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Ing. Monika Debnárová – poslankyňa hl. Mesta za Vajnory, Roľnícka 280, 831 07 Bratislava 
Tel.: 0905 418 507, e-mail.: mediaportal.monika@gmail.com 

 
 
 

Okresný úrad Bratislava 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Odd. Ochrany prírody. Vybraných zložiek ŽP 
Tomášikova 46 

83205 Bratislava 
 
 
 
V Bratislave, 4. októbra 2021 
Vec: Žiadosť o zapracovanie pripomienok ku Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný 
plán zóny Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory“ 
 
Po preštudovaní Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Technologický park 
CEPIT Bratislava – Vajnory“ ďalej len ÚPZ Cepit, spracovanej v zmysle prílohy 5 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v nadväznosti na jej verejné prerokovanie, ktoré sa konalo 28.09.2021 v DK Vajnory podávam ako 
dotknutá verejnosť nasledovné stanovisko: 
 
V nadväznosti na dopravné napojenie územia ráta Lokalita UPZ Cepit (686 511 m2) s dopravným napojením cez 
existujúcu dvojprúdovú Rybničnú ulicu a budúcu diaľnicu D4 Ivánka sever Rača. Spracovateľ vychádz  z toho, že 
dopravnú os daného územia tvorí Rybničná ul. (funkčná trieda B2 zberná komunikácia kategórie MZ 7-8/60), 
ktorá prepája dopravné tepny základného komunikačného systému (ZAKOS) - Račiansku radiálu (cesta II/502) 
lokalizovanú cca 0,8 km severne od riešeného územia a Vajnorskú radiálu (cesta I/61) trasovanú cca 2,7 km 
v južnom smere od areálu technologického parku CEPIT. 
 
Časť Správy venovanej dopravným riešeniam a stavu dopravnej infraštruktúry UPZ CEPIT vykazuje značné 
nedostatky vo vzťahu k spracovaniu a vyhodnocovaniu dát. Predložená Dopravná štúdia UPZ CEPIT nie je 
správne spracovaná, preto by nemala byť ani schválená. Je v rozpore s STN, čo je viac ako metodika Magistrátu 
alebo TP z MDVRR SR.  Nižšie uvádzam viacero pochybení:  

- nie sú zadefinované vstupné dopravné podmienky, čo bude predmetom návrhov a aké sú predpoklady 
návrhu a to ešte pred začiatkom projektových práv vo vzťahu k návrhom miestnych komunikácií, či 
križovatiek.  

- predložený materiál neposudzuje výhľadový stav + X rokov, čo považujem za závažnú chybu DŠ. 
Navrhovaná komunikácia, alebo križovatka musí podľa [1.] čl. 3.6.1 vyhovovať predpokladaným 
dopravným podmienkam vo výhľade min 20 rokov*  

- absentuje výpočet prognóznych dopravných nárokov na budúce dopravné zaťaženie v riešenej 
oblasti, ktorý je potrebný pre definovanie potrebnej kategórie miestnej komunikácie. V tejto súvislosti 
sa musia kapacitne preveriť aj dotknuté jestvujúce komunikácie a uzly.**  

- je posúdená len jedna špičková hodinová intenzita dopravy, čo je v rozpore s STN, TP102 a Metodikou 
Magistrátu. ***  

 

 
* – (metodika Magistrátu hovorí o + 10 rokov. STN 736110/Z1 v bode 3.6.6  - Odporúčaný časový horizont návrhu je rok uvedenia do prevádzky a +10 
a +20 rokov od zrealizovanej investičnej aktivity). Ak ide o prieťah štátnej cesty I. triedy treba si vždy vyžiadať stanovisko Slovenskej správy ciest 
(„ďalej“ SSC) k výkonu dopravného prieskumu – jeho veľkosti. Na území mesta Bratislavy sa táto kompetencia vzťahuje na Magistrát. 
**Podľa [1.] čl. 3.6.3 - Výpočet dopravných nárokov sa vykonáva na základe poznania súčasného stavu dopravy v riešenom území formou dopravných 
prieskumov ako aj na základe poznania charakteristík nového dopravného potenciálu vyplývajúceho z plánovaného územného rozvoja dotknutej 
lokality. Dopravné prieskumy sú účelovo zamerané na riešenú oblasť (územie), trasu alebo križovatku. Definovanie veľkosti riešeného územia s 
priľahlými mestskými komunikáciami a križovatkami určí obec - tu sa stanovuje dopravný prieskum, jeho záber na ploche územia, dĺžka – možnosť 
kontroly prieskumu a pod. so správcom dotknutých pozemných komunikácií. Predložený dokument nepopisuje a uvádza výsledky vykonaného 
dopravného prieskumu s analýzou dopoludňajšej a popoludňajšej špičkovej hodinovej intenzity dopravy. Naopak dokument obsahuje prebraté údaje. 
***Podľa metodiky Magistrátu [2.] čl. 2.9 - Kapacita križovatky sa dimenzuje na jej špičkové hodinové dopravné zaťaženie v rannej a popoludňajšej 
špičke. 
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- spracovateľ nevychádza z aktuálnych dopravných prieskumov a zistení, vykonaných podľa platných 
noriem a technických podmienok, ale prebral staré a neaktuálne údaje.  

- posúdenie dopravnej špičky v predloženom dokumente je v rozpore s STN [1.] (čl. 3.6.4), nakoľko 
dopravný prieskum dynamickej dopravy sa musí vykonať počas pracovného dňa v min. dĺžke 12 hodín 
so zaznamenaním smerovania dopravy na riešenom území – musia byť predložené obe špičky, pretože 
to vyžaduje STN, TP 102. Absentuje výpočet.**** 

- nie je vykonané posúdenie výhľadovej kapacity so zohľadnením všetkých schválených plánovaných 
investícií a zámerov, ktoré môžu ovplyvniť ÚP. Nie sú zohľadnené požiadavky podľa Metodiky 
Magistrátu (podľa čl. 3.6.6), v rámci ktorej malo byť vykonané posúdenie dopravy na riešenom území 
spolu s novou investíciou pri predpokladanom počte nad 100 parkovacích miest v mestách do 50 000) 
dopravným modelovaním vo viacerých scenároch zaťaženia a časových horizontoch pre priemernú 
dennú intenzitu (PDI) pracovného dňa. Scenáre sa musia vypracovať minimálne pre obdobie rannej a 
popoludňajšej dopravnej špičkovej hodiny. Odporúčaný časový horizont návrhu je rok uvedenia do 
prevádzky a +10 a +20 rokov od zrealizovanej investičnej aktivity. Kapacita a priepustnosť definovanej 
uličnej siete a križovatiek sa potom posudzujú podľa príslušných noriem a technických podmienok.  

Aj z pohľadu dynamickej a statickej dopravy musí byť predmetná dokumentácia posúdená aj podľa základných 
požiadaviek pri dopravno-kapacitnom posúdení na výhľadové obdobie podľa STN 736110/Z1 a Z2 a rozporov, 
ktoré si vyžaduje v prvom rade uvedená STN a v druhom rade TP102 a až v treťom rade Metodika dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov, ktoré majú vplyv na samotný návrh (T. Schlosser). 
Takisto je potrebné rešpektovať základné body podľa STN 736110/Z1 a Z2 Projektovanie miestnych komunikácií 
[1.] a aj podľa Metodiky dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov [2.] pri riešení 
dynamickej a statickej dopravy v predloženej dokumentácii. 
 
Takisto sa Spracovateľ dokumentácie nesprávne odvoláva aj na výhľadové investície do dopravnej 
infraštruktúry. Niektoré z nich nie sú zakotvené ani v Územnom pláne mesta, nakoľko sa s nimi nepočíta. 
Týka sa to predovšetkým: 

- Rozšírenia Rybničnej ulice na štvorprúdovú komunikáciu  (kat. MZ 9/60) s tým, že dočasne ÚPZ CEPIT 
plánuje riešiť prípojný bod na Rybničnú ako priesečnú križovatku pripojenú na jej dnešnú vozovku. 
Toto riešenie zhorší ešte viac dopravu po Rybničnej, na ktorej je už dnes potvrdené preťaženie 
tranzitujúcimi vozidlami.   

- Vybudovania severného, severovýchodného a východného obchvatu Vajnor (preložka cesta III/00611), 
ktoré takisto stále nie je ukončené. 

- Predĺženie diaľnice D4 tunelom cez Malé Karpaty až po hranicu s Rakúskom. Tu sa tiež odhaduje až po 
roku 2030. 

- Preloženie Račianskej radiály ZAKOSu (cesta II/502) do polohy južne od železničnej stanice Rača. 
Takisto nezrealizované a nie je pre to zapracovaná v UP ani územná rezerva. 

 
V nadväznosti na uvedené: 

1. žiadam o preukázanie rozsahu územia, ktorý mal spracovateľ riešiť a predložiť podrobné výstupy 
z Dopravného prieskumu dlhodobého 14 dní ako aj krátkodobého smerového prieskumu na 
križovatkách v 5 min. intervaloch, pretože na Rybničnej je viac ako 20 000 vozidiel za deň. 

2. rozporujem vyjadrujenie, že „Na základe výsledkov dopravno-kapacitného posúdenia vyhodnoteného 
kumulatívne s ostatnými investíciami v priľahlom území (základná doprava, doprava generovaná 
komplexom Šuty + lokalita CEPIT + nové dopravné línie - diaľnica D4) môžeme konštatovať, že dopravno 
– kapacitné posúdenie preukázalo dostatočnú kapacitu cestnej infraštruktúry definovanej východiskami 
pre prijatie nového dopravného potenciálu generovaného posudzovaný zámerom. 

 
 
 
 
 
****Podľa [1.] čl. 3.6.6 [2.] bodu 4.7 sa výpočet a posúdenie vykonáva na návrhové obdobie 10 rokov, podľa [1.] aj s možnosťou + 20 rokov (podkladom 
pre návrh križovatky sú podľa STN 73 6102 intenzity križovatkových pohybov, ktoré sa uvažujú na obdobie 20 rokov od uvedenia križovatky do prevádzky 
pre posudzovanú križovatku v správe SSC) Takisto aj  podľa metodiky Magistrátu [2.] čl.4.9 sa križovatky posudzujú pre ŠHID rannú a dopoludňajšiu 
špičku, pre súčasný stav a výhľadový stav, s cieľom preukázania maximálne a dimenzačné zaťaženie (t.z. posudzujú sa obe špičkové obdobia).   
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Upozorňujem na skutočnosť, že už teraz nie je komunikácia Rybničná schopná zvládnuť nárast dopravy z danej 
lokality bez odklonu dopravy na D4, preto:  

3. žiadam zadefinovať v ÚPZ Cepit možnosť povolenia prvej etapy výstavby objektov až po  
a. zadefinovaní územnej rezervy pre nosný dopravný systém v koridore komunikácie Rybničná  
b. spustení prevádzky Diaľnice D4 Ivánka  sever – Rača s možnosťou dopravného napojenia 

lokality Cepit cez severovýchodný obchvat Vajnor, čo zabezpečí nepreťaženie už teraz 
preťaženej komunikácie Rybničná.  

4. žiadam predložiť výpočet DKP  
 
Ďalej sa v Správe o hodnotení nesprávne uvádza, že vzhľadom na kapacitné napojenie individuálnej dopravy na 
Diaľnicu D4 a možnosť napojenia lokality autobusovými linkami mestskej hromadnej dopravy sa dá 
konštatovať, že nevybudovanie električkovej trate v území nebude obmedzujúcim faktorom rozvoja územia 
Technologického parku CEPIT Bratislava – Vajnory.  
 
Opierajúc sa o aktuálne dopravné prieskumy, realizované v r. 2021 vyššie uvedené tvrdenie že nevybudovanie 
električkovej trate v území nebude obmedzujúcim faktorom rozvoja územia Technologického parku CEPIT 
Bratislava – Vajnory rozporujem a s cieľom predísť zvýšenému tlaku dopravy cez Vajnory: 
 

5. žiadam preukázať (predložiť) riešenie rezervy prepojenia CEPITu na D4 a ďalej na Triblavinu  
6. žiadam preukázať jednoznačne rezervu pre nosný systém MHD cez územie CEPITu s možnosťou 

pokračovať ponad diaľnicu na Triblavinu a Čiernu vodu. 
7. žiadam zabezpečiť zhodnotenie územia v rámci širších vzťahov z hľadiska potrebných kapacít 

technickej a dopravnej infraštruktúry ako celku aj vo vzťahu k UŚ Šprinzlov majer, UŠ Rybničná, UŠ 
Priečne, UŠ Koncové - Nemecká dolina, UŠ Šuty, UŠ Nové Vajnory, UŠ Triblavina a ďalšie okolité 
pripravované zástavby   

8. žiadam aby umiestnenie električkovej trate – ako nosného dopravného systému s prepojením 
Vajnor na Zlaté piesky a Raču bolo predmetom prerokovania zmien a doplnkov územného plánu 
s nasledovným zakomponovaním do ÚPZ Cepit.  

9. žiadam viazať akúkoľvek výstavbu v danom území na predĺženie električkovej trate a napojenie na 
obchvat v prvej etape výstavby t.j. najprv vybudovať dopravné napojenie, vrátane električky, ako 
nosného dopravného systému. 

10. žiadam preveriť možnosť trasovania električkovej trate podľa spracovanej dopravnej štúdie 
Remingu, ktorá rieši aj prepojenie Zlatých pieskov s Vajnormi a Račou v koridore Rybničnej 
komunikácie. ***** 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že v UPZ Cepit nie je zadefinovaná etapizácia,  
 

11. žiadam etapizáciu v lokalite CEPIT upraviť tak, aby prípadná obytná funkcia bola viazaná na 
technologický park, t.j. – aby sa byty a ubytovacie zariadenia budovali až po fáze nasledujúcej po 
vybudovaní technologického parku a aj to v v obmedzenej miere.  

 
Retencia a manažment dažďovej vody na území TP CEPIT Bratislava – Vajnory je definovaný v Štúdii riešenia 
odvodu a retencie dažďových vôd TP CEPIT Bratislava – Vajnory (2008). Štúdia sa zaoberá definovaním 
množstva zrážkových vôd v extrémnych podmienkach, spôsobom ich zadržania na riešenom území a ich 
postupným vypúšťaním do Vajnorského a Račianskeho potoka. Nadväzuje na to aj problematika bilancie 
násypov, potrebných z dôvodu zvýšenej hladiny podzemných vôd a následné riešenie sadových a terénnych 
úprav a návrh princípov využívania dažďovej vody pre zásobovanie územia úžitkovou vodou, kde sa uvažuje . 
V prípade deficitu objemu retencie sa plánuje prevyšujúca zrážková voda gravitačne a nútene odvádzať do 
suchých poldrov, odkiaľ bude v prípade potreby postupne odčerpávané do Vajnorského a račianskeho potoka.  
 
 
 
 
*****Vo vzťahu k plánovaniu električkovej trate ako prepojenia Račianskej a Vajnorskej radiály požadujem, aby bola vedená v nadväznosti na 
stanicu Vajnory, aby viedla stredom najhustejšie zaľudnenej časti a aby sa pamätalo na prestupný uzol medzi autobusmi a električkami. Takisto 
odporúčam v blízkosti trate zriadiť parkovisko P+R (medzi stanicou Vajnory a cestou 61; aj napriek tomu že je to mimo tohto ÚPZ a dbať na gto, aby 
vedenie trate umožňovalo jej budúce predĺženie do Rače s predpokladom ukončenia liniek smerom od Zlatých pieskov aj Rače v CEPITe. 
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Medzičasom sa však v nadväznosti na klimatické zmeny začalo ustupovať od odvádzania vôd z územia 
a hľadajú sa riešenia na zadržiavanie vody v území.  
Preto, vzhľadom na uvedené: 
 

12. Žiadam vzhľadom na klimatické zmeny zmeniť návrh riešenia nakladania s dažďovými vodami tak, 
aby celý objem dažďovej vody ostával v území, využiť vodu na polievanie zelene a ponechať ju 
v území s využitím na zvlhčenie pracovného prostredia a zlepšenie mikroklímy v území. 

 
Na záver v nadväznosti na vyššie uvedené dôvody a vysvetlenia žiadam návrh územnoplánovacej 
dokumentácie UPZ Cepite doplniť o vyššie požadované skutočnosti pred spracovaním odborného posudku 
a vydaním záverečného stanoviska k tomuto strategickému dokumentu.  
 
 
Ďakujem 
S pozdravom 
 

 
 

Monika Debnárová 
poslankyňa za Vajnory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  
Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 
Magistrát hl. Mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 429/ 1, 811 01 Bratislava 
Dopravný podnik, a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1 
 


