.
Iné chránené územie
V okrese Senec je evidovaných 10 mokradí kategórii národne a lokálne významných mokradí, z čoho dve
lokálne významne mokrade sa nachádzajú priamo v k. ú. Senec. Sú to mokrade Mŕtve rameno Čiernej vody a
Vodná plocha pri Martine.

1.1.1.2.3 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra širšieho územia je tvorená krajinnou štruktúrou vidieckeho aj mestského typu, ktorá
vznikla vplyvom antropogénnych aktivít človeka a prírodných podmienok územia špecifických svojou polohou
na Podunajskej nížine. Štruktúru územia tvorí typ sídelnej štruktúry s poľnohospodárskou, výrobnou, obytnou a
dopravnou funkciou. V krajinnej štruktúre prevažujú prvky druhotnej krajinnej štruktúry (súčasnej krajinnej
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štruktúry), teda prvky pozmenené alebo ovplyvnené činnosťou človeka a prvky umelé. V širšom území sú to
predovšetkým:
- lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia (lesná zeleň, brehové porasty, skupiny stromov, líniová
vegetácia),
- poľnohospodárske kultúry (orná pôda, vinice, sady, lúky, pasienky, záhrady),
- vodné plochy (vodné toky, jazerá),
- mokrade,
- sídla (parky, zeleň športových zariadení, zeleň v sídlach, obytné plochy, areály služieb),
- technické diela (priemyselné objekty a areály, skladové areály, dopravné línie a objekty, línie produktovodov a
energovodov, poľnohospodárske technické objekty,).
Orná pôda zaberá prevažnú časť riešeného územia. Prevláda na nej pestovanie: obilia, slnečnice, cukrovej repy,
repky olejnej a kukurice. Vinice sa nachádzajú na hranici s územím obce Šenkvice a pri komunikácii smerom na
Pezinok pred križovaním s diaľnicou. Zanedbané veľkoplošné sady s prevahou jabloni sa nachádzajú pri
komunikácii smerom na Pezinok od zastavaného územia mesta Senec.
Graf 1 Podiel druhov pozemkov z celkovej výmery mesta Senec v rokoch 2001, 2011 a 2017

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Databáza DATAcube
Ekologická stabilita územia
Oblasť Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny patrí k najviac zmeneným územiam s výraznou prevahou
orných pôd a minimálnym zastúpením pôvodných ekosystémov. Ako ekologicky významné segmenty však
možno definovať aj poloprírodné alebo umelo vytvorené prvky, na ktoré sa môžu viazať ekostabilizačné
funkcie:
- lesná plocha v severnej časti katastrálneho územia – Martinský les
- vodná plocha Slnečných jazier
- línie nelesnej drevinovej vegetácie – ako ekologicky významné segmenty sú plochy a línie nelesnej drevinovej
vegetácie pozdĺž kanálov, poľných ciest a medzí
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- vodný tok Čierna voda s brehovou vegetáciou a sprievodnou drevinovou vegetáciou, vrátane mŕtvych ramien
toku a terénnych depresií s výskytom podmáčaných trvalých trávnych porastov, vrbín a topoľov
- plochy verejnej zelene a vyhradenej zelene (cintorín) v zastavanom území obce
Ekologickú stabilitu územia je možné vyjadriť pomocou viacerých metód výpočtu koeficientu ekologickej
stability. Koeficientu ekologickej stability krajiny podľa Míchala (1982) je možné vypočítať ako podiel relatívne
stabilných výmer plôch (les, nelesná drevinová vegetácia, lúky, pasienky) voči výmerám nestabilných plôch
(orná pôda, zastavaná pôda). Podľa údajov z katastra nehnuteľností o výmerách jednotlivých druhoch
pozemkov od roku 1996 možno konštatovať, že hodnota koeficientu kolíše okolo 0,31. Hodnota sa pre dané
územie interpretuje ako územie intenzívne využívané najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou s narušenými
autoregulačnými funkciami pričom územie už môže byť nadpriemerne využívané so zreteľným narušením
prírodných štruktúr.
Prvky územného systému ekologickej stability
Pre širšie územia bol spracovaný Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bratislava - vidiek,
ktorý bol spracovaný kolektívom autorov pod vedením Ing. Staníkovej v novembri 1993 a bol schválený MŽP SR.
Z navrhovaných prvkov tvoriacich Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bratislava - vidiek sa v
riešenom území nachádzajú biocentrá a biokoridory:
- Biocentrum regionálneho významu č. 26 – Martinský les – Šenkvický háj – Vršky
- Biokoridor regionálneho významu č. XVII. – Silard – Martinský les – Šenkvický háj
- Biokoridor regionálneho významu č. XVIII Čierna voda
26. Biocentrum Martinský les – Šenkvický les – Vŕšky - v regionálnom biocentre sa nachádzajú dubové
xerotermné lesy ponticko - panónske, dubovo - cerové lesy, dubovo - hrabové lesy panónske a zvyšok
subxerofilného dubového lesa panónskeho. Stresové faktory, ktoré vplývajú na funkciu tohto biocentra sú
intenzívne poľnohospodárstvo, výroba, skládka odpadu a komunikácie.
XVII Biokoridor Silard – Martinský les – Šenkvický háj – regionálny biokoridor, ktorý prepája dve regionálne
biocentrá a pretína regionálny biokoridor Trnianská dolina – Dolné Čady. Nachádza sa tu orná pôda a iba
ojedinele líniové stromoradia pri poľných cestách. Ako stresové faktory vplývajú negatívne na funkciu
biokoridoru intenzívne poľnohospodárstvo, železnica a cestná komunikácia.
XVIII. Biokoridor Čierna voda – tento regionálny biokoridor prechádza tokom Čiernej vody, ktorý preteká
južnou stranou katastrálneho územia Senec. Tvorí ho hlavne tok potoka, pretože brehová vegetácia miestami
úplne chýba. Vyskytujú sa tu prevažne porasty topoľov. Stresové faktory ako znečistenie toku, prechod cez
intravilán, živočíšna výroba a intenzívne poľnohospodárstvo vplývajú negatívne na funkciu biokoridoru.
Biokoridor Čierna voda tečie cca 850 m južne od dotknutého územia.
Zeleň riešeného územia
Na území mesta Senec sa nachádza viacero plôch zelene ako napr. parky, malé parkové plochy, sídlisková zeleň,
zeleň školských zariadení, cintoríny, zeleň športových zariadení, zeleň občianskej vybavenosti, zeleň
záhradkárskych osád, zeleň komunikácií alebo zeleň rekreačných zariadení.
Medzi významné parkové plochy patria:





Park oddychu mesta Senec
Mierové námestie
Park areálu kostola sv. Mikuláša
Jazierko na Trnavskej ceste Kővécstó
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Parkové plochy na území Senec tvoria spolu výmeru 19 711 m2 (Generel zelene mesta Senec, EKOJET, s.r.o.,
2012).
Malé parkové plochy sú na území Senca tvorené plochami s pravidla s výmerou do 0,5 ha. Na území mesta
Senec zaberajú podľa Generelu zelene mesta Senec (EKOJET, s.r.o., 2012) plochu 38 789 m2. Sú to napr. plochy
Námestie 1 mája, Parkové plochy popri sídlisku na ul. SNP, Parkové plochy okolia polikliniky a ďalšie.
Sídliskovú zeleň charakterizujú sadovnícky upravené plochy vo vnútri sústredenej staršej alebo novšej bytovej
zástavby, tesne na ňu nadväzujúcu, s určením k využívaniu obyvateľmi sídliska. Významné plochy sídliskovej
zelene sa nachádzajú na sídliskách Centrum, Košická, Kysucká, Jesenského a Záhradnícka s celkovou výmerou
zelene 118 359 m2.
V rámci Generelu zelene mesta Senec boli klasifikované typy plôch zelene ako napr. zeleň školských zariadení,
cintoríny, zeleň športových zariadení, zeleň obchodu, zeleň rekreačných zariadení, zeleň komunikácií a zeleň
záhradkárskych osád.
V rámci revitalizácie zelene na území mesta Senec je potrebné v návrhu druhovej skladby uprednostňovať
pôvodné druhy a regionálne odrody drevín.
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1.1.1.3 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ICH STAV A OHROZENIA
Znečisťovanie zložiek životného prostredia zapríčinené rôznymi aktivitami človeka prebieha už veľmi dlho.
Stupňovanie týchto procesov v posledných desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí zložky krajiny a negatívne
ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva.
Na riešenie týchto problémov je nevyhnutné získať množstvo rýchlo dostupných, objektívnych a
porovnateľných informácií stavu kvality zložiek životného prostredia, ktoré prispejú k efektívnejším
rozhodnutiam a opatreniam na zlepšenie životného prostredia a zachovanie trvalo udržateľného rozvoja.
Problematika životného prostredia v analytickej časti je zostavená podľa údajov z jednotlivých čiastkových
monitorovacích systémov zložiek životného prostredia z údajov dostupných v monitorovaných lokalitách
priamo v meste alebo jeho blízkosti Získané informácie sú doplnené a prepojené s údajmi zo strategických
dokumentov mesta alebo strategických dokumentov na úrovni kraja a štátu.

1.1.1.3.1 OVZDUŠIE
Územie mesta Senec nepatrí medzi oblasti, ktoré by si z hľadiska čistoty ovzdušia vyžadovali osobitnú ochranu,
a teda nespadá do žiadnej z dvanástich oblastí riadenia kvality ovzdušia vymedzených na Slovensku. V okrese sa
nenachádza žiadny z 20 najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia v rámci SR pre základné skupiny znečisťujúcich
látok (tuhé znečisťujúce látky - TZL, oxidy síry - SOx, oxidy dusíka - NOx a oxid uhoľnatý - CO).
Úroveň znečistenia je zreteľne nižšia ako v Bratislave, záujmové územie už nepatrí pod sféru vplyvu
bratislavského znečistenia, čo je dané jeho vzdialenosťou a orientáciou k prevládajúcemu prúdeniu vzduchu.
Produkcia znečisťujúcich látok je v porovnaní s celoštátnym priemerom a aj priemerom Bratislavského kraja
podpriemerná. Na území okresu Senec je situácia odlišná a väčšina stredných a veľkých zdrojov celého okresu
je situovaná práve na územie mesta Senec.
Na území mesta Senec od roku 2000 došlo k poklesu základných znečisťujúcich aj keď počas obdobia do roku
2016 dochádzalo k výkyvom v evidovaných hodnotách okrem hodnôt SOx (pravdepodobne dôsledok fungovania
bioplynovej stanice Senec). Od roku 2000 sa na území mesta zvýšil počet stredných a veľkých stacionárnych
zdrojov znečistenia ovzdušia, ale v dôsledku legislatívneho i technologického pokroku nebol pozitívny vývoj
narušený. Významným ale negatívnym javom znečistenia ovzdušia je dopravná situácia. Ohrozené sú najmä
časti mesta pri frekventovaných mestských ťahoch a v okolí diaľnice D1.
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Tabuľka 3 Produkcia emisií základných znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v tonách
na rôznych úrovniach územno-správneho členenia Slovenskej republiky od roku 2000 do roku 2016

Rok

Mesto Senec

Okres Senec

Bratislavský kraj

TZL

Sox

Nox

CO

TZL

Sox

Nox

CO

TZL

Sox

Nox

CO

2000

9,11

4,37

28,19

31,16

13,92

10,90

36,88

44,69

1095,84

7800,38

2472,61

2001

7,85

4,10

27,06

41,80

11,52

6,85

36,43

52,88

663,24

6625,17

1998,78

2002

4,47

1,25

17,24

52,52

7,79

3,64

24,62

62,82

635,30

6914,16

2082,02

2003

5,24

0,20

14,19

28,21

7,39

0,29

17,92

30,36

628,80

6675,29

3342,35

2004

5,82

0,44

13,56

15,13

7,02

0,47

17,49

17,11

552,32

6595,35

2361,67

2005

4,22

0,62

13,18

18,11

5,02

0,64

16,49

19,73

480,64

13352,3
9
13741,0
0
11434,5
8
12304,4
2
10066,4
6
9574,64

6093,79

1876,87

2006

3,38

0,53

10,39

17,85

3,89

0,55

13,58

19,14

415,54

5844,46

2182,98

2007

4,25

0,04

7,25

20,10

5,36

0,07

11,42

21,76

360,34

11876,3
0
8760,43

5648,51

2190,94

2008

3,46

0,04

7,39

30,69

4,11

0,07

11,59

32,88

351,22

8404,35

5619,97

2760,13

2009

1,99

0,05

7,65

17,28

3,31

0,07

11,32

18,75

333,03

9388,90

5513,68

3655,19

2010

1,45

0,04

6,98

14,24

3,01

0,08

10,71

15,73

319,12

5160,92

3362,58

2011

1,29

0,04

6,70

11,63

3,26

0,07

9,69

12,83

299,76

10376,9
5
7559,34

5051,48

3177,54

2012

1,25

0,92

9,77

21,78

2,85

1,04

12,85

22,88

269,51

3430,37

4391,42

1805,19

2013

3,91

3,07

15,06

12,12

5,87

4,59

31,61

15,24

269,33

2226,50

4200,00

2103,10

2014

4,63

4,42

20,42

11,65

6,59

5,32

30,68

13,74

242,80

2447,29

3933,88

2156,11

2015

4,66

4,18

19,54

14,47

6,46

5,72

35,86

17,46

208,72

2389,98

4066,46

2408,03

2016

3,56

4,96

21,24

21,83

5,29

6,46

37,29

24,77

212,51

3058,58

4404,71

2329,44

Zdroj: vytvorené podľa výstupov Slovenského Národného Emisného Informačného Systému
Zmena klímy
Súčasná a nastávajúca zmena klímy sa negatívne dotýka aj mesta Senec na čo by mal reagovať Strategický
dokument adaptačných opatrení na zmenu klímy a zadržiavania vody v území. Jeho súčasťou bude návrh
adaptačných opatrení a technické riešenia pre konkrétne územia. V meste sa nachádza viacero vodných plôch,
čo môže zmierniť negatívne následky zmien klímy.
Významné kľúčové dopady zmien klímy, ktoré možno očakávať na území mesta Senec:
- dopady zmeny klímy na zdravie obyvateľstva (rizikové skupiny najmä osoby so srdcovocievnymi chorobami,
dýchacími chorobami, rakovina kože, dehydratácia),
- zmeny v druhovej štruktúre drevín, poškodzovanie drevín škodcami, šírenie inváznych druhov drevín,
usychanie vegetácie,
- zvýšenie spotreby pitnej vody a vody na osobnú hygienu,
- pokles hladiny spodnej vody, zvýšená spotreba zavlažovania,
- možnosť lokálnych záplav pri tzv. bleskových povodniach, pri prívalových dažďoch vyrážanie vody z
kanalizačnej sústavy,
- zvýšenie spotreby elektrickej energie v dôsledku zvýšenia účinnosti chladiacich zariadení,
- nevhodný technický stav železníc a cestných komunikácii v dôsledku vyšších teplôt,
- prehrievanie budov a poškodenie spojov budov z dôvodu tepelného rozpínania.
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1.1.1.3.2 VODA
Kvalita povrchových vôd
Riešené územie spadá do povodia Váhu. Za najvýznamnejší vodný tok riešeného územia možno považovať tok
Čierna voda pretekajúci južnou časťou územia. Priamo v riešenom území sa nenachádza monitorovacia stanica
kvality povrchovej vody, najbližšie monitorovacie miesta sa nachádzajú až na ústí tokov Čierna voda a Dolný
Dudváh pri obci Čierna voda. Podľa výsledkov hodnotenia kvality povrchovej vody podľa Prílohy č.1
k nariadeniu vlády č.269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z. z. v monitorovaných miestach v roku
2016 neboli v týchto monitorovacích miestach prekročené hodnoty predpísané v uvedenom nariadení. Tok
Čierna voda je však ovplyvnený vypúšťanými odpadovými vodami z Bernolákova a Senca a na jeho znečisťovaní
sa navyše výraznou mierou podieľa poľnohospodárstvo.
Lokálnym zdrojom znečistenia na toku Čierna voda je priamo v záujmovom území čistiareň odpadových vôd
(ČOV) Senec, ktorá je kapacitne v nevyhovujúcom stave. Vhodné by bolo uvažovať s modernizáciou a
intenzifikáciou čistiarne odpadových vôd.
Mesto Senec sa vyznačuje slabými odtokovými pomermi vzhľadom k nižšej početnosti vodných tokov v území.
Mesto je charakteristické výskytom viacerých vodných plôch. Za významnejšie je možné považovať Slnečné
jazerá, Hlboké jazero, Strieborné jazero a v severnej časti Martinský rybník. Na Slnečných jazerách je stav
kvality vody pravidelne monitorovaný nakoľko vodná plocha a jej okolie je počas letných mesiacov intenzívne
využívané na rekreáciu a športové aktivity.
Kvalita podzemných plôch
Z hľadiska ohrozenia životného prostredia človeka má znečistenie podzemných vôd, nielen v záujmovom území,
ale na celom Žitnom ostrove, rozhodujúci význam, keďže ide o najväčšiu zásobáreň vôd s veľkým množstvom
využívaných vodných zdrojov.
Podľa celkového hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2016 sa územia mesta Senec dotýka
hodnotenie kvality podzemnej vody v jednom kvartérnom útvare a v jednom predkvartérnom útvare
podzemných vôd (SK1000300P a SK2001000P). V útvare podzemných vôd SK1000300P je zaznamenaných
viacero ukazovateľov ktoré, prekročili medznú hodnotu definovanú Nariadením vlády SR č.496/2010 Z. z.
Možno predpokladať, že aj po znížení objemov aplikovaných ochranných látok v poľnohospodárstve naďalej
pretrváva v záujmovom období veľkoplošné znečistenie, ktoré sa prejavuje lokálne – nadlimitným obsahom
niektorých ukazovateľov alebo celoplošne – trvalo zvýšenými hodnotami koncentrácií jednotlivých
monitorovaných ukazovateľov. V problémových územiach ako je napríklad okolie skládky odpadov v lokalite
Červený majer by bolo potrebné zaviesť pravidelný monitoring podzemných vôd a preventívne tak zamedziť
znečisťovaniu vodných zdrojov.
Ochrana vody
Do riešeného územia zasahuje pásmo hygienickej ochrany Senec - Boldog a Čataj.
Tok Čiernej vody tvorí hranicu Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v južnej časti územia mesta
Senec. Oblasť Žitného ostrova tvorí svojimi prírodnými podmienkami významnú prirodzenú akumuláciu
podzemných a povrchových vôd. V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť výrobné záujmy, dopravné
záujmy a iné rozvojové záujmy zosúladené s požiadavkami všestrannej ochrany povrchových a podzemných vôd
a ochrany podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
Prírodné minerálne zdroje a geotermálne vody
V riešenom území sa nachádza geotermálny vrt BS-1 Senec.
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1.1.1.3.3 PÔDA
Významným potenciálnym zdrojom znečistenia pôdy je poľnohospodárska výroba, hnojenie organickými a
chemickými hnojivami a chemická ochrana rastlín. Napriek znižovaniu objemov aplikovaných ochranných
prostriedkov sa naďalej prejavuje celoplošná degradácia pôd spôsobená metódami používanými v nedávnom
období. Ide o mechanickú degradáciu spôsobenú orbou, ktorá sa prejavuje v zmenách štruktúry pôdneho
profilu, ale najmä o chemickú degradáciu, ktorá sa prejavuje zvýšeným obsahom niektorých chemických prvkov
v dôsledku dlhoročnej nadmernej aplikácie umelých hnojív.
Klimatické zmeny smerom k otepľovaniu vytvárajú reálne podmienky pre postupný proces zasoľovania pôd.
Predpokladom zasoľovania pôd je aj vysoká mineralizácia podzemných vôd, preto by bolo vhodné klásť dôraz
pri monitoringu podzemných vôd na riziko zasoľovania.
Špecifickým lokálnym znečisťovateľom pôd a následne horninového prostredia sú nelegálne skládky odpadu,
ktoré umožňujú voľný prienik rôznych škodlivých látok do pôd a následne do podzemných vôd.
V severnej a severovýchodnej oblasti k. ú. Senec dochádza na sprašiach a sprašových hlinách k stredne
intenzívnej vodnej erózii avšak väčšina poľnohospodárskych pôd nie je vodnou eróziou ohrozená. Veterná
erózia má na poľnohospodárskej pôde slabé až žiadne účinky. Z hľadiska ohrozenia pôd zhutnením sú
poľnohospodárske pôdy sekundárne zhutnené, čo je spôsobené činnosťou človeka, vplyvom tlaku
poľnohospodárskych mechanizmov alebo znižovaním odolnosti pôd voči zhutneniu nesprávnym hospodárením.
Pôdy s vyššie uvedenými procesmi nie sú vhodné pre výstavbu.

1.1.1.3.4 HLUK
Záujmové územie nie je plošne zaťažené hlukom. Najvýznamnejšie sú líniové zdroje - cestné a železničné
komunikácie. K najviac zaťaženým dopravným ťahom patria cestné ťahy I/62 Bratislava – Senec – Sládkovičovo,
I/61 Bratislava – Senec – Trnava a diaľnica D1, kde sa hluková záťaž pohybuje nad 70 dB (A). Hoci železničná
doprava je „ekologickejšia“, hladiny hluku dosahujú tiež pomerne vysoké hodnoty v dôsledku zlých akustických
pomerov vlakových súprav a zlého technického stavu tratí. Úsek Bratislava – Senec – Galanta prechádzajúci
riešeným územím patrí k najviac zaťaženým úsekom Bratislavského kraja. Ostatné zdroje hluku nie sú tak
významné, resp. majú iba lokálny charakter.
Potrebné je poznamenať, že so zvyšujúcim počtom obyvateľov mesta možno očakávať ešte vyššiu intenzitu
dopravy, čo môže mať za následok zhoršenie hlukovej situácie v zastavanej časti mesta. Špecifickým zdrojom
hluku je hluk z rekreácie v okolí Slnečných jazier. K tomuto javu však dochádza sezónne alebo nepravidelne
v dôsledku zvýšených nárokov na dopravu do lokality a pri zvýšenej koncentrácií ľudí v lokalite.
Hlukovú situáciu v meste opisuje Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie. Na tomto území sa
hodnotili zdroje hluku - cestná, železničná aj letecká doprava, a tiež aj väčšie priemyselné podniky.

1.1.1.3.5 RÁDIOAKTIVITA
Podľa Prehľadnej mapy prírodnej rádioaktivity (Gluch, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity
[online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. dostupné na internete:
http://apl.geology.sk/radio) vyplýva, že v riešenom území sú hodnoty radónového rizika prevažne nízke (modré
plochy). V severnej časti nad zastavaným územím mesta sú zaznamenané plochy so stredným radónovým
rizikom (žlté plochy).
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Prezentované výsledky radónového prieskumu v riešenom území
nie je možné použiť ako podklad pre detailnú projekčnú činnosť a nenahradzujú podrobný radónový prieskum.
Výsledky podávajú len základné informácie o radónovej situácii a slúžia ako podklad pre usmernenie ďalších
činností.

Zdroj: Vytvorené podľa Mapového portálu ŠGÚDŠ
Z hľadiska seizmicity patrí riešené územie do oblasti s intenzitou seizmického ohrozenia 6°-7° MSK-64. V
blízkom okolí neboli doteraz zistené žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je územie
možno hodnotiť ako stabilné s pomerne nízkym rizikom seizmickej aktivity.

1.1.1.3.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky je Program
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 schválený dňa 14.10.2015 vládou
Slovenskej republiky. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu a jeho obsah
zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a Európskej únie. Stanovuje základné
požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Z výsledkov uvedeného
dokumentu vyplýva, že najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi je vysoký podiel zneškodňovania odpadov
skládkovaním v komunálnej sfére čo bude potrebné zásadnými opatreniami zmeniť v prospech recyklácie a
opätovného použitia odpadov.
Tabuľka 4 Produkcia komunálneho odpadu a nakladanie s komunálnym odpadom v okrese Senec za vybrané časové obdobie
Rok

Zhodnocovanie
materiálové
[t]

2005

Zhodnocovanie
energetické
[t]

Zhodnocovanie
ostatné
[t]

Zneškodňovanie
skládkovaním
[t]

Zneškodňovanie
ostatné
[t]

Iný spôsob
nakladania
[t]

Spolu
[t]

577,9

4

18784,9

69,1

426,1

19862

% komunálnych
odpadov
zneškodňovaných
skládkovaním
94,58

2011

2997,02

85,87

22126,63

31

90,32

25330,84

87,35

2013

3326,49

813,17

22766,47

68

220,41

27194,54

83,72
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2014

3658,63

0,93

1338,71

23336,57

2015

5019,45

233,23

24202,99

2016

5357,4

120,3

26415,68

333,75

356,21

29024,8

80,40

51,96

29507,63

82,02

31893,38

82,82

Zdroj: ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie
Podľa údajov z čiastkového monitorovacieho systému odpady platí aj pre celý okres Senec, že najrozšírenejším
spôsobom zneškodňovania odpadov je skládkovanie. Priamo v meste Senec sa nachádza „Skládka odpadov
Senec —3. etapa“ spadajúca do triedy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a je situovaná v
lokalite Červený Majer. Skládka sa nachádza 350 m od diaľnice a má regionálny význam. Kazeta skládky
komunálneho odpadu v Senci má projektovanú kapacitu 550 000 m3 na ploche 36 189 m3 a jej prevádzka by
mala byť ukončená v roku 2020. Po ukončení prevádzky skládky je potrebné lokalitu rekultivovať a dlhodobo
monitorovať.
Množstvá odpadu sa zhromažďuje na nepovolených divokých skládkach vo voľnej krajine, čo ohrozujú najmä
kvalitu podzemných vôd. Špecifickým problémom sú nevhodné podmienky pre prevádzkovanie skládok. Je to
dané vysoko priepustným štrkovým podložím. Veľmi nevhodné lokality pre umiestňovanie skládok sú sprašové
pôdy v severovýchodnej časti mesta. Podľa mapy Vhodnosť územia na ukladanie odpadov (A. Klukanová a Ľ.
Iglárová, Atlas krajiny SR, 2002) je územie Senca rozdelené na dve časti. Takmer celé územie mesta južne od
diaľnice D1 je nevhodné na ukladanie odpadov. Severná časť od diaľnice D1 je podmienečná vhodná na
ukladanie odpadov. V oboch uvedený častiach existuje riziko ohrozenia podzemných vôd. V Registri skládok
odpadu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, vedeného Štátnym geologickým ústavom
Dionýza Štúra) je na území Senca evidovaná jedna skládka v kategórií upravená skládka (prekrytie, terénne
úpravy a pod.) v lokalite Červený majer.
Podľa Informačného systému environmentálnych záťaží (Ministerstvo životného prostredia SR, dostupné online
http://envirozataze.enviroportal.sk) sú na území Senca evidované dve environmentálne záťaže:
- SK/EZ/SC/1515 - SC (009) / Senec - Červený majer - skládka s OP - Register C
- SK/EZ/SC/1516 - SC (010) / Senec - ČS PHM - smer Bratislava - Register B a Register C
Register B = Environmentálna záťaž
Register C = Sanovaná, rekultivovaná lokalita
V tesnej blízkosti hranice mesta Senec sa nachádza environmentálna záťaž registra A (pravdepodobná
environmentálna záťaž) SC (010) / Veľký Biel – skládka KO pri jazere.
Mesto Senec stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, v ktorom bližšie upravuje a špecifikuje podmienky zberu a
nakladania s komunálnymi odpadmi. V meste je nastavený systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu prostredníctvom zmluvných firiem. Z hľadiska narastajúceho počtu obyvateľov mesta sa
predpokladá nárast produkcie komunálneho odpadu produkovaného obyvateľmi, ale i návštevníkmi
rekreačných a komerčných zariadení. Ročná produkcia komunálneho odpadu na jedného obyvateľa za rok 2017
dosiahla hodnotu 471,01 kg/obyv. za rok (Bratislavský kraj 459,42 kg/obyv. za rok, Slovenská republika 359,79
kg/obyv. za rok). Z toho vyseparovaného komunálneho odpadu bolo 86,26 kg/obyv. za rok (18,31 %).
Mesto Senec buduje funkčný systém separovaného zberu, čím sa snaží znížiť množstvo komunálneho odpadu
uloženého na skládku komunálneho odpadu. Okrem klasických zberných nádob sa na území mesta budujú
polopodzemné kontajnery s pravidelným ale aj nepravidelným intervalom vývozu. Infraštruktúra odpadového
hospodárstva sa postupne vylepšuje a pribúdajú nové zberné miesta odpadu, miesto na triedenie odpadu ako
aj stanoviská nádob na komunálny odpad. Podľa Registra zariadení na zhodnocovanie odpadov (Slovenská
agentúra životného prostredia - Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva) sú
v meste Senec evidované dve prevádzky na zhodnocovanie odpadov.
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