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Výsledky 1.etapy „Prieskumy a rozbory“   (verzia 30.6.2014)   
 

Mesto Hlohovec zverejňuje, v súvislosti s  verejným prerokovaním návrhu zadania 

Územného plánu mesta Hlohovec (nového) aj výsledky 1.etapy „Prieskumy a rozbory“  

zverejnením priamo na webovom sídle mesta Hlohovec. 

Prieskumy a rozbor  tvoria podľa § 7 ods.1 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii podklad pre zadanie (pri spracovaní návrhu 

zadania na verejné prerokovanie sa vychádzalo z verzie odovzdanej 30.6.2014) a tvoria  podklad 

pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie. 

Pripomienky, upozornenia na chyby, prípadné nepresnosti, podľa jednotlivých oblastí, je 

možné uplatniť v rámci stanoviska k návrhu zadania alebo po ich zistení v priebehu ďalšieho 

procesu, v súvislosti s ďalšími etapami spracovávania nového Územného plánu mesta Hlohovec 

(koncept, návrh). 

 

Výsledky 1.etapy (verzia 30.6.2014) zverejnené na webovom sídle 

 

Prieskumy a rozbory – textová časť     

Výkres č.2 Komplexný urbanistický rozbor    

Problémový výkres  

Krajinnoekologický plán – textová časť 

Krajinnoekologický plán – grafická časť 

 

 

 

V  prípade prípadného záujmu o ostatné  výkresy v digitálnej forme  je potrebné 

kontaktovať referát územného plánovania a urbanizmu.  

 

Výkres č.1 Širšie vzťahy 

Výkres č.3 Rozbor dopravnej infraštruktúry 

Výkres č.4a - rozbor technickej infraštruktúry – vodné hospodárstvo 

Výkres č.4b Rozbor technickej infraštruktúry – zásobovanie energiami a telekomunikácie  

Výkres  č.5 Ochrana prírody a krajiny a prvky ÚSES 

 

 



 Oznámenie verejného prerokovania návrhu  zadania  

Územného plánu mesta Hlohovec (nového) 
 

 Mesto  Hlohovec,  ako  príslušný  orgán   územného  plánovania  podľa § 16 ods. 2  a § 18 ods. 4  zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a obstarávateľ nového Územného plánu mesta Hlohovec, v zmysle písm. d) uznesenia č.69 zo dňa 

13.9.2012, oznamuje verejnosti (všetkým občanom mesta Hlohovec, fyzickým a právnickým osobám - napr. 

vlastníkom pozemkov a stavieb na území mesta Hlohovec a  iným osobám pôsobiacim v meste Hlohovec) 

účinnou formou a  spôsobom v mieste obvyklom, podľa § 20 ods.3 stavebného zákona, prerokovanie návrhu 

zadania Územného plánu mesta Hlohovec (nového). 

 Mesto Hlohovec obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Hlohovec“ 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona, Ing. Danišovičovej (reg.číslo 248), 

pracovníčky referátu územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Hlohovci, M.R.Štefánika 1, III. 

poschodie, č.d. 306, č.t.033/73 68 221, gabriela.danisovicova@hlohovec.sk. 

 Návrh zadania z 06/2014 (spracovateľ AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava ako spracovateľ nového Územného 

plánu mesta Hlohovec na základe ZoD č.118/2014 zo dňa 6.3.2014, ktorá nadobudla účinnosť 9.3.2014) 

obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré bude treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej 

dokumentácii „Územný plán mesta Hlohovec“ a požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania tejto 

dokumentácie. 

  Návrh zadania je spracovaný v súlade s výsledkom 1. etapy - prieskumov a rozborov, ktoré boli 

zrealizované v období 03-06/2014, v rozsahu podľa § 8 ods.3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

      Mesto Hlohovec, podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona, vystavuje kompletný  návrh zadania na verejné 

nahliadnutie, v zákonnej minimálne 30 dňovej lehote, v termíne od 14.7.2014 do 13.8.2014 (vrátane), 

v digitálnej forme (PDF), na elektronickej úradnej tabuli mesta Hlohovec, na www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka, 

Elektronická úradná tabuľa, Úradné oznamy.  

 Oznam o prerokovaní návrhu zadania sa v uvedenej lehote zverejňuje aj iným v mieste obvyklým spôsobom, 

na úradných tabuliach na Námestí sv. Michala,  v Mestskom úrade v Hlohovci (v budove Mestského úradu na 

ulici M.R.Štefánika 1), v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ) a vo vysielaní Hlohovskej 

televízie (HcTV) a mestského rozhlasu. 

 Návrh zadania je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii Mesto, Územný plán, Územnoplánovacia 

dokumentácia mesta, Obstarávanie „nového“ Územného plánu mesta Hlohovec, kde sú zverejnené aj výsledky  

1. etapy.  

 Návrh zadania v tlačenej forme je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Hlohovci, referáte územného 

plánovania a urbanizmu (III. poschodie, č.d.306, M.R.Štefánika 1, Hlohovec – počas úradných hodín, vrátane 

nestránkových dní) a v rámci oznamu zverejneného na úradnej tabuli v budove Mestského úradu.   

 

Verejné prerokovanie návrhu zadania pre verejnosť sa uskutoční dňa 22.7.2014 

(utorok)  o 13.
30

 hod., v Dome kultúry na Pribinovej ulici č.28, Hlohovec. 
 

Na verejnom  prerokovaní  bude  zabezpečená účasť spracovateľa Územného plánu mesta Hlohovec 

a hlavného architekta mesta Hlohovec, za účelom objasnenia návrhu zadania verejnosti.  

V zmysle § 20 ods.3  stavebného zákona  je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania 

do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 13.08.2014 (vrátane), doručením v písomnej forme na adresu Mesto 

Hlohovec, Mestský úrad v Hlohovci, referát  územného plánovania a urbanizmu, M.R. Štefánika 1, 920 01 

Hlohovec. 

Po prerokovaní a vyhodnotení stanovísk a pripomienok požiada mesto Hlohovec o posúdenie návrhu zadania 

podľa § 20 ods.5 stavebného zákona Okresný úrad Trnava.  

Zadanie, ako podklad pre vypracovanie konceptu (vo variantoch) bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo 

mesta Hlohovec (predpokladaný termín – zasadnutie dňa 11.12.2014). 

 

                     v.r.   

                                                                                                                       Peter Dvoran 

                                                                                                                                    primátor mesta 

mailto:gabriela.danisovicova@hlohovec.sk
http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/?id_menu=51127&limited_level=1&stop_menu=51127
http://www.hlohovec.sk/?id_menu=51127&limited_level=1&stop_menu=51127
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1 ÚVOD 

1.1 Základné údaje  
Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec je projektová organizácia  
AŽ PROJEKT s.r.o., ktorá bola vybraná na základe výsledkov výberového konania v zmysle zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluva č. 118/2014 
obstarávateľa a 02/2014 zhotoviteľa. 

1.2 Dôvody pre obstaranie územného plánu 
ÚPN SÚ mesta Hlohovec bol schválený v roku 1989, R-ONV, č.71/89 zo dňa 13.04.1989. V roku 2000 
boli schválené Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec (MsZ č. 48/2000 zo dňa 16.06.2000, VZN č. 
45/2000), ktoré reagovali na zmenené spoločensko-ekonomické podmienky, ako aj zmeny právnych 
noriem a metodík, pričom boli vypracované ako komplexné zmeny a doplnky platného ÚPN SÚ z roku 
1989. Súčasťou zmien a doplnkov bol aj dokument Miestny územný systém ekologickej stability (MÚ-
SES). 

Následne v rokoch 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, boli vypracovávané zmeny 
a doplnky, ktoré riešili parciálne problémy mesta, resp. úpravy záväznej časti územnoplánovacej do-
kumentácie mesta. V súčasnosti sú v procese prerokovávania zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 
2012/2013 a 2013/2014 (zaoberajúce sa problematikou odpadového hospodárstva mesta). 

Na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 69 (ku generelu dopravy mesta Hlohovec 
a rozhodnutiu k územnému plánu mesta Hlohovec) bod d) zo dňa 13.09.2012 a Uznesenia č. 20 bod 
10 zo dňa 25.04.2013, mesto pristúpilo k začatiu obstarávania nového územného plánu mesta.  

Potreba spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie vyplynula predovšetkým z nutnosti rea-
govať na nové zámery na využitie územia v dobe, ktorá sa výrazne odlišuje od legislatívnej situácie z 
obdobia spracovania doteraz platného územného plánu a v taktiež na zmenené územno-technické a 
socio-ekonomické podmienky. 

Potreba vypracovania nového územného plánu vychádza predovšetkým z: 

• zmeny v reálnom vývoji počtu, skladby a vekovej štruktúry obyvateľstva mesta, ktoré po roku 
2001 spôsobujú odliv obyvateľstva mesta, ako aj postupne vymieranie z dôvodu nízkej pô-
rodnosti a vyššej úmrtnosti, čo sa prejavuje v prirodzenom úbytku vlastného obyvateľstva, 

• zmeny v celkových trendoch rozvoja dopravy vyplývajúce z regionálnych a nadregionálnych 
zámerov, potreby ich priemetu do organizmu mesta, vrátane usporiadania dopravného sys-
tému a jeho jednotlivých zložiek v smere optimálneho zabezpečenia tranzitu a prepojenia 
jednotlivých častí mesta navzájom a riešenia statickej dopravy,  

• potreby definovania a lokalizovania plôch s verejnoprospešnými stavbami, definovania verej-
noprospešných stavieb, definovania území s potrebou vypracovania územných plánov zón a 
návrhu nového zastavaného územia mesta,  

• zvýšeného dôrazu na celkovú ekológiu prostredia pri zohľadnení kritérií trvalo udržateľného 
rozvoja, zvyšovanie požiadaviek na ochranu prírody a krajiny, 
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• potreby stanovenia zodpovedajúcej hmotovo-priestorovej regulácie výstavby v lokalitách 
mimo zastavaného územia mesta,  

• potreby zohľadňovania nových majetkoprávnych vzťahov, a to zosúlaďovaním individuálnych 
a verejných priestorových záujmov,  

• reštrukturalizácie hospodárskej základne mesta a vytvárania podmienok pre nové socio – 
ekonomické a podnikateľské aktivity,  

• nevyhnutná zmena v celkovom chápaní politiky v oblasti bytovej výstavby,  
• potreby zohľadnenia zmien v oblasti rozvoja a využitia výrobných plôch vzhľadom na trans-

formáciu a likvidáciu výrobných podnikov ako aj transformáciu poľnohospodárskych areálov 
na iné funkcie,  

• zmena v nazeraní na funkcie verejného sektoru v oblasti zabezpečovania občianskej vybave-
nosti, rekreácie a cestovného ruchu,  

• zmenené podmienky v stave jednotlivých zložiek životného prostredia, napr. zvýšenej hladiny 
hluku v dôsledku nárastu stupňa motorizácie v posledných rokoch, požiadavky odpadového 
hospodárstva atď.,  

1.3 Hlavné ciele riešenia 
Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec je podľa ustanovenia § 1 záko-
nom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
stavebný zákon) sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, 
určiť jeho zásady, navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúcich životné prostredie, 
ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade 
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.  

Hlavným cieľom ÚPN mesta Hlohovec je vytvoriť dokument, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre kom-
plexné rozhodovanie smerovania rozvoja na území mesta. V rámci spracovávania ÚPN mesta pôjde o: 

• rešpektovanie a priemet záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja, (resp. po schválení ÚPN R 
Trnavského kraja) do ÚPN mesta Hlohovec 

• návrh funkčno-priestorových zásad formovania mesta Hlohovec ako centra tretej skupiny - 
prvá podskupina, pričom spolu s mestom Leopoldov tvorí pridružené centrum ťažiska osídle-
nia I. úrovne.  

• dosiahnutie čo najoptimálnejšieho urbánneho usporiadania územia, jeho dopravného  
a technického vybavenia,  

• návrh optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR vyplývajúceho 
z postavenia mesta Hlohovec v sídelnom systéme Slovenska,  

• určenie záväzných regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
mesta, 

• návrh koncepcie zabezpečenia územia mesta dopravným a technickým vybavením 
s prepojením na záujmové územie, 

• vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií mesta v ob-
lasti bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, technického a dopravného vybave-
nia, 

• kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom mesta a jeho pozitívnymi prvkami, 
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• návrh zásad tvorby kvalitného životného prostredia a racionálneho využívania prírodných 
zdrojov v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaženie územia, 

• návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane vymedze-
nia chránených území a ochranných pásiem, s cieľom udržať ekologickú stabilitu krajiny na 
území mesta, 

• návrh podmienok a opatrení na sanáciu nevhodne a neprimerane využívaných urbánnych 
štruktúr a častí krajiny, 

• vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby  

1.4 Východiskové podklady 
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie mesta použiť nasledovné podklady: 

1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033  
zo dňa 31.10.2001, záväzná časť - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002, 
v zneni zmien a doplnkov, 

2. Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trnavský kraj, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená nariadením vlády SR č.183 zo dňa 7.4.1998, v znení zmien a doplnkov, 

3. ÚPN R Trnavského kraja – Návrh v procese prerokovávania, 
4. ÚPN SÚ Hlohovec schválený v roku 1989, R-ONV, č.71/89 zo dňa 13.04.1989, vrátane všet-

kých následných zmien a doplnkov, 
5. ÚPN CMZ Hlohovec schválený uznesením č. 100/2010, VZN č. 117/2010, ktorým bola vyhlá-

sená záväzná časť ÚPN CMZ Hlohovec, 
6. Pamiatková zóna Hlohovec - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia, 2012 (KPÚ 

Trnava), 
7. Generel dopravy mesta Hlohovec (návrh 04/2012)  
8. TEŠ a Zámer "ŽSR, Elektrifikácia a opimalizácia trate Leopoldov-Nitra-Šurany, 
9. TEŠ a Zámer "Cesta I /64 Komárno-hranica-Nitra-Hlohovec-D1, 
10. Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov - Zámer, MDPT SR (2010) 
11. Dokument miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES), pre Zmeny a doplnky 

ÚPN SÚ Hlohovec (AUREX, s. r. o 1999, 
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec 2014 – 2020 (Mediacoli 2013) 
13. Stratégia cestovného ruchu okresu Hlohovec 2012 – 2018 (Hlohovecká regionálna rozvojová 

agentúra TTSK), 
14. Koncepcie športu, kultúry, práce s deťmi a mladistvými, riešenia problematiky nezamestna-

nosti a hmotnej núdze mesta Hlohovec pre obdobie 2008 – 2013, 
15. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií (KÚŽP, aktualizácia za Hlohovec 

VaTS), 
16. Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2010 - 2015, OÚŽP v Trnave, 

2013,  
17. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hlohovec na obdobie 2009 - 2013 (schválený Mest-

ským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 25.06.2009), 
18. Zámer „Rekonštrukcia farmy pre chov ošípaných - Farma Terezov - EPP Slovensko s. r. o.“, 

EKOCONSULT enviro a. s., 2013,  
19. Zámer „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec - Plastic People 

s. r. o.“, Habanreal a Enviconsult, 2012,  
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20. Revitalizácia Zámockej záhrady - Hlohovec, Ateliér Dobrucká, s. r. o., 2009,  
21. Územné rozhodnutie na stavbu "Vodné dielo Sereď - Hlohovec"  (zo dňa 4.5.2012 KSÚ -OSP-

2012/00030/Pl,  
22. Vydané územné a stavebné povolenia na stavby v čase spracovávania dokumentácie, 
23. Uznesenia mestského zastupiteľstva v Hlohovci ktoré riešia požiadavky súvisiace s ÚPD, 
24. Pasport komunikácii mesta Hlohovec" s doplnením údajov z IS mesta Hlohovec, 
25. Územnoplánovacie podklady – Urbanistické štúdie vypracované v čase spracovávania doku-

mentácie, 
26. Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií v rámci prípravných prác obstarávania nového 

územného plánu mesta Hlohovec (2012). 

1.5 Spôsob a postup spracovania  
Územnoplánovacia dokumentácia je vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskor-
ších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a predstavuje nasledovné etapy: 

I. etapa - Prieskumy a rozbory - ktoré predstavujú analýzu skutočného stavu riešeného územia v 
rozsahu celého katastra mesta vrátane jeho častí s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov riešeného 
územia a definovaním problémov na riešenie. Výsledkom I. etapy je Problémový výkres, ktorý tvorí 
podklad pre následné etapy. 

Prieskumy a rozbory mesta Hlohovec sú vypracované: 

• v textovej a tabuľkovej časti 
• v grafickej časti,  

o Širšie vzťahy M 1: 50 000 
o Komplexný urbanistický rozbor M 1: 10 000  
o Rozbor dopravnej infraštruktúry M 1: 10 000 
o Rozbor technickej infraštruktúry M 1: 10 000 
o Ochrana prírody a krajiny a prvky ÚSES  M 1: 10 000 
o Problémový výkres M 1: 10 000 

Súčasťou prieskumov a rozborov je vypracovanie Krajinnoekologického plánu, ktorý tvorí samostatnú 
časť. Krajinnoekologický plán je vypracovaný v textovej a grafickej časti. Výstupy z Krajinnoekologic-
kého plánu sú premietnuté do problémového výkresu. 

II. etapa – Zadanie  

Na základe záverov z Prieskumov a rozborov sa vypracuje zadanie, ktoré bude formulovať ciele, prio-
rity a požiadavky pre riešenie Územného plánu obce, v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvo-
ja. Zadanie bude vypracované v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy. 

II. etapa – Koncept riešenia územného plánu mesta bude v zmysle § 21 stavebného zákona vypraco-
vaný variantne. Obsahová štruktúra bude vypracovaná v zmysle §12 stavebného zákona a vyhlášky 
č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, a v zmysle 
schváleného zadania.  
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Obsah konceptu ÚPN je totožný z obsahom Návrhu ÚPN, pričom bude obsahovať návrh smernej 
a záväznej časti a bude spracovaný v textovom a grafickom výstupe.  

III. etapa – Návrh ÚPN mesta - bude vypracovaný v zmysle stavebného zákona a § 12 vyhlášky 
č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a Metodického 
usmernenia MŽP SR k obstarávaniu a spracovaniu ÚPN O. Návrh ÚPN obce bude obsahovať smernú 
a záväznú časť a bude spracovaný v textovom a grafickom výstupe. 

1.6 Vymedzenie riešeného územia 
Územný plán mesta Hlohovec rieši územie administratívno správneho územia mesta Hlohovec ako 
súbor dvoch katastrálnych území (Hlohovec, Šulekovo) s celkovou výmerou 6 412 ha.  

Riešené územie mesta Hlohovec patrí podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Tr-
navského kraja a okresu Hlohovec. Územie mesta Hlohovec hraničí s katastrálnymi územiami: Pastu-
chov, Dolné Trhovište, Tepličky, Koplotovce, Madunice, Leopoldov, Trakovice, Bučany, Brestovany, 
Siladice, Dolné Zelenice, Horné Zelenice, Bojničky, Sasinkovo, Kľačany, 

Riešené územie je súhrnom urbanistických obvodov podľa vymedzenia v rámci posledného sčítania 
ľudu v roku 2011 a to:  

Tabuľka 1 Urbanistické obvody mesta Hlohovec (2011)1

UO 

 

Názov UO Počet obyvateľov 

1 Hlohovec stred 1076 

2 Nábrežie II. 4528 

3 Nábrežie I. 1563 

4 Starý Hlohovec 3130 

5 Vinohradská 4311 

6 Priemyselný obvod - juh 55 

7 Nová štvrť 1352 

8 Peter 1274 

9 Účelové zariadenie 0 

10 Kamenné hory 730 

11 Priemyselný obvod - sever 12 

12 Dlhé diely 19 

13 Starý háj 8 

14 Blanáre 10 

15 Dolná sihoť 1527 

16 Tokajka 5 

17 Teplá dolina 119 

18 Šulekovo 2932 

19 Terezov 50 

Spolu mesto Hlohovec 22701 

 

                                                           
1 Zdroj: Podklady MsÚ Hlohovec 2014 
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia 

 

1.7 Zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentá-
cií 

1.7.1 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja 

K Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trnavský kraj, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená nariadením vlády SR č.183 zo dňa 7.4.1998, boli doposiaľ vypracované nasledovné zmeny a 
doplnky: 

• Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením vlády SR č. 
1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 111/2003 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z.z., 

• Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením zastupiteľstva 
TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 11/2007. 
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V súčasnosti je v procese prerokovávania ÚPN R Trnavského kraja, ktorého záväzná časť po schvá-
lení v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja bude premietnutá do územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Hlohovec. 

Pre mesto Hlohovec vyplývajú z ÚPN VÚC trnavského kraja nasledovné záväzné regulatívy: 

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.2  formovať ťažiská osídlenia na celoštátnej, nadregionálnej a regionálnej úrovni prostredníc-

tvom usmerňovania formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických 
úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídel a vidieckych priestorov podieľajúcich sa 
na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, 

1.4  podporovať rozvoj centier 
1.4.1  tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: ...Hlohovec,... 

1.6  podporovať rozvoj ťažísk osídlenia 
1.6.1 Podporovať ako ťažiská osídlenia najvyššej úrovne:  

bratislavsko – trnavské ťažisko osídlenia ako najvýznamnejšiu aglomeráciu európske-
ho medzinárodného významu,  

1.6.3  Podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej 
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí. 

1.6.4  Podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne 
ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území. 

1.6.6  Formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie 
1.6.7  Upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia. 

1.7  podporovať budovanie rozvojových osí 
1.7.1  Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 

sídelnej štruktúry. Podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa: považskú rozvojovú 
os: Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina, 

1.8  pri novej výstavbe zachovať jestvujúce vojenské objekty a rešpektovať ich ochranné pásma, 
1.10  podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 

funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických 
daností, 

 

2. V oblasti rekreácie a turistiky 
2.1  podporovať a prednostne rozvíjať ťažiskové oblasti rekreácie, ktoré majú pre rozvoj v danom 

území najlepšie predpoklady – pobyt pri vode (na báze vodných plôch, tokov a geotermál-
nych prameňov), tranzitnú, poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku... 

2.4  prepojiť rekreačnú turistiku s poznávacou turistikou, 
2.8  viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídel s 

cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom je 
potrebné využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a ob-
jektov národných kultúrnych pamiatok, 

2.9  zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území..., 
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3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.1  Školstvo 

3.1.1  vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch..., 
3.2  Zdravotníctvo 

3.2.1  rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblasti, 
3.2.2 . nemocnice nižšieho typu a kliniky riešiť ako neštátne zariadenia (mestské a obec-

né)..., 
3.3  Sociálna starostlivosť 

3.3.1  zvyšovať kvalitu a kvantitu sociálnych služieb ubytovacích zariadení pre starých ľudí 
(napríklad domovy-penzióny pre dôchodcov) a súvisiacich služieb pre nich vo väzbe 
na predpokladaný demografický vývoj, ktorý počíta s nárastom obyvateľov v popro-
duktívnom veku..., 

3.3.2  vytvárať územno-technické predpoklady na rozvoj siete zariadení sociálnych služieb 
pre občanov s ťažkým trvalým postihnutím, a to najmä zariadení pre dospelých. 

 

4. V oblasti kultúrno-historických hodnôt 
4.1  nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom do-

siahnuť ich funkčnú aj priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, 
ako aj ich identity, špecifickosti a tradícií, 

4.2  rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje 
ochrana pamiatok, 

4.3  rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a hospodárskych 
hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to vo forme hmotnej, ako aj nehmotnej, a vy-
tvárať pre ne vhodné prostredie, 

4.4  rešpektovať a uplatniť funkčnú a typovú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídel a 
ich častí, 

4.5  posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nad-
väznosti na všetky zámery sociálno-ekonomického rozvoja, 

4.6  zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji 
4.6.2  územia pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, 
4.6.5  národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, 
4.6.4  známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, 
4.6.6  územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ale aj časti rozptýle-

ného osídlenia, 
4.6.7  novodobé architektonické a urbanistické diela, 
4.6.8  areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím, 
4.6.9  historické technické diela, 

4.7  Rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za 
národné kultúrne pamiatky, ale aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné pásma. 

 

5. V oblasti poľnohospodárskej výroby 
5.1  rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako je-

den z limitujúcich faktorov tohto rozvoja, a ochranu výmery a kvality pôdy uskutočňovať nie-
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len ako ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu, ale aj ako súčasť ochrany prírod-
ného a životného prostredia, 

5.5  podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability, 

5.6  stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, pôd vinohradov a pôd 
najlepších bonít. 

 

6. V oblasti lesného hospodárstva 
6.6  vytvárať územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných 

stanovíšť..., 
6.8  netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových 

stavieb. 
 

7. V oblasti ťažby a priemyselnej výroby 
7.6  rekultivovať a sanovať opustené ťažobne a začleniť ich do funkcie krajiny, 
7.7  vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 

priemyselných a stavebných areálov, 
7.8  podporovať rozvoj priemyselných, technologických a vedecko-technických parkov a podnika-

teľských zón, 
7.8.2.  podporovať rozvoj priemyselných a technologických parkov v obciach a lokalitách Le-

opoldov - Červeník – Madunice, ... Hlohovec..., 
7.9  vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj z 

územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitmi kultúrno-
historického potenciálu územia a historického stavebného fondu a so zohľadňovaním špecifík 
jednotlivých regiónov Slovenskej republiky a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny, 

 

8. V oblasti odpadového hospodárstva 
8.5  vybudovať v každom okrese minimálne jedno zariadenie na kompostovanie biologických od-

padov..., 
8.7  pokračovať na území kraja v sanácii neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťa-

ží..., 
8.8  likvidovať a sanovať skládky odpadov v území pásem hygienickej ochrany využívaných vod-

ných zdrojov. 
 

9. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry 
9.1  Cestné komunikácie a objekty 

9.1.3  vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu C 7,5/60, 
9.1.7  v okrese Hlohovec 

a) upraviť priestorové a smerové vedenie trasy II/513 (kategória C 9,5/80) s vybudo-
vaním  prieťahu cesty II/513 cez Hlohovec, 
b) homogenizovať cestu II/507 na kategóriu C 9,5/60 s úpravou trasy v súvislosti s rie-
šením prieťahu II/513 cez Hlohovec v kategórii MS 14/60, 
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c) rezervovať koridor na dopravné prepojenie medzinárodnej dopravy v severojuž-
nom smere  na Nitru, Komárno a hranicu Slovenskej republiky s napojením na D 61 
severne od Hlohovca (križovanie III/50419 s D 61); trasu treba dimenzovať na návr-
hovú rýchlosť 120 km/hod., 

9.1.11  rezervovať a rešpektovať koridory hlavnej a doplnkovej siete TINA 
b) rezervovať koridor trasy na cestné prepojenie doplnkovej siete TINA od diaľnice D 
1 v smere Hlohovec – Nitra, 

9.2  Železničná doprava 
9.2.1  modernizovať trate 110, 120 a 130 a upraviť ich na traťovú rýchlosť 160 km/hod., 
9.2.2  rezervovať koridor pre vysokorýchlostnú trať, 
9.2.5  vytvoriť technické, investičné a územné podmienky pre výhľadovú elektrifikáciu a 

modernizáciu trate 141, 
9.2.7  modernizovať trať 133 a upraviť ju na traťovú rýchlosť 140 km/hod., 
9.2.10  modernizovať železničnú trať č. 133 Leopoldov – Galanta s jej zaradením do siete TI-

NA a upraviť ju na traťovú rýchlosť v rozpätí 120 – 140 km/hod. 
9.3  Vodná doprava 

9.3.4  rezervovať priestor na vybudovanie riečneho prístavu Hlohovec s nadväznosťou na 
diaľničný privádzač (II/513) a železničný uzol Leopoldov, 

9.3.5  vybudovať zariadenie pre športovú a turistickú plavbu v súvislosti s vybudovaním 
Vážskej vodnej cesty, 

9.5  Cyklistická doprava 
9.5.3  vybudovať považskú trasu pre cykloturistiku vedenú po hrádzach Váhu v spojení s 

Medzinárodnou podunajskou cykloturistickou trasou, 
9.5.5  vybudovať cyklistické trasy v Hlohovci s ich prepojením na Považskú cykloturistickú 

trasu, 
 

10. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
10.1  Energetika 

10.1.10 rekonštruovať trafostanice a rozvodne: ... TS 110/22 kV Šulekovo..., 
10.1.16 realizovať piatu líniu tranzitného plynovodu s inštaláciou optokábla 

a zariadení na meranie a reguláciu, 
10.1.28 podporiť výstavbu veterných elektrární a veterných parkov v katastrálnych územiach 

obcí s preukázaným potenciálom veternej energie v lokalitách s vhodnými územno-
technickými podmienkami pri minimalizovaní negatívnych dopadov na životné pro-
stredie a celkový obraz krajiny, 

10.2  Vodné hospodárstvo  
Na úseku tokov (kanálov) 
10.2.7 . realizovať úpravy tokov so zohľadnením ekologických záujmov, 
10.2.8  na nevhodne upravených úsekoch tokov z ekologických dôvodov postupne uskutoč-

ňovať revitalizáciu tokov, 
 
Na úseku vodných nádrží a prevodov vody 
10.2.20 rezervovať koridor na výstavbu Vážskej vodnej cesty, nadväzných zariadení a potreb-

nej technickej infraštruktúry na území Trnavského kraja, 
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10.2.21 rezervovať územie pre uvažované vodné diela Sereď..., 
 
Na úseku zásobovania pitnou vodou 
10.2.29 rozširovať existujúce skupinové vodovody postupným pripájaním ďalších sídel, 
10.2.30 rozširovať vodovodné siete v sídlach s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšo-

vať v nich podiel zásobovaných obyvateľov, 
 
Na úseku odvádzania a čistenia odpadových vôd 
10.2.32 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slo-

venskej republiky zabezpečiť: 
o ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd budovaním kanalizácií a ČOV, 
o odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký po-

diel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd, 
o rozvoj odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v jednotlivých obciach v súlade s 

novými majetkoprávnymi a hospodárskymi podmienkami a v súlade z toho vyplýva-
júcimi novými koncepciami budovania verejných kanalizácií a čistiarní odpadových 
vôd s cieľom 
a) znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobo-
vaných obyvateľov pitnou vodou, 
b) zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy 
EÚ, 
c) zosúladiť postupne prevádzkovanie existujúcich kanalizácií a čistiarní odpadových 
vôd s požiadavkami súčasnej legislatívy v obciach, resp. aglomeráciách nad 10 000 
ekvivalentných obyvateľov (EO) do 31.12.2010 a od 2 000 do 10 000 EO do 
31.12.2015, 
d) budovať postupne verejné kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením odpado-
vých vôd v sídlach, resp. aglomeráciách s počtom nad 2 000 do 10 000 EO do 
31.12.2015, 
e) budovať súbežne kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením v menších ob-
ciach, ktoré sa nachádzajú vo vodohospodársky citlivých oblastiach, 

10.2.35 dokončiť mestskú čistiareň odpadových vôd v Hlohovci, 
10.2.37 rozširovať stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšovať podiel oby-

vateľov sídel napojených na verejnú kanalizáciu, 
10.2.40 zvýšenú pozornosť venovať odvádzaniu dažďových vôd, 

 

11. V oblasti ekológie 
11.2  odstrániť skládky odpadu lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej stabi-

lity, 
11.3  revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou 

pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných bioko-
ridorov pozdĺž tokov, 

11.4  vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami 
prinavrátiť pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou, ...v bu-
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dúcnosti zabezpečiť túto požiadavku aj pri výstavbe vodného diela na Váhu v úseku Sereď – 
Hlohovec, 

11.8  regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územných systémov ekologickej stabi-
lity, v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou, 

11.9  z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými plo-
chami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako genofondové lokali-
ty, v miestach konfliktov s prvkami územného systému ekologickej stability, 

11.22  pri riešení problematiky v bodoch č. ... 11.3 ..., postupovať v súlade s projektmi pozemkových 
úprav; tie by mali zabezpečiť racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v 
určitom území v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvor-
by územného systému ekologickej stability, 

11.23  zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, reš-
pektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Trnav-
ského kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým: chráneným územiam v biocentrách, 
chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných tokov... 

 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

1. Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 
1.1  Cestná doprava 

1.1.13  diaľničný privádzač v úseku Leopoldov – Trakovice – II/513 a prieťah II/513 mestom 
Hlohovec, 

1.2  Železničná doprava 
1.2.1  vysokorýchlostné trate v Trnavskom kraji v južnosevernom prepojení Bratislava – Žili-

na – Katovice..., 
1.2.2  modernizácia hlavných železničných tratí zaradených do európskych multimodálnych 

koridorov... Bratislava – Púchov (traťová rýchlosť 160 km/hod.), 
1.2.4  zdvojkoľajnenie železničných tratí Trnava – Kúty a Leopoldov – Lužianky, 

1.5  Vodná doprava 
Postupné splavnenie Váhu v úseku Komárno – Žilina, ktoré obsahuje 
1.5.1  vodné dielo Sereď – Hlohovec, 
1.5.7  prístav Hlohovec, 

 

2. Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva 
2.1  Vodné diela 

2.1.1  vodné diela v kategórii A (do 10 rokov): Sereď, 
2.4  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 

2.4.6  Hlohovec – dobudovanie čistiarne odpadových vôd, 
 

3. Verejnoprospešné stavby energetiky 
3.1  Elektroenergetika a teplárenstvo 
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3.1.3  rekonštrukcia distribučných sústav  
l) rozvodňa 110/22 kV Šulekovo, 

3.2  Plynárenstvo 
3.2.1  piata línia tranzitného plynovodu, v tom inštalácia optokábla a zariadení na meranie a 

reguláciu, 
 

5. Verejné vodovody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
5.1  verejnoprospešné stavby z hľadiska verejných vodovodov sú všetky siete, zariadenia, terénne 

úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zaria-
denia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie), 

5.2.  verejnoprospešné stavby z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd sú všetky siete, 
zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvá-
dzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie, resp. výstavba čistiarní odpadových vôd, kme-
ňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanali-
začnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie). 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) pozemky, stavby a práva 
k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. Všetky vyššie uvedené 
body záväznej časti ÚPN VÚC Trnavský kraj v znení zmien a doplnkov sú zodpovedajúcim spôsobom 
zohľadnené v ÚPN mesta Hlohovec. 

1.8 Zhodnotenie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie 
mesta  

ÚPN SÚ mesta Hlohovec bol schválený v roku 1989, R-ONV, č.71/89 zo dňa 13.04.1989. V roku 2000 
boli schválené Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec (MsZ č. 48/2000 zo dňa 16.06.2000, VZN č. 
45/2000), ktoré reagovali na zmenené spoločensko- ekonomické podmienky, ako aj zmeny právnych 
noriem a metodík, pričom boli vypracované ako komplexné zmeny a doplnky platného ÚPN SÚ z roku 
1989. Podľa do roku 1989 platných právnych predpisov v oblasti územného plánovania, územnoplá-
novacia dokumentácia riešila iba zastavané územie obce (mesta), resp. územie, ktoré bolo zobrazené 
na formáte, mapovom výreze. Vyššie uvedené predmetné zmeny a doplnky boli rovnako viac menej 
sústredené na zastavané územie mesta a priestory mimo zastavaného územia mesta neboli predme-
tom podrobnejších analýz a syntéz. 

V súčasnosti platný územný plán mesta Hlohovec má návrhové obdobie do roku 2025. Pre toto ob-
dobie bola stanovená výhľadová veľkosť mesta na 25 000 obyvateľov ako vízia, ktorá nevychádzala z 
z dlhodobých trendov demografického vývoja obyvateľov v SR. Pri porovnaní výsledkov sčítania oby-
vateľov v roku 2001 a 2011 možno konštatovať klesajúci trend vývoja počtu obyvateľov z 23 729 na 
22 701, pričom klesajúci trend pokračuje aj v roku 2013 (21 959obyvateľov).  

Demografický vývoj a jeho štruktúra sú v  územnom pláne obce chápané ako vstupný predpoklad pre 
rozvoj obce/mesta, pričom najmä po stránke ekonomickej a sociálnej ho spätne ovplyvňujú. 
V koncepcii územného plánu sa preto vychádza z globálnych (celoštátnych, regionálnych) tendencií, 
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ktoré sa prejavujú celkovým starnutím populácie. Pri stanovení výhľadového počtu obyvateľov mesta 
je preto potrebné vychádzať z dlhodobých trendov demografického vývoja obyvateľov v SR spraco-
vaných v „Prognóze vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025“, vypracovanú Výskumným de-
mografickým centrom INFOSTAT, ktorá zohľadňuje retrospektívny vývoj ako aj trendy vývoja na 
úrovni republiky, krajov, okresov a miest.  

Súčasťou zmien a doplnkov bol aj dokument Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES), 
spracovaný v roku 1999, podľa v tom čase platného zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci ná-
sledných zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, bolo navrhovanými konkrétny-
mi zámermi zasahované do MÚSES, ktoré boli parciálne riešené vo vzťahu na konkrétne kolízne body. 
Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj vo vzťahu na zmeny právnych predpisov od spracovania doku-
mentu (priemet európskych právnych predpisov do legislatívy SR – územia NATURA 2000), dokument 
MÚSES si vyžaduje aktualizáciu. 

Následne v rokoch 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, boli vypracovávané zmeny 
a doplnky, ktoré riešili parciálne problémy mesta, resp. úpravy záväznej časti územnoplánovacej do-
kumentácie mesta. V súčasnosti sú v procese prerokovávania zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 
2012/2013 a 2013/2014 (zaoberajúce sa problematikou odpadového hospodárstva mesta). 

Na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 69 (ku generelu dopravy mesta Hlohovec 
a rozhodnutiu k územnému plánu mesta Hlohovec) bod d) zo dňa 13.09.2012 a Uznesenia č. 20 bod 
10 zo dňa 25.04.2013, mesto pristúpilo k začatiu obstarávania nového územného plánu mesta.  

1.8.1 Územnoplánovacia dokumentácia mesta Hlohovec 

ÚPN SÚ mesta Hlohovec  
ÚPN SÚ mesta Hlohovec schválený uznesením R-ONV, č.71/89 zo dňa 13.04.1989. Spracovaný 
v zmysle v tom čase platných právnych predpisov, metodík, v rozsahu zastavaného územia, pričom 
katastrálne územie mesta nebolo riešené.   

Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 1999 
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 1999, schválené MsZ mesta Hlohovec č 48 zo dňa 
15.06.2000, vyplynuli z potreby mesta reagovať na zásadnú zmenu spoločensko-politických 
a hospodársko-sociálnych podmienok na Slovensku, zmenu právnych predpisov v oblasti územného 
plánovania a metodík používaných v urbanistickej praxi. Zmeny a doplnky predstavovali komplexnú 
aktualizáciu ÚPN SÚ mesta Hlohovec 1989, vrátane zahnutia kapitol, ktoré vyplynuli z novelizovaných 
právnych predpisov v oblasti územného plánovania. 

Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2003  
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2003 boli schválené MsZ mesta Hlohovec č 40 zo dňa 
08.06.2004. V súvislosti uplatnením zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných 
parkov a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom v znení neskorších predpisov, vznikla požiadavka na priemet zámeru „Priemyselný 
park Hlohovec - Šulekovo, do ÚPN SÚ mesta Hlohovec.  

Na navrhovaných plochách pre priemyselný park boli realizované zámery pre rozvoj výroby (areály 
Faurecia Slovakia, s.r.o., Vetter Slovakia, s.r.o., JMT s.r.o., AKA Tech, s.r.o.  a pod), s možnosťou 
ďalšieho doplnenia v rámci vymedzeného priemyselného parku.  
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Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2005 
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2005 boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 45 a 46 zo dňa 
14.06.2005. Predmetom zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Hlohovec bolo premietnutie rozvojovej 
lokality Cisárka – Delis pre rozvoj IBV a časť pre výrobu, ktoré sú zrealizované a obstaranie ÚPN CMZ 
Hlohovec. V súlade so schválenými zmenami a doplnkami 2005 bola vypracovaná a v roku 2010 
schválená dokumentácia CMZ Hlohovec.  

Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2006 
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2006 boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 55 a 56 zo dňa 
21.06.2007. V zmenách a doplnkov 2006 ÚPN SÚ mesta Hlohovec bolo riešených 5 zmien a potreba 
premietnutia Koncepcie rozvoja Hlohovca v oblasti tepelnej energetiky do záväznej časti ÚPN SÚ 
mesta Hlohovec (Koncepcia ....bola do záväznej časti premietnutá).  

• Urbanistický obvod: č.08b – Priemyselný obvod - juh, lokalita Ozeta. Zmena – nová funkčná 
náplň územia: Územie rozdelené do dvoch zón: 

o Zóna A - Funkčná regulácia - hlavná funkcia – polyfunkčná zóna PZ01  – administra-
tívno-obchodné funkcie 

o Zóna B - Funkčná regulácia - hlavná funkcia – polyfunkčná zóna PZ02 - výrobno - ob-
služné funkcie 

• Lokalita CISÁRKA - Mestská časť: II - Sever Urbanistický obvod: č.07 – Peter, lokalita Cisárka, 
Zmena – nová funkčná náplň územia: 

o Funkčná regulácia - hlavná funkcia – UB 01 obytné územie – rodinné domy 
• Sklenníky na ul. Timravy - Katastrálne územie Hlohovec - Urbanistický obvod: č.07 – Peter, ul 

Timravy Zmena – nová funkčná náplň územia: 
o Funkčná regulácia - hlavná funkcia – Obytné územie  

• Obstaranie zmeny ÚPD v lokalite: Kozí vrch - Horná Sihoť v k.ú. Šulekovo. Ide o priestor medzi 
výrobnou zónou a cestou II/513 a hrádzou Váhu. Priestor sa upravoval (zámena pozemku) 
a funkčne zjednocoval.  

• Zmena Z 2009/02 – UO 11 Dlhé diely (lokalita Dukelská ulica): rieši zmenu funkčného využitia 
časti mestského bloku na Dukelskej ulici z výhľadovej funkcie bývania formou IBV (regulatív 
UB 01/V) na návrhovú výrobno-obslužnú funkciu formou polyfunkčnej zóny (regulatív PZ 02). 

Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2006 
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2006 boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 63 a 64 zo dňa 
11.06.2008. Predmetom zmien a doplnkov bolo na základe vyhodnotenia ÚPN SÚ z r. 2005 aktualizá-
cia a priemet nasledovných zámerov: 

• riešenie otázky prepojenia diaľnice D1 cez Hlohovec (obchvat cesty II/513) na Nitru (s napo-
jením na rýchlostnú komunikáciu R-64), Nové Zámky a Komárno v smere do Maďarskej re-
publiky (priestor Komárom - diaľnica M1) – riešenie je stále otvorené 

• doriešenie rozporov so schváleným ÚPN mesta Leopoldov z hľadiska nadväznosti na uvažo-
vaný rozvoj mesta v oblasti MČ Šulekovo, ako aj z hľadiska obchvatu cesty II/513 a dopravné-
ho napojenia uvažovaného verejného prístavu na Vážskej vodnej ceste - riešenie je stále 
otvorené 

• koncipovanie výhľadovej podoby aglomerácie Hlohovec – Leopoldov vzhľadom na investície 
realizované v období rokov 2000 -2006 v MČ Šulekovo (vrátane zámeru rozšírenia priemysel-
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ného parku v 2. etape), ako aj nové koncepcie umiestnenia pravobrežného verejného prísta-
vu na Váhu (resp. vodného diela Sereď – Hlohovec a Vážskej vodnej cesty), - riešenie je stále 
otvorené 

• zohľadnenie možností rozvoja mesta severným smerom na Koplotovce popri ceste II/507 
(najmä obytnej funkcie v nadväznosti na funkciu rekreačnú) a východným smerom na Nitru 
popri ceste II/513 (najmä výrobno-obslužnej funkcie), - rezervné plochy 

• zohľadnenie návrhu ÚPN CMZ Hlohovec, - zohľadnené 
• prehodnotenie rozšírenia Pamiatkovej zóny Hlohovec navrhovaného v ÚPN SÚ z r. 2000,  
• v zmysle vyjadrenia kompetentných orgánov ASR riešenie otázky ďalšej existencie areálu ka-

sární na území mesta. – zostáva v platnosti existujúci stav (neredukuje sa) 

Úprava ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2008/01 
Vyčlenenie časti mestského bloku do samostatného mestského bloku so zachovaním regulatívu funk-
čného využitia územia UO 02 A s novým regulatívom hmotovo- priestorovej štruktúry 5 NP (max. 5 
nadzemných podlaží) a zabezpečenie spracovania úpravy v príslušnej mierke výkresu č.7 Regulatívy 
územného rozvoja. 

V zmysle schváleného rozsahu úpravy podľa bodu 1 a nového riešenia športovo-rekreačného areálu 
Bezručova ulica úprava v textovej časti v kapitole H. Rekreácia, turizmus a šport. V súčasnosti vypra-
covaný projekt na ÚR a SP nezrealizovaný, preberá sa do nového ÚPN mesta 

Úprava ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2009/01 
• Úprava kapitoly N5, alternatívne riešenie zón územnoplánovacím podkladom  

Úprava ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2009/02 
• Úprava etapizácie lokality Šumperky I do etapy 2001 – 2025 a spracovanie ÚPP. Časť územia 

dokumentácia na ÚR – preberá sa do nového ÚPN 

Úprava ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2009/03 
• Úprava urbanizácie bytovej výstavby Závalie 20 HBV na 37 HBV. Zrealizované 

Úprava ÚPN SÚ mesta Hlohovec 2009/04 
• Úprava etapizácie vymedzeného územia do priebežnej etapy 2001 – 2025 a spracovanie ÚPP 

v lokalite ZA Váhom -  Zóna obchodu a služieb – čiastočne zrealizpované (dnešné Tesco a OC 
Váh), (nie je zapracovaná do ÚPN mesta po ZaD 2011/2012) 

Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2009 
Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2009, boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 5 zo 
dňa 18.02.2010. Predstavujú zmeny funkčného využitia v 4 lokalitách, oprava regulatívov v grafickej 
časti a zosúladenie záväznej časti s platnou legislatívou - vypracovanie nového znenia záväznej časti 
v plnom znení, zapracovanie úprav ÚPN mesta Hlohovec, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľ-
stvom v Hlohovci po dni 11.9.2008, t.j. po schválení Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec 2006 – úpra-
va Ú 2008/1, 2009/1, 2009/2, 2009/3 

• Zmena Z 2009/02 – UO 11 Dlhé diely (lokalita Dukelská ulica): rieši zmenu funkčného využitia 
časti mestského bloku na Dukelskej ulici z výhľadovej funkcie bývania formou IBV (regulatív 
UB 01/V) na návrhovú výrobno-obslužnú funkciu formou polyfunkčnej zóny (regulatív PZ 02). 
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• Zmena Z 2009/03 – UO 15 Tokajka (lokalita Pod Šodmoď): rieši zmenu funkčného využitia 
časti mestského bloku Dolná sihoť III z navrhovanej funkcie bývania formou HBV (regulatív 
UB 04) na rekreačnú funkciu (regulatív UZ 01 G), 

• Zmena Z 2009/04 – UO 7 Peter (lokalita Šoltésovej ulica): rieši zmenu funkčného využitia 
mestského bloku z navrhovanej administratívno-obchodnej funkcie formou polyfunkčnej zó-
ny (regulatív PZ 01) na výrobno-obslužnú funkciu formou polyfunkčnej zóny (regulatív PZ 02) 
s prehodnotením funkčnej náplne susediacich mestských blokov. Realizované (presun beto-
nárky) 

• Zmena Z 2009/05 – UO 3 Nábrežie I (lokalita ulica R. Dilonga): rieši zmenu funkčného využitia 
mestského bloku z funkcie osobného prístavu v súvislosti s vodnou cestou Váh (regulatív UD 
01 D) na funkciu nešpecifikovaného komerčného vybavenia (regulatív UO 02 B). – Realizova-
né - Zdravotnícke dentálne centrum (celoslovenská pôsobnosť) 

Úprava ÚPN mesta Hlohovec – Ú 2010/01 
Úprava etapizácie (výkres č. 10 Organizácia bytovej výstavby a 11 Návrh etapizácie) - vymedzené 
územie „Bernolákova II 40 HBV“ sa mení na bytovú výstavbu v rokoch 2001-2015.  

ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010 
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2010, boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 36 zo dňa 
28.04.2011. Predmetom riešenia Územného plánu mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2010 boli na-
sledovné čiastkové zmeny v šiestich lokalitách: 

• Zmena Z 2010/01 – UO 5 Vinohradská: rieši zmenu súčasného regulatívu funkčného využitia 
územia UZ 01 D Súkromné záhrady a sady na UB 01 Obytné územie – rodinné domy.  
Bola to lokalita medzi Vodárenskou ul a Kopernikovou ul. (nad vodojemom). Išlo o 2 RD na 
plochách záhrad. Bolo schválené, že výstavbe bude predchádzať posúdenie stability svahu.  

• Zmena Z 2010/02 – UO 14 Teplá dolina: rieši preradenie rozvojových plôch v území z etapy 
2016 - 2025 a výhľadového obdobia do priebežnej etapy s možnosťou realizácie už od roku 
2010. Územie bolo riešené na dvakrát – úprava sa týkala etapizácie a zmena v doplnení funk-
cie bývania (homogenizácia plôch) Územie je potom riešené ako Lipiny III. 

• Zmena Z 2010/03 – UO 16 Kozí vrch: rieši zmenu funkčného využitia pozemkov z UZ 01 C Ve-
rejné parky a parkové úpravy na UB 01 Obytné územie – rodinné domy a preradenie časti 
rozvojových plôch v území z etapy 2016 - 2025 do priebežnej etapy s možnosťou realizácie už 
od roku 2010. V súčasnosti sa spracováva Urbanistická štúdia - IBV – Horná Sihoť , Hloho-
vec, m.č. Šulekovo Prevziať do nového ÚPN mesta  

• Zmena Z 2010/04 – UO 20 Terezov: rieši zmenu funkčného využitia územia za účelom výstav-
by fotovoltickej elektrárne. - realizované 

• Zmena Z 2010/05 – UO 16 Kozí vrch: rieši úpravu regulatívu UV 01 A Výrobné územie: Prie-
myselný park Hlohovec – MČ Šulekovo z hľadiska možnosti umiestnenia zariadení na po-
vrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel a pod. 
v areáli závodu Faurecia. – zmena regulácie  - realizované v súlade s reguláciou 

• Zmena Z 2010/06 – UO 20 Terezov: rieši zmenu funkčného využitia územia za účelom výstav-
by Verejného terminálu intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta 
Hlohovec). Prevziať do nového ÚPN mesta 
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Úprava ÚPN mesta Hlohovec – Ú 2011/01 
Úprava etapizácie vymedzeného územia bytovej výstavby 25 IBV Šulekovo  - sever a časti polyfunkč-
nej zóny súbežne s cestou II/513 (výstavba v novonavrhovaných blokoch)  (nebola zapracovaná do 
ÚPN mesta po ZaD 2011/2012). Prevziať do nového ÚPN mesta. Potreba vypracovať UPP (štúdiu, 
ktorá spodrobní riešenie a v súčasnosti skoordinuje už povolené, resp. zrealizované stavby) 

Úprava ÚPN mesta Hlohovec – Ú 2011/02 
Vyústená kanalizácia z ČOV Leopoldov cez územie mesta Hlohovec (k.ú. Šulekovo a k.ú. Hlohovec) do 
recipientu Váh  (nebola zapracovaná do ÚPN mesta po ZaD 2011/2012) Riešené v rámci vlastného 
areálu  

ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 - most 
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011, boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 27 zo dňa 
26.04.2012. Predmetom riešenia ZaD 2011 bolo vytvorenie priestorových predpokladov pre vybudo-
vanie nového premostenia cez rieku Váh spájajúceho mestské časti Juh a Šulekovo (podľa ÚPN mesta 
Hlohovec), ktorý  bude slúžiť pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a chodcov. Je navrho-
vaný v polohe južne od miesta, v ktorom je v súčasnosti v ÚPN mesta navrhovaná lávka pre peších 
cez Váh z MČ 03 – Juh do MČ 04 – Šulekovo, označená ako verejnoprospešná stavba DP/2. Vzhľadom 
na polohu navrhovaného premostenia i napojenia na priľahlé komunikácie sú v ZaD 2011 navrhnuté 
potrebné úpravy vymedzenia priľahlých funkčných plôch, trasovania vedení technického vybavenia a 
napojenia na hlavné nábrežné cyklistické trasy (ako súčasť Považskej cyklomagistrály – DB/2). Potre-
ba prehodnotenia zámeru v rámci nového ÚPN mesta 

ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012, boli schválené MsZ mesta Hlohovec č. 21 zo dňa 
25.04.2013. Zmeny a doplnky 2011/2012 riešili zmenu v piatich lokalitách: 

1. ZaD 2011/2012-01 – plochy pri ČOV – zhodnocovanie odpadov – nie je realizované. Prevziať 
do nového ÚPN mesta  

2. ZaD 2011/2012-03 útulok – ide o dva zámery v predmetnej lokalite, výstavba poľnohospo-
dárskej bioplynovej stanice a útulok pre spoločenské zvieratá. - nie je realizované. Prevziať 
do nového ÚPN mesta 

3. ZaD 2011/2012-04 – IBV Timravy-PZ 02 ide o zmenu prípustného funkčného využitia plôch 
polyfunkčnej zóny – výrobno-obslužné funkcie (PZ 02) vo vzťahu k existujúcim, príp. plánova-
ným obytným územiam.  

4. ZaD 2011/2012-05 Šumperky I rozšírenie. Podľa platného ÚPN mesta Hlohovec je lokalita ur-
čená pre využitie ako hospodárska zeleň (v súčasnosti využívaná ako orná pôda). Ide 
o rozšírenie rozvojového územia pre bývanie vo väzbe na UŠ bytovej výstavby Šumperky I. 
nie je realizované. Prevziať do nového ÚPN mesta 

5. ZaD 2011/2012-06-06 Pribinova-Štúrová.  Podľa platného ÚPN mesta Hlohovec bola lokalita 
určená pre rozvoj verejného/nekomerčného vybavenia (MŠ, ZŠ, ZUŠ, OOPZ) - nie je realizo-
vané. Prevziať do nového ÚPN mesta Nová funkcia – bývanie UB 01 + UT (transformátor) 

6. ZaD 2011/2012-02 FVZ a FVE nie je priestorovo lokalizovaná a týka sa stanovenia podmienok 
pre rozvoj fotovoltarických zariadení a elektrární na budovách na území celého mesta. 
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Úprava ÚPN mesta Hlohovec – Ú 2013/01 
Ide o úpravu smernej časti ÚPN mesta Hlohovec len pre časť plochy bytovej výstavby IBV 67 Okrúhla 
ul. MČ Šulekovo (tzv. Humná 2) do priebežnej etapy 2001 – 2013 v súlade s bodom 2 uznesenia  MsZ 
č. 72.  

ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 
Zmeny a doplnky 2012/2013 riešili zmenu v dvoch lokalitách: 

1. ZaD 2012/2013-01 CHríby – navrhovaná zmena vychádza z Urbanistickej štúdie IBV Hlohovec 
– lokalita Chríby, ktorá bola vypracovaná ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky 
ÚPN mesta, Prevziať do nového ÚPN mesta 

2. ZaD 2012/2013-02 Cisárka II ide o zmenu funkčného využitia územia vymedzeného v platnom 
ÚPN mesta ako ochranná a izolačná zeleň (UZ 01 C) na funkčné využitie obytné územie – ro-
dinné domy (UB 01) Prevziať do nového ÚPN mesta  

ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2013/2014 
Obstaranie zmien a doplnkov vyplýva z uznesenia MsZ č. 20 bodu č. 9 zo dňa 25.04.2014. Zmeny 
a doplnky 2013/2014 riešia zmenu v štyroch lokalitách: 

1. ZaD 2013/2014 – OH – 01 areál odpadového hospodárstva Vlčie hory. Pre potreby regulácie 
územia je areál rozčlenený na tri zóny A, B, C. Zóna A je určená v celom rozsahu na na nakla-
danie s odpadmi, zóna B na zneškodňovanie odpadov skládkovaním a zóna C na prípadné 
rozšírenie skládky inertného odpadu. Súčasťou navrhovanej zmeny je aktualizácia vymedze-
nia prvkov ÚSES (MBK6 Ružové hory a MBC8 – Vlčie pole) 

2. ZaD 2013/2014 – OH – 02 Skládka neaktívnych kalov Pastuchov – v platnej ÚPD mesta Hloho-
vec, je plocha vymedzená ako „odpadové hospodárstvo“ (UT 01 F). Skládka je v súčasnosti 
uzavretá a rekultivovaná, ZaD rátajú so zmenou funkčného využitia na Sprievodná zeleň ko-
munikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou (UZ 01 C) 

3. ZaD 2013/2014 – OH – 03 Skládka železitých kalov Šulekovo. V zmysle platného UPN mesta 
Hlohovec je územie špecifikované ako plocha odkaliska určená na rekultiváciu (UT 01 F). ZaD 
rátajú so zmenou funkčného využitia na plochu Odpadového hospodárstva, ktoré nepredsta-
vuje návrh na rozšírenie areálu. 

4. ZaD 2013/2014 – OH – 04 Areál odpadového hospodárstva Šulekovo. V zmysle platného ÚPN 
mesta Hlohovec je lokalita špecifikovaná ako Odpadové hospodárstvo (UT 01 F).  

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2013/2014 sú v procese prerokovávania. Na základe výsled-
kov prerokovávania budú jednotlivé lokality zaradené do nového ÚPN mesta Hlohovec 

1.8.2 Územnoplánovacie podklady 

Vypracovanie územnoplánovacích podkladov vyplývalo zo záväznej časti územnoplánovacej doku-
mentácie mesta Hlohovec, ktorých cieľom bolo spodrobnenie riešenia územia a špecifikácia zastavo-
vacích podmienok. 

Urbanistická štúdia IBV Hlohovec lokalita Chríby 
Urbanistická štúdia IBV Hlohovec lokalita Chríby bola vypracovaná v zmysle uznesenia MsZ č. 70 zo 
dňa 13.09.2012, ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec (premiet-
nuté do ZaD ÚPN 2012/2013) 
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Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I 
Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I bola obstaraná a vypracovaná v súlade s kapitolou 
N.5 „Vymedzenie častí mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny“. 
UŠ je vypracovaná na overenie a spodrobnenie ÚPN mesta Hlohovec z hľadiska umiestnenia trasy 
preložky cesty II/507 a riešenie regulatívov vo vzťahu na jej umiestnenie a predpokladaný termín 
realizácie 2016 - 2025 

Urbanistická štúdia obytná zóna IBV – Horná sihoť MČ Šulekovo  
Obstaranie UŠ vyplýva zo záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec kapitoly Z.3.4. – VZN č. 113/2010 o ÚPN 
mesta v znení dodatkov č. 1, č. 2, a č. 3. V súčasnosti je schválené zadanie uznesením MsZ č. 86 zo 
dňa 12.12.2013 

Urbanistická štúdia bytovej výstavby IBV Lipiny III 
Obstaranie UŠ vyplýva zo záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec kapitoly Z.7. „Vymedzenie častí mesta 
Hlohovec, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny“. Ide o riešenie novej bytovej 
výstavby IBV Lipiny III na novej rozvojovej ploche v súlade so schváleným ÚPN mesta v znení zmien 
a doplnkov. 

Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb – Hlohovec, Za Váhom – Sever 
Urbanistická štúdia Zóna obchodu a služieb – Hlohovec, Za Váhom – Sever bola vypracovaná pre 
spodrobnenie územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec. 
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2 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH 
PODMIENOK 

Cieľom analýz je spracovanie údajov o abiotických a biotických zložkách krajiny, ktoré nám poskytnú 
informácie o charaktere územia a sú základom pre ďalšie kroky spracovania krajinnoekologického 
plánu.  

2.1 Abiotické zložky 

2.1.1 Geomorfologické pomery 

Poloha 
V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr –  
M. Lukniš, 1980) riešené územie zasahuje do dvoch celkov: Podunajskej pahorkatiny a Považského 
Inovca. V rámci Podunajskej pahorkatiny zasahuje do častí Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina 
a v rámci Považského Inovca do časti Považské predhorie.  

Tabuľka2 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenia 

Sústava Podsústava Provincia Subpro-
vincia 

Oblasť Celok Časť 

Alpsko-
hima- 
lájska 

Karpaty Západné 
Karpaty 

Vnútorné 
Západné 
Karpaty 

Fatransko-
tatranská 
oblasť 

Považský 
Inovec 

Inovecké predhorie  

Panónska 
panva 

Západo-
panónska 
panva 

Malá 
Dunajská 
kotlina 

Podunajská 
nížina 

Podunajská 
pahorkatina 

Dolnovážska 
niva 

Dudvážska mokraď 

- 

Nitrianska 
pahorkatina 

Zálužianska 
pahorkatina 

Bojnianska 
pahorkatina 

2.1.2 Geologické pomery 

Podľa regionálneho geologického členenia Slovenska leží prevažná časť zastavaného územia mesta 
Hlohovec v oblasti jadrové pohoria, podoblasti Považský Inovec. Oblasť jadrových pohorí, ktorá je 
v hodnotenom území zastúpená a formovaná Považským Inovcom, sa tiahne zo strednej časti katas-
trálneho územia Hlohovec na sever. Ostatné územie v okolí výbežku jadrových pohorí (údolie Váhu, 
západná a východná časť k. ú. Hlohovec) patrí do oblasti Vnútrohorskej panvy, podoblasti Podunaj-
skej panvy, jednotky trnavsko – dubnickej panvy a rišňovskej priehlbiny.  

Geologická stavba Hlohovca je ovplyvnená vývojom a geologickou stavbou Považského Inovca 
a súčasne vývojom Podunajskej panvy. 

Geologická stavba Považského Inovca 
Považský Inovec patrí k jadrovým pohoriam. Základ  tvoria kryštalické horniny (tatrika a infratatrika) 
s ich obalovými prevažne sedimentárnymi horninami s reliktami paleo-vulkanických telies karbón-
skeho a permského veku, tatrickým mezozoickým obalom. Na obalové jednotky boli nasunuté mezo-
zoické príkrovy fatrika a hronika (križňanský, chočský príkrov).    
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Kryštalinikum pohoria sa skladá zo severu na juh z troch základných stavebných častí resp. blokov. 
Hlohovecký blok tvoria predovšetkým metamorfované členy obalového mezozoika, v rámci ktorého 
vystupujú leukokrátne granity. Z hľadiska súčasnej neotektoniky je tento hlohovecký blok zaujímavý 
tým, že i v oblastiach hlavného chrbta sa vyskytujú zachované staropleistocénne vážske štrky. To 
poukazuje na dynamiku vertikálnych pohybov v kvartéri na kontakte Podunajskej panvy a Považského 
Inovca. Menšie teleso granitoidov sa nachádza severne od Hlohovca.  

Geologickú stavbu pohoria dotvárajú početné zlomy, v ktorých sú horniny intenzívne porušené. 
V rámci pohoria sa výrazne uplatňujú dva priečne zlomy: stredný bojniansky blok oddeľuje od 
severného seleckého bloku hrádocký zlom, od južného hlohoveckého bloku koplotovský zlom. 

Mezozoické vápencové  a dolomitové komplexy sa vyznačujú  dobrou  puklinovou priepustnosťou  a 
vysokou transmisivitou. V týchto  komplexoch  sú  kvalitné podzemné vody, vhodné na zásobovanie 
obyvateľstva. 

Vnútrohorské panvy 
Vnútrohorská  panva je v hodnotenom území zastúpená Podunajskou nížinou. Kvartérne  sedimenty 
v tejto časti  územia majú  obdobný charakter  ako v jadrových  pohoriach.  Najväčšie zastúpenie ma-
jú sprašové sedimenty a fluviálne náplavy, ktoré na niektorých miestach dosahujú  mocnosť 5-15 m. 
V ich podloží  sa často vyskytujú terasové štrky alebo piesčito - štrkové sedimenty. 

Kvartérny pokryv  

Kvartérny pokryv Trnavsko – dubnickej panvy a nivy Váhu je budovaný fluviálnymi sedimentami, pre-
važne nivnými humóznymi hlinami a hlinito piesčitými až štrkovito piesčitými hlinami údolných nív. 
Vo východnej časti katasrálneho územia je kvartérny pokryv zastúpený eolickými sedimentmi (spra-
šami a piesčitými sprašami, vápnitými sprašovitými a nevápnitými sprašovými hlinami) a polohami 
bližšie geneticky nerozlíšených sedimentov (nečlenené predkvartérne podložie s nepravidelným po-
kryvom bližšie nerozlíšených svahovín a sutín). 

Inžiniersko-geologické pomery 
Podľa mapy Inžiniersko-geologickej rajonizácie je riešené územie zaradené do nasledovných typov 
rajónov a rajónov: 

Rajón kvartérnych sedimentov: 
• rajón údolných riečnych náplavov (F),  
• rajón sprašových sedimentov (L). 

Rajón predkvartérnych sedimentov 
• rajón jemnozrnných sedimentov (Ni), 
• rajón spevnených sedimentov vcelku (Sk),  
• rajón vápencovo-dolomitických hornín (Sv),  
• rajón pieskovcovo-zlepencových hornín (Sz). 

Väčšina riešeného územia sa nachádza v rajóne kvartérnych sedimentov - rajóne údolných riečnych 
náplavov a rajóne sprašových sedimentov. 
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2.1.3 Klimatické pomery 

Klimatické pomery ovplyvňuje predovšetkým zemepisná poloha, t.j. zemepisná šírka určujúca insolá-
ciu, nadmorská výška a orografické pomery. Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti Po-
dunajskej pahorkatiny, severovýchodná časť sa nachádza v južnom výbežku Považského Inovca. Naj-
bližšia meterologická pozorovacia stanica sa nachádza v Jaslovských Bohuniciach. 

Územie mesta Hlohovec je na základe klimatických oblastí (Atlas krajiny, Lapin a kol.,2002) zaradené 
do teplej klimatickej oblasti. Teplá oblasť (T) má priemerne 50 a viac letných dní za rok (s denným 
maximom teploty vzduchu ≥ 25 ˚C). Iba severovýchodná časť riešeného územia zasahuje do mierne 
teplej oblasti, ktorá má priemerne menej ako 50 letných dní za rok (s denným maximom teploty 
vzduchu ≥ 25 ˚C) a júlový priemer teploty vzduchu ≥ 25 ˚C. 

Katastrálne územie Šulekovo a západná časť katastrálneho územia Hlohovec (pás široký cca 1 km) sa 
nachádza v teplej oblasti (T) v okrsku T2 teplý, suchý, s miernou zimou, pre ktorý sú charakteristické 
teploty v januári do -3 °C, Iz = -20 až -40. Centrálna časť katastrálneho územia Hlohovec sa nachádza 
v  okrsku T4 teplý, mierne suchý, s miernou zimou, pre ktorý sú charakteristické teploty v januári nad -
3 °C, letné dni nad 50, Iz = 0 až -20. Severovýchodná časť k. ú. Hlohovec, do ktorej zasahuje južný 
výbežok Považského Inovca sa nachádza v okrsku mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou, 
dolinový/kotlinový, pre ktorý sú charakteristické teploty v januári do-3 °C, v júli nad 16 °C, letné dni 
do 50, Iz = 60 až 120.  

Tabuľka 3 Charakteristika klimatických okresov v riešenom území 

Klimatická oblasť Kód Klimatický okrsok Charakteristika okrsku 

Teplá oblasť (T)  

priemerne 50 a viac letných dní 
za rok (s denným maximom 
teploty vzduchu ≥ 25 ˚C) 

T2 teplý, suchý, s miernou 
zimou 

január > -3 °C, letné dni nad 
50, Iz = -20 až-20 

T4 teplý, mierne suchý, s 
miernou zimou 

január > -3 °C, letné dni nad 
50, Iz = 0 až 20 

Mierne teplá oblasť (M)  

priemerne menej ako 50 letných 
dní za rok (s denným 
maximom teploty vzduchu ≥ 
25 ˚C, júlový priemer teploty 
vzduchu ≥ 16 ˚C) 

M5 mierne teplý, vlhký, s 
chladnou až studenou 
zimou, dolinový/kotlinový 

január ≤ -3 °C, júl ≥ 16 °C, 
letné dni do 50, Iz = 60 až 
120 

M6 mierne teplý, vlhký, 
vrchovinový 

júl ≥ 16 °C, letné dni ˂ 50, Iz 
= 60 až 120, prevažne nad 
500 m n. m. 

Zdroj: Atlas krajiny, MŽP SR, 2002 

Teplotné pomery 
Z uvádzaných priemerných mesačných teplôt vyplýva, že najteplejšie mesiace sú júl, jún a august 
a najchladnejšie mesiace sú je január a február. Podľa pozorovaní v rokoch 2008 až 2012 sa priemer-
ná ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 10,3 °C. V roku 2012 bola absolútna maximálna teplota 
zaznamenaná v júli 36,3 °C a absolútna minimálna teplota vo februári  -15,1 °C. 
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Tabuľka 4 Priemerné mesačné teploty vzduchu v rokoch 2008 – 2012, stanica Jaslovské Bohunice 

Rok/ 
mes. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Priem. 
roč. 
teplota 
(˚C) 

2008 1,9 3,1 5,3 10,7 15,2 19,7 20,3 19,8 14,6 10,9 6,7 2,6 10,9 

2009 -2,7 0,4 5,1 14,6 15,8 17,6 21,2 20,8 17,4 9,6 6,0 0,5 10,5 

2010 -3,4 0,0 5,3 10,4 14,7 18,8 22,0 19,4 14,0 7,7 7,6 -2,8 9,5 

2011 -1,1 -0,9 5,6 12,3 14,7 18,8 18,8 20,4 17,4 9,5 2.8 1,8 10,0 

2012 1,1 -3,0 6,9 11,3 16,9 20,1 22,0 21,4 16,8 10,0 7,2 -1,8 10,7 

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 - 2012, stanica Jaslovské Bohunice, SHMÚ, 2014 

Zrážkové pomery 
Priemerný ročný úhrn zrážok v rokoch 2008 až 2012 predstavuje 614 mm. Najvyššie denné úhrny 
zrážok sa vyskytujú v období búrok v letných mesiacoch, a najmenšie množstvo zrážok v októbri. 
V roku sa vyskytlo 28 dní s úhrnom zrážok nad 5 mm a 18 dní s úhrnom zrážok nad 10 mm.  

Tabuľka 5  Mesačné úhrny zrážok v rokoch 2008 – 2012, stanica Jaslovské Bohunice 

Rok/ 
mes. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ročný 
úhrn 
(mm) 

2008 27,1 21,1 42,1 35,2 49,9 81,3 132,0 48,7 51,6 24,9 31,1 38,4 583,4 

2009 31,0 60,1 58,9 7,8 58,1 121,5 61,0 49,8 9,5 52,3 50,2 69,1 629,3 

2010 65,1 31,5 20,7 64,8 163,8 88,8 91,2 121,4 96,3 26,4 60,9 39,4 870,3 

2011 32,7 8,0 35,5 31,7 62,4 141,9 81,6 15,6 23,0 35,2 1,0 31,3 499,9 

2012 57,6 29,0 5,9 15,5 45,1 40,1 81,9 13,1 29,6 80,5 23,8 64,9 487,0 

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 - 2012, stanica Jaslovské Bohunice, SHMÚ, 2014 

Veterné pomery 
Veterné pomery podmieňujú miestne orografické podmienky, nakoľko riešené územie sa nachádza 
na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Územie sa nachádza v oblasti, pre ktorú je 
typická cirkulácia vzduchu s prevládajúcimi vetrami severozápadných smerov  s vysokou priemernou 
rýchlosťou. Priemerná ročná rýchlosť vetra v roku 2012 bola 3,6 m.s-1. 

Tabuľka 6  Priemerná rýchlosť vetra, stanica Jaslovské Bohunice (m/s) 

Rok/mes. l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Priemer 

2008 5,0 4,4 5,0 4,9 3,7 2,8 4,3 3,5 4,3 3,7 4,7 5,1 4,3 

2009 4,2 5,8 5,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,5 3,3 4,6 3,7 3,9 4,3 

2010 4,2 5,6 5,2 4,1 5,1 5,2 4,0 3,4 4,1 4,5 4,4 5,0 4,5 

2011 3,7 4,5 4,7 4,2 4,0 3,9 4,5 2,9 3,4 3,3 2,5 2,7 3,7 

2012 4,3 4,8 4,4 4,0 3,7 2,8 3,2 2,9 3,3 3,1 3,7 2,8 3,6 

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 - 2012, stanica Jaslovské Bohunice, SHMÚ, 2014 
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Tabuľka 7  Relatívna početnosť výskytu smerov vetra, stanice Jaslovské Bohunice 

Zdroj: Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 - 2012, stanica Jaslovské Bohunice, SHMÚ, 2014 

2.1.4 Hydrologické pomery 

2.1.4.1 Hydrogeologické pomery 
Hydrogeologické pomery v riešenom území charakterizujú nasledovné rajóny: 

• NQ 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny 
• Q 048 Kvartér Váhu a v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa - Galanta 
• MG 047 Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca 

2.1.4.2 Povrchové vody 
Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, oblasti povodia 
Váhu a čiastkových povodí: 

• Váh od ústia Biskupického kanála po ústie Nitry (4-21-10),  
• Nitra od ústia Bebravy po ústie Žitavy a Malej Nitry (vrátane) (4-21-12), 
• Dolný Dudváh po sútok s Čiernou vodou (4-21-16). 

Vodné toky 
V rámci siete vodných tokov majú dominantné postavenie toky Váh a Horný Dudváh, ktoré priberajú 
ďalšie toky v riešenom území.  

Váh -  predstavuje najvýznamnejší tok v riešenom území. Preteká mestom zo severu na juh 
a oddeľuje od seba časti Hlohovec a Šulekovo. Podľa hydrologických charakteristík patrí územie Hlo-
hovca do vrchovinno-nížinnej oblasti, rieky tu majú snehovo-dažďový typ odtoku, s maximálnymi 
prietokmi v apríli a minimálnymi v januári až februári. Priemerný ročný prietok bol 110,409 m3/s, 
maximálny prietok 479,079 m3/s, minimálny prietok 27,716 m3/s (údaj z roku 2011). Priemerný ročný 
stav je 158 cm, maximálny 288 cm, minimálny 116 cm. Rieka Váh vstupuje na územie mesta Hlohovec 
s povodím o rozlohe 10 356,5 km3 s dlhodobým priemerným prietokom Qa=148 m3/s, Q355=36,0 m3/s 
a Q100 –ročnej vody=1 890 m3/s. Rieka Váh je obojstranne ohrádzovaná, čo zabezpečuje ochranu oko-
litého územia proti povodniam. 

Horný Dudváh predstavuje časť toku Dudváhom, ktorý predstavuje jednostranne rozvinutú rieku 
s prirodzenými prítokmi iba z pravej strany, z dôvody vysokého agradačného valu Váhu. Horný Dud-
váh označuje tok rieky od odbočenia z koryta Dubovej po zaústenie do koryta Váhu pri Siladiciach. Je 
to pravostranný prítok Váhu s dĺžkou 42,1 km a povodím 498,6 km². Horný Dudváh tečie severojuž-
ným smerom v západnej časti k. ú. Šulekovo. Celý úsek je zregulovaný.  

Hlohovský kanál - predstavuje regulovaný kanál, ktorý vedie od ramena Váhu popri východnej hrani-
ci zastavaného územia Hlohovec, ďalej pokračuje JV smerom popri železnici. 

Rok S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

2008 186 55 66 189 60 46 125 226 48 

2009 231 132 35 150 74 30 52 248 47 

2010 205 106 66 172 70 38 78 239 26 

2011 214 88 50 157 83 51 84 227 50 

2012 173 87 57 157 67 48 112 266 33 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biskupick%C3%BD_kan%C3%A1l&action=edit&redlink=1�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra_%28rieka%29�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bebrava_%28rieka%29�
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava_%28rieka%29�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Nitra�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dudv%C3%A1h�
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_voda_%28pr%C3%ADtok_Mal%C3%A9ho_Dunaja%29�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dubov%C3%A1_%28pr%C3%ADtok_V%C3%A1hu%29�
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h�
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Zelenický kanál - predstavuje regulovaný vodný kanál , ktorý pramení južnej časti k. ú. Šulekovo 
v lokalite Richtárske. Tečie južným smerom vo výbežku k. ú. Šulekovo, v najjužnejšej časti ústi do 
Horného Duváhu. Celý tok je regulovaný. 

Andač - Je to pravostranný prítok Radošinky, má dĺžku 16 km a je tokom V. rádu. Pramení v lokalite 
Mestské lúky v juhovýchodnej časti k. ú. Hlohovec. Tok je regulovaný.   

Drahovský kanál - predstavuje kanál vedený z vodnej nádrže Sĺňava po pravej strane Váhu, ktorý bol 
v rokoch 1956 - 1960 vybudovaný ako prívodný kanál k vodnej elektrárni Madunice. Drahovský kanál 
sa spája s Váhom pri severozápadnej hranici k. ú. Hlohovec.   

Červenický kanál - pramení v k. ú. Červeník v lokalite Andač, tečie južným smerom cez k. ú. Trakovice 
a Bučany. Dolný úsek v dĺžke 1,3 km tečie na hranici k. ú. Šulekovo a vlieva sa do Horného Dudváhu. 
Celý tok je regulovaný. 

Vodné plochy 

V riešenom území sa nachádza niekoľko vodných plôch (Zelená voda, Peterské štrkovisko, Malý Váh 
a Zelenické štrkoviská), ktoré vznikli ťažbou štrku. V súčasnosti už ťažba nepriebieha, štrkoviská sú 
využívané na rekreáciu a rybolov. 

Vodné dielo Sereď - Hlohovec 
V roku 2006 bola vypracovaná projektová dokumentácia na VD Sereď – Hlohovec pre objednávateľa 
TOP OPTIMAL s.r.o Praha. Projektovú dokumentáciu pre Derivačné riešenie VD Sereď – Hlohovec pre 
územné rozhodnutie vypracoval HYDROINVEST s.r.o Bratislava ako generálny projektant. 

Stavba bude umiestnená v inundačnom území Váhu, v úseku vymedzenom koncom zdrže VD Kráľová 
a vyústením odpadového kanála od VE Madunice do Váhu, jednotlivé objekty budú rozložené v línii 
dlhej cca 24 km v smere sever – Hlohovec, juh – Sereď. 

Vodné dielo Sereď – Hlohovec bude viacúčelové dielo, ktoré je zároveň súčasťou strategickej investí-
cie projektu Vážskej vodnej cesty. Jeho význam spočíva hlavne v tom, že svojím umiestnením umož-
ňuje prepojenie plavebnej cesty Dolného Váhu s plavebnou cestou vedenou v derivačných kanáloch 
Vážskej kaskády. 

Vodné dielo bude poskytovať: 

• Energetické využitie – navrhnuté technické riešenie VD umožní vyrobiť na VE Sereď 
v priemernom hydrologickom roku 187,45 GWh elektrickej energie 

• Zabezpečenie plavby na VD – vybudovanie preplavovacej komory a plavebnej dráhy, ktorá 
umožní  prepojenie plavebnej dráhy vedenej korytom Dolného Váhu od Komárna po Kráľovú, 
do plavebnej dráhy vedenej v derivačných kanáloch Vážskej kaskády až po Žilinu 

• Protipovodňová ochrana územia v dĺžke cca 25 km 
• Zabezpečenie závlahovej vody  
• Ťažba štrku pri pravidelnej údržbe plavebnej dráhy 
• Rekreačno – športové využitie vodnej plochy 

Z PD – VD Sereď – Hlohovec vyplýva, že lokalita VD bude zasahovať aj infraštruktúru spádovej oblasti 
Hlohovca, z toho vyplýva realizácia vyvolaných investícii a to  preložky vodovodných a kanalizačných 
potrubí v lokalite vodného diela, najmä na nábreží v Hlohovci.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rado%C5%A1inka�
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Na VD Sereď – Hlohovec, derivačný variant  bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Toto roz-
hodnutie vydal Krajský stavebný úrad, Trnava – odbor stavebného poriadku. Toto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť dňa  19.01.2013. 

Minerálne pramene 
V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene.  

2.1.4.3 Podzemné vody 
Riešené územie mesta Hlohovec zasahuje sa nachádza v týchto kvartérnych a predkvartérnych útva-
roch podzemných vôd: 

SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov J. časti 
oblasti povodia Váh 

V útvare podzemnej vody SK1000400P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne 
a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického zaradenia pleistocén - 
holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný 
rozsah hrúbky zvodnencov je 10 - 30 m. V rámci chemického zloženia podzemných vôd prevažujú 
v katiónovej časti Ca2+ a Mg2+ ióny, v aniónovej HCO3

-. Vplyv znečistenia sa odráža vo zvýšených ob-
sahoch SO4

2- a Cl-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare SK1000400P naj-
častejšie základného výrazného až nevýrazného Ca-HCO3 typu, prípadne prechodného Ca-Mg-HCO3 
typu. Hodnoty mineralizácie vypočítané z objektov sledovania kvality podzemných vôd radia tieto 
vody k stredne až vysoko mineralizovaným.  

SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh 

V útvare podzemnej vody SK2001000P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä jazerno-riečne 
sedimenty najmä piesky a štrky, íly stratigrafického zaradenia neogén. V hydrologických kolektoroch 
útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 30 - 100 m. Vo 
väčšine pozorovacích objektov v katiónovej časti dominuje Ca2+ a v aniónovej HCO3-. Podľa Palmer-
Gazdovej klasifikácie sú medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povo-
dia Váh zaradené medzi základný výrazný Ca-HCO3 typ. Podľa minerazliácie radíme medzizrnové pod-
zemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh medzi vody so zvýšenou až vyso-
kou mineralizáciou (567 - 664 mg.l1-). 

SK20011KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody J časti Považského Inovca oblasti po-
vodia Váh 

V útvare podzemnej vody SK20011KF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence 
a dolomity stratigrafického zaradenia mezozoikum - trias. V hydrologických kolektoroch útvaru pre-
važuje krasovo-puklinová priepustnosť. Dominantné krasovo-puklinové hydrogeologické štruktúry sú 
odvodňované prevažne prameňmi na obvode štruktúr, prípadne na okraji pohoria, v menej priepust-
ných súvrstviach a horninách kryštalinika je smer prúdenia konformný so sklonom terénu.  

V pozorovacích objektov v katiónovej časti dominuje Ca2+ a Mg2+ a  v aniónovej HCO3-. Podľa Palmer-
Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody tohto útvaru zaradené medzi základný nevýrazný Ca-Mg-
HCO3 typ. Hodnota minerazliácie bola v roku 2011 nameraná v rozsahu 466 - 620 mg.l1-. 
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2.1.5 Pedologické pomery 

Pôda predstavuje významný krajinný prvok s nezastupiteľnou energetickou a bioprodukčnou funk-
ciou. Je výsledkom vzájomného prenikania a pôsobenia atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry. Je 
s nimi tesne spätá, a preto detailne odráža súčasnú a čiastočne i minulú štruktúru krajiny. Kvalita 
pôdneho krytu je výrazným činiteľom podmieňujúcim existenciu určitých typov rastlinstva a živočíš-
stva v krajine. Zároveň je i významným prírodným zdrojom s nezastupiteľnou produkčnou funkciou, 
ktorá je jedným z najdôležitejších existenčných faktorov ľudskej spoločnosti. 

2.1.5.1 Charakteristika pôdnych pomerov 

Klimatický región 
Poľnohospodárska pôda sa podľa bonitovaných pôdno - ekologických jednotiek sa nachádza v 3 kli-
matických regiónoch. Katastrálne územie Šulekovo sa nachádza v regióne veľmi teplý, veľmi suchý, 
nížinný. Severozápadná, južná a juhovýchodná časť katastrálneho územia Hlohovec sa nachádza 
v regióne teplý, veľmi suchý, nížinný. Severovýchodná časť k. ú. sa nachádza v regióne dostatočne 
teplý, suchý, pahorkatinový. Charakteristiky klimatických regiónov sa nachádzajú v nasledovnej ta-
buľke. 

Tabuľka 8  Charakteristika klimatických regiónov 

Kód 
regiónu 

Charakteristika TS 10 ≥ (°C) Td ≤ 5°C 
(dni) 

Charakteristika 
k VI - VIII (mm) 

T jan. 
(°C) 

T veget 
(°C) 

00 veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný >3 000 242 200 -1 - 2 16 - 17 

01 teplý, veľmi suchý, nížinný 3 000 - 2 800 237 200 - 150 -1 - 3 15 - 17 

02 dostatočne teplý, suchý, 
pahorkatinový 

2 800 – 2 500 231 150 – 100 -1 - 3 15 - 16 

Zdroj: Príručka pre používanie máp BPEJ, VÚPOP, 1996 

Pôdne typy 
Pri analýze vlastností pôd a ich priestorového rozloženia sa v rámci záujmového územia vychádzalo 
z mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). V riešenom území boli identifikované 
nasledujúce typy pôd:  

• černozeme 
• fluvizeme typické karbonátové 
• fluvizeme glejové 
• fluvizeme typické 
• kambizeme pseudoglejové 
• kambizeme typické 
• kambizeme na flyši 

 
V nasledovnej tabuľke sa nachádza prehľad pôdnych typov v riešenom území. Najväčšie 

zastúpenie majú fluvizeme typické karbonátové 79,56 %. 
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Tabuľka 9  Prehľad pôdnych typov v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

Pôdy typ Rozloha (ha) Podiel (%) 

fluvizeme typické karbonátové 3348,30 79,56 

kambizeme pseudoglejové 399,03 9,48 

kambizeme typické 216,87 5,15 

černozeme 178,29 4,24 

kambizeme na flyši 39,10 0,93 

fluvizeme glejové 17,57 0,42 

fluvizeme typické 9,48 0,23 

Spolu: 4208,63 100,00 

Zdroj: VÚPOP, 2014 

Tabuľka 10  Charakteristika hlavných pôdnych jednotiek v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 
BPEJ Hlavná pôda 

jednotka 
Sklonitos
ť 

Expozíci
a 

Skeletovitosť Hĺbka  Zrnitosť 

0001001 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu až 
slabo skeletovité pôdy 

hlboké pôdy ľahké pôdy (piesočnaté a 
hlinitopiesočnaté) 

0002002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0014062 kambizeme 
typické 

0° - 3° rovina stredne až silne 
skeletovité pôdy 

plytké pôdy (do 30 
cm) 

stredne ťažké pôdy 

0017002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0019002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0019011 fluvizeme glejové 0° - 3° rovina slabo skeletovité pôdy hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

ľahké pôdy (piesočnaté a 
hlinitopiesočnaté) 

0020003 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

ťažké pôdy 

0026002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0027003 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

ťažké pôdy 

0028004 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

veľmi ťažké pôdy (ílovité a 
íly) 

0032062 kambizeme 
typické 

0° - 3° rovina stredne až silne 
skeletovité pôdy 

plytké pôdy (do 30 
cm) 

stredne ťažké pôdy 

0059001 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

ľahké pôdy (piesočnaté a 
hlinitopiesočnaté) 

0102002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0102032 černozeme 0° - 3° rovina slabo skeletovité pôdy stredne hlboké pôdy 
(od 30 do 60 cm) 

stredne ťažké pôdy 

0111002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0114062 kambizeme 
typické 

0° - 3° rovina stredne až silne 
skeletovité pôdy 

plytké pôdy (do 30 
cm) 

stredne ťažké pôdy 

0144002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0145001 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

ľahké pôdy (piesočnaté a 
hlinitopiesočnaté) 

0145002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 
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BPEJ Hlavná pôda 
jednotka 

Sklonitos
ť 

Expozíci
a 

Skeletovitosť Hĺbka  Zrnitosť 

0145402 fluvizeme typické 
karbonátové 

7° - 12° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0147202 fluvizeme typické 
karbonátové 

3° - 7° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0147302 fluvizeme typické 
karbonátové 

3° - 7° S pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0147402 fluvizeme typické 
karbonátové 

7° - 12° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0147405 fluvizeme typické 7° - 12° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažšie pôdy - 
ľahšie (piesočnatohlinité) 

0150002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0154672 kambizeme 
pseudoglejové 

12° - 17° J, V, Z pôdy bez skeletu až 
slabo skeletovité pôdy 

bez rozlíšenia hĺbky 
pôdy 

stredne ťažké pôdy 

0244002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0245002 fluvizeme typické 
karbonátové 

0° - 3° rovina pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0245402 fluvizeme typické 
karbonátové 

7° - 12° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0247202 fluvizeme typické 
karbonátové 

3° - 7° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0247302 fluvizeme typické 
karbonátové 

3° - 7° S pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0247402 fluvizeme typické 
karbonátové 

7° - 12° J, V, Z pôdy bez skeletu hlboké pôdy (60 cm a 
viac) 

stredne ťažké pôdy 

0254672 kambizeme 
pseudoglejové 

12° - 17° J, V, Z pôdy bez skeletu až 
slabo skeletovité pôdy 

bez rozlíšenia hĺbky 
pôdy 

stredne ťažké pôdy 

0254872 kambizeme 
pseudoglejové 

17° - 25° J, V, Z pôdy bez skeletu až 
slabo skeletovité pôdy 

bez rozlíšenia hĺbky 
pôdy 

stredne ťažké pôdy 

0287232 černozeme 3° - 7° J, V, Z slabo skeletovité pôdy stredne hlboké pôdy 
(od 30 do 60 cm) 

stredne ťažké pôdy 

0287432 černozeme 7° - 12° J, V, Z slabo skeletovité pôdy stredne hlboké pôdy 
(od 30 do 60 cm) 

stredne ťažké pôdy 

0292682 kambizeme na 
flyši 

12° - 17° J, V, Z stredne až silne 
skeletovité pôdy 

bez rozlíšenia hĺbky 
pôdy 

stredne ťažké pôdy 

Zdroj: VÚPOP, 2014 

2.2 Biotické zložky 

2.2.1 Fytogeografické zaradenie 

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sa riešené územie nachádza v oblasti panónskej flóry 
(Panonicum), obvode eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a oblasti Podunajskej nížiny. Z 
tohto dôvodu tu možno zaznamenať prevahu teplomilnejších prvkov flóry, ktoré sem prenikajú od 
juhu. Vlastné centrum územia panónskej flóry sa však nachádza podstatne južnejšie a sledované 
územie sa nachádza na okraji tejto oblasti. Zo severu sem zasahujú pohorím Považský Inovec aj kar-
patské druhy. Sú to druhy oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) obvodu predkar-
patskej flóry (Praecarpaticum), ktorý zahŕňa územie Považského Inovca. 
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Tabuľka 11  Fytogeografické členenie 

Číslo Fytogeografická oblasť Fytogeografický obvod Fytogeografický okres 

9 Oblasť panónskej flóry 
(Pannonicum) 

Obvod eupanónskej xerotermnej  
flóry (Eupannonicum) 

Podunajská nížina 

Zdroj: Fytogeografické členenie, J. Futák, 1980  

2.2.2 Potenciálna prirodzená vegetácia 

Výsledky doterajšieho výskumu záujmového územia ukazujú, že takmer 80% vegetácie má náhradný 
charakter. Prírodné spoločenstvá sú zachované len vo forme menších enkláv v poľnohospodárskej 
krajine a to zväčša ďalej od toku Váhu, alebo v pahorkatinných polohách Považského Inovca alebo 
Nitrianskej pahorkatiny. Prírodné ekosystémy pozdĺž Váhu sú nesúvislé, vo veľkej miere ovplyvnené 
inváziou burinových druhov. Pôvodné dreviny lužných lesov sú na mnohých miestach nahradené 
topoľovými šľachtencami euamerických topoľov a iných klonov. Fytocenózy stojatých a pomaly tečú-
cich vôd sú zachované len na veľmi malých plochách, pretože väčšina bočných ramien bola v minulos-
ti odrezaná ochrannou hrádzou, prípadne poklesom vody v hlavnom toku vysušená. Na pahorkatin-
ných stanovištiach sú prirodzené spoločenstvá, či už lesné alebo trávnaté, poznačené zásahmi člove-
ka intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, výstavbou alebo presadzovaním určitých druhov dre-
vín v porastoch. Existujúce torzá prírodnej vegetácie však majú obrovský význam, pretože sú vývojo-
vými reliktami pod dlhotrvajúcou regresívnou sukcesiou podmienenou človekom. Okrem toho, pro-
stredníctvom zachovalejších spoločenstiev si možno urobiť obraz o ich rekonštrukčnej hodnote. 

Pôvodná prirodzená vegetácia záujmového územia zobrazuje územie na základe rekonštrukcie vege-
tácie a charakterizuje tu také fytocenózy, ktoré by sa na základe súčasných klimatických, edafických a 
hydrologických pomerov vyvinuli bez ovplyvnenia človekom. Jej podkladom je geobotanická mapa 
ČSSR - Slovenská socialistická republika (Michalko a kol. 1986). Podľa aktualizovaných podkladov tejto 
mapy možno v záujmovom území vylíšiť lužné lesy nížinné (Ulmenion), vŕbovo - topoľové lesy (Sali-
cion albae), dubovo - hrabové lesy panónske (Querco robori - Carpinenion betuli), ponticko panónske 
dubové lesy (Aceri tatarici - Quercion pubescento - roboris) a cerovo - dubové lesy (Quercetum petra-
eae - cerris). 

Lužné lesy nížinné (Ulmenion Oberd. 1953) 

Lužné lesy nížinné zahrňujú vlhkomilné a čiastočne mezohyrgrofilné lesy (spoločenstvá zväzu Ulmion) 
rastúce na aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov alebo v blízkosti prirodzených vodných 
nádrží. Viažu sa na vyššie a relatívne suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, riečne terasy, ná-
plavové kužele a pod.) kde ich zriedkavejšie a časovo kratšie ovplyvňujú periodicky sa opakujúce po-
vrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody. Boli vyvinuté na fluvizemiach, čierniciach, 
zriedkavejšie i na glejových pôdach. Vegetácia má bujný vzrast, lebo zásoby prístupných živín sú po-
merne veľké a kvalitné, čo súvisí s periodicky sa opakujúcou sedimentáciou riečnych splavenín počas 
povrchových záplav. V stromovej vrstve sa uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny ako jaseň úzkolistý 
panónsky (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus 
minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus 
avium), brest väz (Ulmus leavis), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých 
lužných lesov. Krovinné poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou, 
vyskytujú sa tu hlavne svíb krvavý (Cornus sanquinea), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), bršlen 
európsky (Euonymus europaea), kalina obyčajná (Viburnum opulus) a i. Bylinný porast je bohatý a 
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druhovo pestrý s druhmi ako čarovník parížsky (Circaea lutetiana), kostrava obrovská (Festuca gigan-
tea), lipkavec marenovitý (Galium rubioides), plamienok plotný (Clematis vitalba), kokorík širokolistý 
(Polygonatum latifolium), kuklík mestský (Geum urbanum), kozia noha hostcova (Aegopodium poda-
graria) a i. Tieto porasty boli v minulosti značne rozšírené na širokej nive Váhu a na nive Dudváhu.  

V riešenom území, na Dolnovážskej nive, dnes z nich ostali len zvyšky v podobe malých lesíkov a re-
mízok. V drevinovom zložení dnešných zachovalých zvyškov lesov prevláda jaseň úzkolistý (Fraxinus 
angustifolia), brest hrabolistý (Ulmus minor), topoľ biely (Populus alba), dub letný (Quercus robur) a 
pristupujú aj dreviny mäkkého lužného lesa. V bylinnom podraste existuje celý rad nitrátofilných dru-
hov, prípadne i niektorých subxerofilných populácií. V súčasnosti je veľká plocha bývalých lužných 
lesov nížinných premenená na ornú pôdu. Porasty s väčšou rozlohou sa zachovali len v širšom okolí 
Hlohovca. 

Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae- Carpinenion betuli J. a M. Michalko) 

Sem patria spoločenstvá listnatých lesov (Carpinion betuli), ktoré vytvára najmä dub zimný (Quercus 
petraea), dub letný (Q. robur), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), javor 
mliečny (A. platanoides), brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (U. laevis), lipa malolistá (Tilia 
cordata), lipa veľkolistá (T. platyphyllos), čerešňa vtáčia (Prunus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excel-
sior) a iné. Z krovín sa tu vyskytuje zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), trnka 
obyčajná (Prunus spinosa), lieska obyčajná (Corylus avellana), bršlen bradavičnatý (Euonymus euro-
paea), kalina siripútka (Viburnum lantana) a iné. Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické ostrica chlpatá 
(Carex pilosa), ostrica plstnatá (C. digitata), ostrica micheliho (C. michelii), zvonček žihľavolistý (Cam-
panula trachelium), reznačka mnohosnubná (Dactylis polygama), mednička jednokvetá (Melica unif-
lora), kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), zimozeleň menšia (Vinca minor), chochlačka dutá 
(Corydalis cava), fialka voňavá (Viola odorata), blyskáč záružľolistý (Ficaria calthaefolia), pľúcnik mu-
rínov (Pulmonaria murinii), hrachor jarný (Lathyrus vernus), jastrabník lesný (Hieracium sylvaticum), 
chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), králik chocholatý (Tanacetum corymbosum) a iné. 

Zaberajú úrodné oblasti nížin, pahorkatín, v stredohoriach vystupujú súvisle do výšky 600 m n.m. a 
končia sa až v pásme bučín. Z klimatickej stránky osadzujú teplé až mierne teplé oblasti so zrážkami 
600-700 mm. Dubovo-hrabové lesy zaberali kedysi veľké plochy a boli v dubovom vegetačnom stupni 
najrozšírenejším klimazonálnym vegetačným typom. Dnešné zvyšky sú ešte početné a zaberajú dosť 
veľké plochy, no na miestach, kde sa v minulosti tieto lesy vyskytovali sú dnes polia a aj iné kultúry. 
Náhradnými spoločenstvami na miestach dubovo-hrabových lesov sú pasienky a lúky (zväz Cynosu-
rion, menej iné). Stanovištia po týchto lesoch sú pôdne a klimaticky výborné polohy pre ovocinárstvo. 
Dnešné dubovo-hrabové lesy sú u nás nízke, výmladkové a dosť jednotvárne s prevládajúcimi trávna-
tými druhmi. Zachovali sa však aj dosť pekné typy, blízke prirodzeným. 

Dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae-cerris Soó 1957) 

Vyskytujú sa prevažne na extrémnych formách reliéfu, ako chrbty a hrebene hôr, prudké a na juh 
exponované svahy a pod. na alkalických až neutrálnych podkladoch. Na vápencoch a dolomitoch za-
sahujú tieto dubové lesy v podobe enkláv hlbšie do karpatských pohorí a vystupujú až do výšky okolo 
500 m n.m. Spolu so skalnými trávnatými spoločenstvami tvoria zväčša jeden komplex, a to najmä na 
územiach silne zasiahnutých pastvou a skrasovatených, kde sú v podobe nízkych zakrpatených a hus-
tých zárastov s ostrovčekmi stepných a skalných trávnatých spoločenstiev a krov. Zo stromov najčas-
tejšie prevláda dub plstnatý (Quercus pubescens), dub zimný (Q. petraea), dub cerový (Q. cerris), ďa-
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lej jarabina brekyňová (brekyňa, Sorbus torminalis), jarabina mukyňová (mukyňa, S. aria), jarabina 
grécka (S. graeca), jarabina oskorušová (oskoruša domáca, S. domestica), javor poľný (Acer campes-
tre), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia). Z krov je hojne zastúpený 
drieň obyčajný (Cornus mas), čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), dráč obyčajný (Berberis vul-
garis) a ďalšie. Bylinná vrstva je veľmi bohatá a pestrá. 

Náhradnými spoločenstvami sú najmä spoločenstvá zväzu Festucion valesiacae alebo suché pasienky. 
Dnešné lesy sú antropogenizované, výmladkové alebo vysadené agátom, ktorý miestami dominuje. 
Ich stanovištia sú zväčša vhodné pre polia s náročnejšími kultúrami (pšenica, kukurica a pod.), pre 
vinohrady a sady, ktoré však často trpia nedostatkom vlahy. 

Cerovo-dubové lesy sú v záujmovom území rekonštruované len na odvápnených sprašiach. Pôdy tu 
boli chudobnejšie (fluvizeme) a v stromovom poschodí prevládal dub zimný ( Quercus petraea s. l.) 
nad dubom cerovým (Quercus cerris). V podraste boli bežné druhy rozšírené vo všetkých subxero-
termných listnatých lesoch. I tieto spoločenstvá sú premenené na poľnohospodársku pôdu. 

Dubovo–hrabové lesy panónske (Querco robori-Carpinenion betuli J. et M. Michalko ined.) 

Sem patria spoločenstvá listnatých lesov (Carpinion betuli), ktoré vytvára najmä dub zimný (Quercus 
petraea), dub letný (Q. robur), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), javor 
mliečny (A. platanoides), brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (U. laevis), lipa malolistá (Tilia 
cordata), lipa veľkolistá (T. platyphyllos), čerešňa vtáčia (Prunus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excel-
sior) a iné. Z krovín sa tu vyskytuje zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), trnka 
obyčajná (Prunus spinosa), lieska obyčajná (Corylus avellana), bršlen bradavičnatý (Euonymus euro-
paea), kalina siripútka (Viburnum lantana) a iné. Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické ostrica chlpatá 
(Carex pilosa), ostrica plstnatá (C. digitata), ostrica micheliho (C. michelii), zvonček žihľavolistý (Cam-
panula trachelium), reznačka mnohosnubná (Dactylis polygama), mednička jednokvetá (Melica unif-
lora), kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), zimozeleň menšia (Vinca minor), chochlačka dutá 
(Corydalis cava), fialka voňavá (Viola odorata), blyskáč záružľolistý (Ficaria calthaefolia), pľúcnik mu-
rínov (Pulmonaria murinii), hrachor jarný (Lathyrus vernus), jastrabník lesný (Hieracium sylvaticum), 
chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), králik chocholatý (Tanacetum corymbosum) a iné. 

Zaberajú úrodné oblasti nížin, pahorkatín, v stredohoriach vystupujú súvisle do výšky 600 m n.m. a 
končia sa až v pásme bučín. Z klimatickej stránky osadzujú teplé až mierne teplé oblasti so zrážkami 
600-700 mm. Dubovo-hrabové lesy zaberali kedysi veľké plochy a boli v dubovom vegetačnom stupni 
najrozšírenejším klimazonálnym vegetačným typom. Dnešné zvyšky sú ešte početné a zaberajú dosť 
veľké plochy, no na miestach, kde sa v minulosti tieto lesy vyskytovali sú dnes polia a aj iné kultúry. 
Náhradnými spoločenstvami na miestach dubovo-hrabových lesov sú pasienky a lúky (zväz Cynosu-
rion, menej iné). Stanovištia po týchto lesoch sú pôdne a klimaticky výborné polohy pre ovocinárstvo. 
Dnešné dubovo-hrabové lesy sú u nás nízke, výmladkové a dosť jednotvárne s prevládajúcimi trávna-
tými druhmi. Zachovali sa však aj dosť pekné typy, blízke prirodzeným. 

Ponticko-panónske dubové lesy (Aceri tatarici - Quercion pubescento - roboris) 

Na pôdach so sprašovým podkladom (černozeme, menej čiernice) sa vyskytovali ponticko-panónske 
dubové lesy (Aceri tatarici - Quercion pubescento - roboris). Hlavnými drevinami tu boli dub plstnatý 
(Quercus pubescens), dub letný (Quercus robur), dub cerový (Quercus cerris) v podraste s významným 
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floristickým elementom javor tatársky (Acer tataricum). V bylinnom podraste dominovali teplomilné 
prvky ako napr. kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), sápa hľuznatá (Phlomis tuberosa) a i. 
Dnes sú na týchto plochách vinice a orná pôda.  

2.2.3 Reálna vegetácia 

2.2.3.1 Lesná vegetácia 
V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem 
hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia 
tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-hygienická, kultúr-
na a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, dôležitá pre celkový 
obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov a komuni-
kácií.  

Lesné porasty sa v riešenom území nachádzajú v izolovaných skupinách v severovýchodnej časti rie-
šeného územia ako súčasť Považského Inovca a v juhovýchodnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Mladý 
háj. Menšie fragmenty lesných porastov sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia 
Hlohovec.  

Plochy lesov podľa údajov Národného lesníckeho centra k roku 2014 tvoria 1097,11 ha, čo predstavu-
je 17 % lesnatosť územia, teda o 5 %  vyššiu lesnatosť ako je v okrese Hlohovec (12 %). V rámci kate-
górií lesov sa v území vyskytujú 3 kategórie lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch: 

• Hospodárske lesy – hospodárenie je zamerané predovšetkým na vysokú a kvalitnú produkciu 
drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných verejnoprospešných funkcií lesov. 

• Ochranné lesy - Hlavným dôvodom pre tvorbu a vyhlasovanie ochranných lesov sú nepriazni-
vé podmienky pre rast a vývoj porastu (ide o nepriaznivé ekologické pomery). Príčinou ne-
priaznivých podmienok je niektorý z ekologických činiteľov (pôda, klíma a pod.) alebo ne-
priaznivé usporiadanie a súčasné pôsobenie viacerých činiteľov. 

• Lesy osobitného určenia - Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené 
a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo 
fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti 
bežnému hospodáreniu. 

V rámci katastrálnych území Hlohovec a Šulekovo predstavujú hospodárske lesy 975,87 ha (89 %), 
ochranné lesy 85,59 ha (8 %) a lesy osobitného určenia 35,65 ha (3 %). Ochranné lesy sú vyhlásené 
ako subkategórie „Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach“ o rozlohe 13,49 ha a „Ostatné 
lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy“ o rozlohe 72,10 ha. Lesy osobitného určenia sú vyhláse-
né ako subkategória „Lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach“ (bažantnica Mladý 
háj) o rozlohe 35,65 ha.  
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Tabuľka 12  Prehľad kategórií lesov v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo 

Kategória 
lesov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Hlohovec 954,53 89,00 82,29 7,67 35,65 3,32 1072,47 

Šulekovo 21,34 86,61 3,3 13,39 0 0,00 24,64 

Spolu 975,87 88,95 85,59 7,80 35,65 3,25 1097,11 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Tabuľka 13 Drevinové zloženie lesov v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo 

Drevina Výmera v k. ú. Hlohovec 
(ha) 

Výmera v k. ú. Šulekovo 
(ha) 

Výmer a spolu „ha) Podiel (%) 

Agát 58,83 1,14 59,97 5,51 

Borovica 62,8   62,8 5,77 

Brest 0,21   0,21 0,02 

Breza 0,04   0,04 0,00 

Buk 7,62   7,62 0,70 

Cer 284,15   284,15 26,09 

Dub 388,65 1,68 390,33 35,84 

Hrab 143,86 0,36 144,22 13,24 

Jaseň 17,75 3,48 21,23 1,95 

Javor 28,74 6,85 35,59 3,27 

Jelša 2,19   2,19 0,20 

Lipa 60,33   60,33 5,54 

Ostatné listnaté 9,45 0,33 9,78 0,90 

Smrek 0,82   0,82 0,08 

Smrekovec 3,52   3,52 0,32 

Topoľ 1,5 0,26 1,76 0,16 

Topoľ šlachtený 0 0,26 0,26 0,02 

Vŕba 1,05 3,22 4,27 0,39 

Spolu 1071,51 17,59 1089,1 100,00 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Celková štruktúra lesov v riešenom území je veľmi pestrá, nakoľko lesné porasty sú tvorené prevažne 
dubom, cerom, hrabom a agátom - prevažne drevinami prislúchajúcich jednotiek potenciálnej priro-
dzenej vegetácie. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad drevinového zloženia lesa ako aj veko-
vých tried v riešenom území.  

Tabuľka 14 Dreviny podľa vekových tried v katastrálnom území Hlohovec 

Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. 
triedy 

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 
120 

121 - 
140 

141+ 

Agát 8,40 22,16 25,43 2,79 -  - 0,04 - 58,82 

Borovica 7,59 43,32 0,26 1,41 - 10,18 0,04 - 62,80 

Brest 0,18 0,03 - - - - - - 0,21 
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Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. 
triedy 

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 
120 

121 - 
140 

141+ 

Breza  - 0,04 - - - - - - 0,04 

Buk 4,46 2,21 - - - 0,96 - - 7,63 

Cer 6,59 57,67 71,39 114,79 25,37 5,51 2,83 - 284,15 

Dub 17,46 38,26 57,64 215,83 24,18 17,41 17,86 - 388,64 

Hrab 8,93 13,81 35,53 70,51 10,54 3,43 1,13 - 143,88 

Jaseň 2,31 11,01 4,12 0,32 -  -  -  - 17,76 

Javor 8,31 14,09 2,41 2,55 0,01 1,00 0,37 - 28,74 

Jelša - 2,19 -   - -  -  - - 2,19 

Lipa 4,79 32,31 18,36 4,49 - 0,34 0,04 - 60,33 

Ostatné listnaté 1,43 6,18 0,89 0,40 - 0,52 0,03 - 9,45 

Smrek  - 0,82 - - - - - - 0,82 

Smrekovec 0,79 2,73 - - - - - - 3,52 

Topoľ 0,11 1,05 0,09 0,09 - 0,15  - - 1,49 

Vŕba 0,26 0,42 0,09 0,28 -  -  - - 1,05 

Spolu 71,61 248,30 216,21 413,46 60,10 39,50 22,34 -  1 071,52 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Tabuľka 15 Dreviny podľa vekových tried v katastrálnom území Šulekovo 

Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. triedy 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 

120 
121 - 
140 

141+ 

Agát - 0,78 -  - - 0,36 - - 1,14 

Dub - -  -  - - 1,68 - - 1,68 

Hrab - -  - - - 0,36 - - 0,36 

Jaseň 0,71 -  - - - 2,77 - - 3,48 

Javor -  -  - - - 6,85 - - 6,85 

Ostatné 
listnaté 

-  0,33 - - - - - - 0,33 

Topoľ -  -  0,26 - - - - - 0,26 

Topoľ 
šlachtený 

-  0,26 -  - - - - - 0,26 

Vŕba 0,35 2,81 0,07 -  - - - - 3,23 

Spolu 1,06 4,18 0,33 0,00 0,00 12,02 - - 17,59 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Pestovateľská, ťažbová, obnovná a ostatná činnosť sa vykonáva podľa Programu starostlivosti o les 
(PSoL), ktorý je vypracovaný pre jednotlivé lesné hospodárske celky (LHC). Z hľadiska lesohospodár-
skych celkov patria lesy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo v LHC Hloho-
vec. Lesnícku prvovýrobu zabezpečuje odštepný závod Smolenice. V zmysle registra pozemkových 
spoločenstiev sú v meste Hlohovec evidované pozemková spoločenstvá: Lesná spoločnosť Svätý Pe-
ter - pozemkové spoločenstvo a Združenie urbarialistov Hlohovec. 
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2.2.3.2 Reálna vegetácia v extraviláne 

Považský Inovec 
Flóra Považského Inovca patrí do oblasti západokarpatskej kveteny - Carpaticum occidentale. Od se-
veru k juhu sa po rozsiahlej hornatine Inovca a jeho okrajových predhorí rozšíril karpatský prúd slo-
venskej flóry. Južný výbežok Inovca, ležiaci medzi dolinami riek Váh a Nitra, zasahuje do panónskej 
oblasti, čo podmieňuje výskyt mnohých teplomilných druhov, ktoré sa výrazne uplatňujú v okolí Hlo-
hovca najmä na vápencoch a sprašiach. Z tej istej príčiny prevládajú dva zväzy lesných spoločenstiev, 
vývojovo, floristicky a ekologicky protichodných - karpatské bučiny a panónske lesostepné spoločen-
stvá. 

Kedysi boli najrozšírenejšie dubovo-hrabové lesy (zväz Carpion betuli), dnes sú na ich miestach polia, 
vinice i plochy vhodné na ovocinárstvo. Tento vegetačný typ tvoril  dub zimný a dub letný (Quercus 
petraea, Quercus robur), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a iné druhy, ako lipa malolistá (Tilia corda-
ta), javor poľný (Acer campestre), čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Buky sa vmiešali medzi duby a hra-
by vo vyšších polohách alebo sa vyskytujú na severných svahoch. 

Súčasné porasty dubovo-hrabových lesov netvoria ucelený komplex, súvislé plochy lesov sú prerušo-
vané kultúrnymi lúkami a krovinami s prevahou trnky a hlohu. Časť predhoria sa využíva poľnohos-
podársky, miestami sú lesné škôlky s borovicou lesnou (Pinus sylvestris) a borovicou čiernou (Pinus 
nigra), čím sa však mení pôvodné floristické zloženie podrastu. 

Teplomilné a suchomilné spoločenstvá charakterizujú výslnné stráne a trávnaté porasty, ktoré sa 
extrémnym podmienkam (vysoké teploty a postupné vysušenie pôdy v  priebehu roka) prispôsobili 
tým, že kvety kvitnú skoro na jar, keď je v pôde najviac vlahy. Suché obdobia prežívajú vo forme pod-
zemných hľúz, podzemkov a cibúľ. Na týchto stanovištiach fytocenológovia zistili rastlinné spoločen-
stvo Scabioso-canescenti - Caricetum humilis, ktoré sa viaže na južné, juhovýchodné, juhozápadné 
expozície stredne strmých svahov. V menšej miere sa vyskytuje na vápencoch s plytkou pôdou (Sedli-
sko pri Hlohovci), ktoré natoľko nepodliehajú fyzikálnemu rozpadu. Fyziognómiu porastu výrazne 
charakterizuje dominantný druh spoločenstva - ostrica nízka (Carex humilis). Podobné stanovištia 
osídľuje asociácia Stipo capillatae - Festucetum valesiacae. Patria do nej trávy, ako napríklad kostrava 
valeská (Festuca valesiaca), kavyľ vláskovitý (Stipa capillata) v sprievode druhov rastlín ako bedrovník 
čierny (Pimpinella nigra), krvavec menší (Sanguisorba minor), hlaváč žltkastý (Scabiosa ochroleuca), 
hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), sinokvet mäkký (Jurinea 
mollis), nevädza hlaváčovitá (Centaurea scabiosa). 

Dubovo-hrabový les sa vyznačuje výraznou poschodovitosťou vegetácie, preto je očividný rozdiel v 
jarnom a letnom aspekte bylín. Na jar stromové poschodie nemá ešte vyvinuté listy, nebráni teda 
prenikaniu slnečných lúčov potrebných na rozvoj jarných bylín, ako je snežienka jarná (Galanthus 
nivalis), lipkavec marinkový (Galium  odoratum), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), 
hrachor jarný (Lathyrus vernus), chochlačka dutá (Corydalis  cava). 

Medzi najvyhľadávanejšie organizmy dubovo-hrabových lesov patria huby. Všímavý hubár vie, v kto-
rom ročnom období a na ktorom mieste, aké huby hľadať. V okolí Hlohovca patrí k najznámejším a 
najviac zberaným kuriatko obyčajné  (Cantharellus cibarius), zriedkavejší je hríb dubový (Boletus aes-
tivalis), ďalej kozák hrabový (Leccinum griseum), kozák brezový (Leccinum scabrum), kozák osikový  
(Leccinum aurantiacum), suchohríb žltomäsový (Xerocomus chrysenteron), plávka mandľová (Russula 
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vesca), plávka zelenkastá (Russula verescens), plávka vínovočervená  (Russula xerampelina), masliak 
zrnitý (Suillus granulatus). V jesenných mesiacoch je hojná pečiarka poľná (Agaricus campestris), pe-
čiarka ovčia (Agaricus arvensis), bedľa vysoká (Lepiota procera), bedľa červenejúca (Lepiota rhaco-
des), podpňovka obyčajná - michalka (Armillaria mellea), veľmi chutná pôvabnica fialová (Lepista 
nuda), strmuľka inovaťová (Clitocybe nebularis), rýdzik korenistý (Lactarius  piperatus). Hadovka 
smradľavá (Phallus impudicus) a smrčok jedlý (Morchella esculenta) majú bizarný tvar plodnice. Veľmi 
ozdobná a farebne príťažlivá je lakovka ametystová (Laccaria amethystea). Vyskytujú sa i jedovaté 
huby - muchotrávka červená (Amanita muscaria), muchotrávka zelená (Amanita phalloides), mucho-
trávka citrónová (Amanita citrina). K vzácnym a veľmi chutným hubám patrí muchotrávka cisárska 
(Amanita caesarea) a hríb kráľovský (Boletus regius), ich nálezy sú však ojedinelé. 

Nitrianska pahorkatina 
Hospodárskou činnosťou človeka sa pôvodné lesnaté oblasti premenili na kultúrnu step. Striedajú sa 
tu vinice, obrábané polia s prevahou kultúry šošovice, lúky a ovocné sady. Strmé svahy, na ktoré ne-
dosiahla poľnohospodárska technika, sa stali poslednými útočiskami zástupcov teplomilnej flóry. 
Rastie tu napríklad klinček kopcový (Dianthus collinus), sinokvet mäkký (Jurinea mollis), hadomor 
purpurový (Scorzonera purpurea), suchokvet ročný (Xeranthemum annuum). Zosuvné svahy nad to-
kom Váhu sú porastené kultúrami agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) s  hustou etážou kríkov slivky 
trnkovej (Prunus spinosa) a bazy čiernej (Sambucus nigra). Sú poprepletané lianami plamienka plot-
ného (Clematis vitalba) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus). Existujúce zvyšky lesov sú na rozlič-
nom stupni  devastácie (Rábeľ a les pri obci Posádka) alebo sú plánovite obhospodarované (Mladý 
háj, Borina pri Panónii). 

Alúvium Váhu 
V nížine Váhu sa na aluviálnych štrkoch a nánosoch z pôvodných rastlinných spoločenstiev zachovali 
len nepatrné zvyšky vŕbovo-topoľových lužných lesov zväzu Salicion albae. Zmizli mokré a močaristé 
lúky - premenili sa na pastviny a kultúrne lúky. Pradávnym odlesnením nížiny sa otvorila cesta panón-
skej vegetácii prenikajúcej z juhu až nad Trenčín. 

Vŕbovo-topoľové lužné lesy sú sprievodcami väčších vodných tokov, čo vyplýva z ich špecifických ná-
rokov na hydrologické pomery stanovíšť, závislých od pohybu vodnej hladiny riek, kvalitatívneho zlo-
ženia a rýchlosti ukladania nánosov. Základnou jednotkou je asociácia Salicetum albae-fragilis (vŕbo-
vo-topoľový les), pre ktorú je charakteristické výrazné odlíšenie stromového poschodia od krovino-
vého. V hornom poschodí rastú druhy zo skupiny mäkkých lužných drevín ako vŕba biela (Salix alba), 
vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny  (Populus nigra). Poschodie krov 
reprezentujú nížinné vrbiny s vŕbou popolavou (Salix cinerea) a vŕbou košikárskou (Salix  viminalis). 
Veľmi sa rozvinuli nitrofilné druhy bylín - pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec obyčajný (Galium  
aparine), zádušník brečtanový (Glechoma hederacea), ostružina ožina (Rubus caesius), cesnačka le-
kárska (Alliaria  petiolata). 

Zvyšky lužných lesov medzi povodiami Váhu a Dudváhu, ktoré v súčasnosti preťala trasa diaľnice, sa 
zaraďujú k rastlinnému spoločenstvu Fraxino - Ulmetum. V stromovom poschodí prevažujú bresty 
(Ulmus effusa, Ulmus laevis) a dub letný (Quercus robur), ďalej hrab obyčajný (Carpinu betulus), javor 
poľný (Acer campestre), čerešňa vtáčia (Prunus avium), čremcha obyčajná (Padus avium), jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior) a na zvlášť vlhkých miestach i topoľ biely (Populus alba). Väčšina drevín dosahuje 
výšku 12 - 17 m. V bylinnom poschodí dominuje predovšetkým hluchavka škvrnitá (Lamium macula-
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tum), kuklík mestský (Geum urbanum), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), blyskáč 
jarný (Ficaria verna), cesnak medvedí (Allium ursinum), pľúcnik lekársky (Pulmonaria offininalis), 
vzácne bleduľa letná (Leucojum aestivum). Z kríkov je hojný zákonom chránený klokoč perovitý 
(Staphylea pinnata). 

Okraje vôd a obnažené dná stojatých vôd pokrýva trsť obyčajná (Phragmites communis), pálka široko-
listá (Typha latifolia) a pálka úzkolistá (Typha angustifolia), ježohlav vzpriamený (Sparganium erec-
tum), bahnička močiarna (Eleocharis palustris), kosatec žltý (Iris pseudacorus), okrasa okolíkatá (Bu-
tomus umbellatus), šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia), sitina kĺbkatá (Juncus conglomeratus), 
sitina článkovaná (Juncus articulatus), haluchovka vodná (Phellandrium aquaticum), žabník skoroce-
lový (Alisma plantago-aquatica). Na hladinách starých ramien Váhu plávajú taniere listov čiastočne 
chránenej rastliny - leknice žltej (Nuphar lutea). Veľmi vzácna mäsožravá bublinatka obyčajná (Utricu-
laria vulgaris) bola zničená ťažbou štrkopiesku na lokalite pri obci Drahovce. Husté zárasty tvorí sto-
lístok praslenatý (Myriophyllum verticillatum) a vodomer kanadský (Elodea canadensis) spolu s viace-
rými druhmi červenavcov (Potamogeton sp.). V posledných rokoch sa hojne šíri pôvodným korytom 
Váhu žaburinka menšia (Lemna minor) a nepôvodná vodná papraď azola papraďovitá (Azola filiculoi-
des). 

2.2.3.3 Sídelná vegetácia 
Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej štruktúry, pričom je osobitne známy pozitívny vplyv zelene 
na stav a kvalitu životného prostredia. Životné prostredie v sídlach, osobitne vo väčších mestách sa už 
v súčasnosti značne odlišuje od okolitej krajiny vo viacerých charakteristikách (teplota, vlhkosť a kva-
lita ovzdušia a i.). Zeleň zohráva hlavnú úlohu v zmierňovaní týchto rozdielov, osobitne za pomoci 
zlepšovanie mikroklímy, produkcie kyslíka, znižovania prašnosti, hluku a pod. Okrem toho viaceré 
štúdie dokázali priamy vplyv medzi zdravím obyvateľstva, úrovňou fyzickej aktivity a dostupnosťou 
zelene. Zeleň je dôležitá pre zdravie obyvateľstva, pretože umožňuje kontakt s prírodou, podporuje 
regeneráciu zo stresových situácií a celkovo je prospešná pre duševné zdravie, pomáha zlepšiť sprá-
vanie a pozornosť detí, podporuje fyzickú aktivitu ľudí. Okrem tejto rekreačnej a psychologicko-
estetickej funkcie je potrebné vziať do úvahy aj význam zelene z pohľadu ochrany biodiverzity. Vo 
vzťahu k biodiverzite sa rozlišuje topická funkcia zelene (schopnosť poskytovať rôznym skupinám 
živočíchov možnosti úkrytu, hniezdenia a pod.), a jej trofická funkcia, kde prvky zelene (rastliny, dre-
viny) slúžia ako potravinové zdroje pre rôzne živočíchy. 

Z hore menovaných dôvodov je potrebné plánovať nielen množstvo zelene, ale aj jej kvalitu a do-
stupnosť pre obyvateľov rovnako ako aj prepojenie jednotlivých funkčných kategórií zelene v rámci 
sídla navzájom a zároveň prepojenie zelene sídiel na okolitú krajinnú zeleň s cieľom zabezpečenia 
celkovej ekologickej stability sídla. 

Verejná zeleň 
Plochy verejnej zelene sú vo všeobecnosti voľne prístupné. Z funkčného hľadiska sa do tejto kategó-
rie radia plochy parkov a menších plôch s parkovou úpravou, aleje a líniovú zeleň pozdĺž ulíc, sprie-
vodnú zeleň ako aj plochy zelene obytných vnútroblokoch na sídliskách. 
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Parky a menšie parkové plochy 

Zámocký park 
Zámocký park predstavuje najvýznamnejšiu plochu zelene v meste Hlohovec. Park je najstarším par-
kom na Slovensku, ktorý bol riešený v prírodne-krajinárskom slohu. Anglický park je zeleným dopln-
kom zámku a empírového divadla, ktoré predstavujú významnú architektonicko-umeleckú  hodnotou 
v riešenom území. Park je pamiatkovo chránený, zapísaný v ÚZPF pod č. 838/3 ako súčasť NKP Kaštieľ 
s areálom. 

Dolná časť parku je rovinatá s dominujúcimi platanmi (Platanus orientalis, Platanus occidentalis). 
Medzi nimi vedie aleja líp, ktoré sú však väčšinou poškodené chorobami alebo mechanicky. Na prie-
stranstve pred amfiteátrom vynikajú jednotlivé exempláre borovice lesnej (Pinus sylvestris) a mohut-
né jasene štíhle (Fraxinus excelsior). Neďaleko zrenovovanej jaskynky s prameňom vody rastie ojedi-
nelý mohutný buk lesný (Fagus sylvatica). Okolie jazierka lemujú statné jelše lepkavé (Alnus glutino-
sa), premiešané s javormi poľnými (Acer campestre) a javormi horskými (Acer pseudoplatanus). Zní-
žením hladiny vody v jazierku sa rozšírili viaceré druhy ostríc (Carex sp.) a sitín (Juncus sp.), vznikli 
pobrežné zárasty s trsťou obyčajnou (Phragmites communis). 

V hornej časti parku sa striedajú terasy lemované krušpánom vždyzeleným (Buxus sempervirens). Na 
spodnej terase dominuje tis obyčajný (Taxus baccata), v strednej zaujímavým tvarom vyniká moruša 
biela (Morus alba) a na okraji rastie pozoruhodná botanická zvláštnosť - paulovnia plstnatá (Paulow-
nia tomentosa), kvitnúca skoro na jar fialovými strapcami kvetov. Je to jeden z najstarších exem-
plárov tohto druhu na Slovensku. Je však veľmi poškodený necitlivým prístupom ľudí. 

Vrchná terasa je voľne otvorená, esteticky doplnená fontánou a skupinou pagaštana malokvetého 
(Aesculus parviflora) a viacerými druhmi ihličnanov. 

Dendrologicky cenný sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), pôvodom zo Severnej Ameri-
ky, ktorý rástol pri skleníku, roku 1979 vyhynul. Mal asi 67 rokov, obvod v prsnej výške 3,90 m a výšku 
25 m. Druhý exemplár tohto druhu, podstatne mladší, rastie obklopený javormi a brestmi pod vy-
hliadkou zo zámku, preto uniká pozornosti návštevníkov a nemôže vyniknúť v plnej kráse. Ľaliovník 
tulipánokvetý  (Liriodendron tulipifera) je posledným jedincom tejto ozdobnej dreviny v parku. Rastie 
na okraji jazierka pri kúpalisku, postupne však vyschýna, lebo pri kmeni je skládka  najrozličnejšieho 
odpadu. Prevládajúce bresty väzové (Ulmus laevis) na svahu oddeľujúcom hornú a dolnú časť parku 
sú silne poznačené vírusovou chorobou - grafiózou, ktorú prenášajú drobné chrobáky z čeľade pod-
kôrnikovitých (Scolytidae). Spolu s ostatnými drevinami postupne obrastajú brečtanom popínavým 
(Hedera helix) a vysychajú. V podraste sa utvárajú husté porasty s bazou čiernou (Sambucus nigra),  
drieňom obyčajným (Cornus mas), drieňom krvavým (Swida sanguinea) a bršlenom európskym (Euo-
nymus europaeus). Jarný bylinný aspekt tvoria súvislé plochy cesnaku medvedieho (Allium ursinum), 
chochlačky dutej (Corydalis cava), pľúcnika lekárskeho (Pulmonaria officinalis), blyskáča jarného (Fi-
caria verna) a viacerých druhov fialiek. 

V parku sa nachádza niekoľko zaujímavých, romantizujúcich objektov. Grotta je po rekonštrukcii, iné 
objekty na rekonštrukciu čakajú: 

• grotta - po rekonštrukcii, ktorá pozostávala z opravy prameňa, z opravy prívodného kanála, 
z rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu, z opravy prístupových chodníkov a z terénnych úprav 
okolo grotty. 
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• pôvodná vodáreň stála a stojí za súčasným kúpaliskom. Ide o budov z kameňa a tehál. 
• fontána, ktorá bola postavená po II. sv. vojne. Fontána bola konštruovaná na využitie vody, 

ktorá pritekala samospádom. 

V parku sa nachádza najväčší platanový háj minimálne  v strednej Európe, ale je pravdepodobné, že 
je najväčší v Európe vôbec.  

Z hľadiska tvorby systému zelene sa jedná o plochu mimoriadne významnú, tvoriacu dominantné 
jadro systému sídelnej zelene, a to vzhľadom na výborné zastúpenie vysokej zelene - porast stromov. 
V zmysle dokumentácie Inventarizácia drevín Zámockej záhrady Hlohovec (2008), tvoria z  hodnote-
ných stromov až 33 % stromy kostrové, čo je optimálny pomer. Z kostrových drevín sú zistené najmä 
platany javorolisté, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny a javor horský.  

Na obnovu zámockého parku (dolná časť) je spracovaný projekt „Revitalizácia zámockej záhrady Hlo-
hovec“ (Ateliér Dobrucká, s. r. o., 2009), ktorého účelom je revitalizácia parku, ochrana, ošetrenie 
a dosadba drevín, analýza a rekonštrukcia pôvodnej kompozície, doplnenie priestoru o prvky vybave-
nosti s cieľom podpory funkcie historického parku. Na uvedený projekt bolo vydané územné rozhod-
nutie č. 426/2013-LM zo dňa 14. 1. 2014. 

Park na Námestí sv. Michala 
Park na Námestí sv. Michala sa nachádza v centrálnej časti centrálnej mestskej zóny na frekventova-
nej križovatke peších trás. Je tvorený viacerými menšími plochami zelene okolo kostola, ktoré sú le-
mované dláždenými plochami námestia. Park je udržiavaný, predstavuje zmes listnatých a ihličnatých 
stromov sústredenú najmä okolo kostola sv. Michala, resp. prechádza do menších parkových plôch 
smerom ku kruhovej križovatke. Prevažujúcim druhom je smrek obyčajný (Picea abies), tujovec vý-
chodný (Biota orientalis), tuja západná (Thuja occidentalis), tis (Taxus baccata) a vŕba (Salix).  

Parkovo upravená plocha pri Dome kultúry 
Plocha sa nachádza na nároží ulíc Pribinovej a Starého rínku. Napriek jej pomerne veľkej výmere je 
estetické pôsobenie ako i využitie zelených plôch značne obmedzené ich kombináciou s plochami 
statickej dopravy. Toto riešenie malo za následok rozdrobenie plôch zelene ako i narušenie peších 
trás vedúcich cez toto územie.  

Park na Tolstého ulici 
Plocha parku sa nachádza pozdĺž Tolstého ulice a dotvára nástupný priestor pred základnou školou. 
Prevažujúcim druhom sú tu brezy.  

Park na Františkánskom námestí  
Park tvoria dve izolované plochy zelene. Plochy sú zatrávnené s voľný výsadbami vzrastlých drevín, 
prevažne javorov. park je udržiavaný. 

Park pri kostole (k. ú. Šulekovo) 
Park tvorí priestor okolo kostola - zatrávnená plocha výsadbami vzrastlých drevín, I drevín, plocha je 
zatrávnená s v Ide o vzrastlé listnaté, veľkokorunné dreviny s dlhodobou perspektívou ako aj nové 
výsadby dlhovekých drevín. Celkovo je možné uviesť, že sa na tejto ploche nachádzajú najkvalitnejšie  
porasty stromov v celej obci. Tento stav však bude i do budúcnosti udržateľný len za predpokladu, že 
mladé výsadby líp a javorov budú i naďalej dostatočne a systematicky ošetrované a tvarované až do 
dospelosti. 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  46 

Plochy zelene na Mlynskej ulici 
V hornej časti ulice sa nachádzajú rozsiahlejšie plochy zelene, ktoré ponúkajú priestor na vytvorenie 
menšej oddychovej plochy pre obyvateľov.  

Menšie parkovo upravené plochy s rôznym stupňom intenzity údržby 
• Medzi ulicami Slov. nár. povstania a Pri cintoríne 
• Rázusova - Družstevná - Kalinčiakova 
• Tehelná 
• Komenského 
• Zábranie 
• Ľ. Zúbka 
• Šoltésovej 
• Kamenohorská 
• Inovecká 

Plochy verejnej a sídliskovej zelene 

Plochy verejnej zelene medzi bytovými domami plnia významnú funkciu pri estetickom dotvorení 
sídliskového prostredia. Vek drevín je zvyčajne rovnaký ako vek sídlisk. Plochám zelene chýba jednot-
ná koncepcia, problematická je aj intenzita údržby.  

Aleje a líniová zeleň 

V zastavanom území mesta Hlohovec je bohato zastúpená sprievodná líniová zeleň komunikácií. Táto 
zeleň lemujúca komunikácie má pozitívny vplyv i na kvalitu obytného prostredia. Prehľad alejí 
a líniovej zelene v zastavanom území mesta Hlohovec a časti Šulekovo sa nachádza v nasledovnej 
tabuľke. 

Tabuľka 16 Prehľad alejí a líniovej zelene v zastavanom území mesta Hlohovec a časti Šulekovo 

Urb. obvod Názov ulice 

UO 1 Fándlyho, Hlohová, Komenského, M. R. Štefánika, Pribinova, Puškinova, Zábranie 

UO 2 Hollého, Michalská, Nábrežie A. Hlinku, Pod Beranom, Podzámska  

UO 3 Bezručova, Hlohová, R. Dilonga, Zábranie 

UO 4 Rázusova, Radlinského, Hurbanova, Bernolákova, Jarmočná, Tehelná, Nitrianska, Železničná 

UO 5 Kpt. Nálepku, Kopernikova, Nerudova, Nitrianska, Podzámska, Slov. nár. povstania, Vinohradská, Za 
poštou  

UO 6 Fándlyho, Mierová, M. R. Štefánika, Železničná  

UO 7 9. mája, Arpáda Felcána, Čsl. armády, Fraňa Kráľa, Františka Lipku, Gorkého, Hviezdoslavova, 
Kamenohorská, Mierová, M. R. Štefánika, Petra Jilemnického  

UO 8 Čulenova, Dukelská, Hviezdoslavova, Svätopeterská, Timravy, Vansovej, Vážska 

UO 9 Dukelská, Hviezdoslavova 

UO 10 Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Stará hora  

UO 11 Františka. Lipku, Mierová  

UO 12  

UO 13  

UO 14  

UO 15 Nábrežie A. Hlinku 

UO 16  
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Urb. obvod Názov ulice 

UO 17 Šafárikova 

UO 18  

OU 19 Hájska, Ľ. Podjavorinskej, Školská, Šulekova, Záhradnícka  

 

Najväčší kompozičný význam z pomedzi nich má alej na Podzámskej ulici, lemujúca historickú kompo-
zičnú os, spájajúcu zámok s mestom. Najhodnotnejšie je tento typ zelene rozvinutý najmä v UO 1, UO 
4, UO 7 a UO 8. Ide zväčša o plochy tvorené trávnym porastom so zastúpením líniovej stromovej ve-
getácie. V rámci návrhu zelene je navrhnuté doplnenie stromoradí v uliciach, kde sú na to priestorové 
a technické podmienky. Dôležité je sa líniovou zeleňou prepojili plochy zelene, aby sa vytvoril funkčný 
systém zelene tzv. zelená infraštruktúra.  

Špeciálna zeleň 

Cintorín Hlohovec 
Cintorín sa nachádza v centrálnej časti Hlohovca medzi Šafárikovou a Nitrianskou ulicou. Pri hlavnom 
vstupe sa nachádzajú menšie parkové úpravy. Zo severnej a východnej strany sa nachádza izolačná 
zeleň, ktorá oddeľuje plochu cintorína od zastavaného územia. Popri hlavných chodníkoch sa nachá-
dzajú nespojité výsadby. V rámci priestorových možností by bolo dobré túto sprievodnú zeleň dopl-
niť, tak aby sa cintorín rozdelil na menšie celky.  

Cintorín Šulekovo 
Cintorín sa nachádza v severozápadnej časti obce Šulekovo, pri štátnej ceste v smere Šulekovo – Se-
reď. Priestor je oplotený, obklopený súkromnými záhradami. Vo východnej časti riešenej plochy sa 
nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré z časti izolujú areál od súkromných domov a komunikácie. Súčas-
ťou cintorína je dom smútku. Vzrastlé stromy podporujú pietu miesta, z časti izolujú plochu od rodin-
ných záhrad a komunikácie z južnej strany , skupinka stromov sa nachádza vo východnej časti pri 
vstupnej bráne a pár jedincov lemuje hlavný chodník vedený ku kaplnke s pannou Máriou Lurdskou. 
Stromy sa však na území nachádzajú len v staršej časti cintorína a ide skôr o pozostatky pôvodnej, 
pravdepodobne ucelenejšej výsadby. 

Neverejná zeleň 
Plochy neverejnej zelene sa napriek pozitívnemu priestorovému pôsobeniu vyznačujú limitovanými 
možnosťami prístupu. Tvorené sú vyhradenou zeleňou zariadení občianskej vybavenosti a predovšet-
kým plochami súkromných záhrad a predzáhradok, priliehajúcich k rodinným domov. Tieto plochy 
zelene majú pestré druhové zloženie. 

Vyhradená zeleň 

Do tejto kategórie patria plochy zelene pri nasledovných objektoch občianskej vybavenosti. Vyhrade-
ná zeleň je vo všeobecnosti obmedzene prístupná.  

Súkromná zeleň 

Z listnatých opadavých opadavých stromov má najväčšie zastúpenie: lipa malolistá (Tilia cordata), 
lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor mliečny (Acer platanoides), breza previsnutá (Betula pendula), 
jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), orech kráľovský (Juglans regia), črem-
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cha obyčajná (Padus avium), vŕba (Salix sp.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), čerešňa (Cerasus sp.), 
moruša (Morus sp.), slivka domáca (Prunus domestica) a jabloň domáca (Malus domestica).  

Ihličnaté stromy sú zastúpené najmä týmito druhmi: borovica lesná (Pinus sylvestris), tuja západná 
(Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis), smrek obyčajný (Picea abies) a smrek pichľavý 
(Picea pungens).  

V rámci skupiny opadavých krov sa najviac vyskytujú: ruža (Rosa sp.), zlatovka previsnutá (Forsythia x 
intermedia), dráč (Berberis sp.), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), hlošina úzkolistá (Elaeagnus 
angustifolia), vtáčí zob (Ligustrum sp.), sumach pálkovitý (Rhus typhina), svíb (Swida sp.), tavoľník 
(Spiraea sp.), tamariška (Tamarix sp.), hlohyňa (Pyracantha sp.), budleja Dávidova (Buddleia davidii), 
kalina (Viburnum sp.) a baza čierna (Sambucus nigra).  

Z ihličnatých krov sú zastúpené prevažne tieto druhy: borievka (Juniperus sp.), tuja (Thuja sp.) a ďal-
šie. 
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3 PRIESKUMY A ROZBORY PRIESTOROVÉ-
HO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VY-
UŽÍVANIA ÚZEMIA 

3.1 Širšie vzťahy 
Mesto Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu Považského 
Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Rieka Váh a alúvium Váhu ho oddeľujú od Trnavskej pahor-
katiny. Nadmorská výška terénu sa pohybuje v rozpätí v zastavanom území mesta v rozpätí od 140 m. 
n. m. (pri Váhu) do 230 m. n. m. (Svinná hora), mimo zastavaného územia mesta Hlohovec – je na 
juhu maximálna nadmorská výška 297 m. n m. (Šianec), na severe – max. 338 m n. m. (Starý háj). 

Zo sídelného a najmä dopravného hľadiska má mesto strategickú polohu, predstavuje dôležitú križo-
vatku cestnej, železničnej a uvažovaného rozvoja vodnej dopravy. V súlade s hierarchicky vyššími 
územnoplánovacími dokumentáciami, je mesto Hlohovec špecifikované ako súčasť ťažiska osídlenia 
najvyššej úrovne: bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia ako najvýznamnejšia aglomerácia európske-
ho medzinárodného významu. Zároveň s mestom Leopoldov tvorí pridružené centrum v rámci brati-
slavsko-trnavského ťažiska osídlenia. Mesto Hlohovec je vo vyššie uvedených dokumentáciách špeci-
fikované ako centrum osídlenia tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu, čo z pohľadu trnav-
ského samosprávneho kraja možno chápať ako centrum regionálneho významu. 

Riešené územie mesta Hlohovec patrí podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Tr-
navského kraja a okresu Hlohovec. Celková výmera katastrálneho územia mesta Hlohovec je 6412 ha, 
z toho kataster Hlohovec je 4 716 ha a časť za Váhom - kataster Šulekova je 1695 ha.  

3.1.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 

V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS – 2001 v znení zmien a doplnkov 2011) a 
záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja, v znení zmien a doplnkov, v oblasti usporiadania územia, 
osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry pre mesto Hlohovec vyplývajú nasledovné zásady: 

• Mesto Hlohovec leží v ťažisku osídlenia najvyššej úrovne v bratislavsko-trnavskom ťažisku 
osídlenia, v jeho okrajovom pásme, ktoré predstavuje najvýznamnejšiu aglomeráciu európ-
skeho medzinárodného významu.  

• Mesto Hlohovec je zároveň zaradené v rámci hierarchie sídelného systému SR ako centrum 
tretej skupiny, ako prvá podskupina, pričom spolu s mestom Leopoldov tvorí pridružené cen-
trum ťažiska osídlenia I. úrovne. 

• Mesto Hlohovec leží na považskej rozvojovej osi Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – Ži-
lina. 
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Schéma 2 Poloha mesta v sídelnej štruktúre2

 

 

3.1.2 Poloha obce vo vzťahu k nadradeným trasám dopravnej a technickej 
infraštruktúry 

Cez riešené územie, resp. v jeho bezprostrednom dotyku prechádzajú významné koridory celoštátne-
ho, nadregionálneho, regionálneho významu, ktorými sú:  

• diaľnica D1, ktorá je zaradená do nosnej siete „krétsko – helsinských“ dopravných koridorov 
ako súčasť koridoru č. Va. (D1) – (Terst) – Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod – (Ľvov), 

• cesta prvej triedy I/61 (Bratislava – Trnava - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina), 
• železničná trať číslo 120 (Bratislava – Žilina), ktorá je súčasťou nosnej siete „krétsko – helsin-

ských“ dopravných koridorov ako súčasť koridoru číslo V. - v úseku vetvy A Bratislava – Žilina 
– Čierna n./Tisou, 

• železničná trať č. 141 Leopoldov - Hlohovec – Lužianky - Nitra 
• vodná cestá na rieke Váh, ktorá je definovaná medzinárodnou dohodou AGN, ako vnútro-

zemská vodná cesta medzinárodného významu pod označením E81. 
• cesta II/507, cesta II/513 a cesta II/514 tvoriace prieťah cez mesto Hlohovec 

Z hľadiska uvažovaných zámerov  
• vysokorýchlostné trate (VRT) v Trnavskom kraji v južnosevernom prepojení Bratislava – Žilina 

– Katovice..., 
• cesta I/64 v novej trase  

                                                           
2 ZDROJ: Návrh ÚPN-R TTSK 2014, Aurex spol. s.r.o. 
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• terminal intermodálnej prepravy TIP (železnica/železnica a železnica/cesta) medzinárodného 
významu Leopoldov ( v k.ú. Hlohovec -Šulekovo), 

• Vážska vodná cesty, vrátane plôch, technických a servisných zariadení v úseku Vodného diela 
Sereď – Hlohovec. 

Z hľadiska technickej infraštruktúry sú riešeným územím trasované:  

• Tranzitné plynovody PFR - západná Európa 3 x DN 1200 a 2 x DN 1400, 
• Medzištátny plynovod RFR - SR DN 700, 
• Plynovod Bratislava - Trnava - Žilina DN 300 
• Horúcovodný napájač 2x DN 400 vedený z Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice do Trnavy 

a z Trnavy do Leopoldova a Hlohovca 
• Dvojitá 110 kV linka Križovany – Šulekovo, Križovany – Bekart Hlohovec . Madunice 
• 22 kV linky tranzitujúce územím mesta Hlohovec - č. 235-278 Hlohovec - Topoľčany, č. 401 

Šulekovo - Trnava, č. 462 Šulekovo - Trnava, . 233 Šulekovo - Kostoľany č. 119 Hlohovec - Kľa-
čany, č. 236 Hlohovec - Nitra, č. 278 Hlohovec - Porcelánka Čab. 
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3.2 Vývoj urbanistickej štruktúry 

3.2.1 Faktory ovplyvňujúce vývoj urbanistickej štruktúry mesta 

Medzi významné prírodné kompozičné prvky v širších súvislostiach, ktoré mali mimoriadny význam 
pri formovaní pôvodnej (historickej) ako aj dnešnej podoby priestorovej štruktúry mesta patria: 

• tok Váhu tečúci zo severovýchodu na juhozápad v pôvodnej podobe so širším meandrujúcim 
priestorom  

• úpätie Považského Inovca kontaktujúce mesto zo severovýchodu 
• mierne vyvýšená pahorkatina na juhozápade  

Okrem prírodných daností ovplyvnili vývoj a formovanie mesta nasledovné faktory: 

• hrad Hlohovec (pôvodný stredoveký hrad, postavený v 11. storočí a prvýkrát sa spomína v 
tzv. zoborskej listine na mieste súčasného hlohoveckého zámku) vo výrazne dominantnej po-
lohe, postavený na mierne vyvýšenej pahorkatine na juhozápade  

• obchodné cesty - staršia, vedúca po ľavom brehu Váhu a až neskôr, od polovice 14. stor. dô-
ležitá krajinská cesta spájajúca Považie s Ponitrím. 

K ďalším, „novodobejším“ faktorom ovplyvňujúcim formovanie mesta patrili: 

• výstavba železnice č. 141 Leopoldov – Lužianky - Nitra, daná do prevádzky v roku 1898 (v r. 
1940 rekonštruovaná na zvýšené nápravové zaťaženie a rýchlosť 100 km/hod.) zabezpečujú-
ca prepojenie Bratislava – Žilina a Nové Zámky – Prievidza, 

• úpravy na toku Váh (podľa záznamov zo 17. storočia, začali sa vykonávať významnejšie úpra-
vy Váhu - Trenčín, Leopoldov, dolný Váh, ako komplexné riešenie rieky Váh v zmysle doku-
mentácie „Generálny projekt na sústavnú úpravu rieky, splavnenie a využitie vodnej sily", 
ktorý riešil štyri základné potreby: úpravu odtokových pomerov, využitie vodnej sily, vodnú 
dopravu a poľnohospodárske a iné účely. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy, preto 
bola vybudovaná tzv. vážska kaskáda — systém 22 priehrad a vodných elektrární. Prvá 
je Liptovská Mara, posledná je v Maduniciach. Kaskáda má 22 elektrární, 

• nové cestné prepojenie (cesta I/513) vrátane premostenia rieky Váh (dané do prevádzky 
1964), ktoré si vyžiadalo asanáciu viacerých objektov (synagóga), vrátane necitlivých zásahov 
do urbanistickej štruktúry dotknutej časti mesta, 

• začiatok činnosti slovenskej alkaloickej továrne rok 1943 (predchodcu Slovakofarmy a dneš-
nej Zentivy, resp. Sanecy) 

• druhá polovica 20. teho storočia zásahy do existujúcej urbanistickej štruktúry hlavne v dotyku 
s ťažiskovým priestorom mesta a nahradenie panelovou výstavbou (Hlohová ulica, podhra-
die),  
založenie výrobného územia v meste – rok 1960 výstavba Drôtovne  

• vybudovanie priemyselného parku Horná Sihoť v časti Šulekovo 2004-2006 
• dobývací priestor Hlohovec – Svätý Peter, určený na dobývanie štrkopieskov a pieskov 
• pestovanie viniča na úpätí Považského Inovca a Nitrianskej Pahorkatiny 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad�
http://sk.wikipedia.org/wiki/11._storo%C4%8Die�
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http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Bratislava_%E2%80%93_%C5%BDilina�
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Nov%C3%A9_Z%C3%A1mky_%E2%80%93_Prievidza�
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3.2.2 Historický vývoj urbanistickej štruktúry mesta 

Podľa analýzy územia spracovanej v dokumente „Hlohovec - Pamiatková zóna, Zásady ochrany pa-
miatkového územia Pamiatkovej zóny – aktualizácia“ rok 2012, sídla, resp. osady, ktoré dali základ 
dnešnému mestu Hlohovec sa od stredoveku rozvíjali v dvoch polohách, s odlišnou urbanistickou 
štruktúrou - ešte donedávna plne zachovanou: 

Poloha I. 
Ranostredoveká osada, situovaná v južnej – juhozápadnej časti sídla na úpätí hradného vrchu, sledo-
vala v podstate staršiu prístupovú cestu na hrad a ľavobrežnú cestnú trasu, pokračujúcu ešte v úseku 
Hlohovej ulice smerom k pôvodne samostatnej obci Sv. Peter, dnes severozápadné ukončenie Hlo-
hovca. Osadu, existujúcu podľa archeologických výskumov už v 12. - 13. stor. (1241 – 1242) zničil 
tatársky vpád, pričom bezprostredne na približne rovnakom mieste vznikla nová osada o ktorej sú 
písomné zmienky z konca 13. storočia. Urbanistická štruktúra tejto časti osídlenia, je zachytená na 
starších katastrálnych mapách a plánoch mesta z 19. a 1. polovice 20. stor. sa najmä v lokalite na 
úpätí hradného kopca a vedľa koryta Váhu vyznačoval zhlukom parciel v nepravidelných blokoch, 
oddelených sieťou križujúcich sa uličiek v súlade s morfológiou terénu. Už v tomto období sa osada 
vyvíjala v dnešnej polohe Hlohovca ako významný dopravný uzol na križovatke obchodných ciest, a to 
Českej cesty, ktorá sa tu rozvetvovala a ďalej smerovala na Topoľčany (Nemecká cesta) a na Nitru a 
cesty zo Šintavy do Trenčína. 

Poloha II. 
Urbanistické jadro – centrum dnešného Hlohovca sa sformovalo až v priebehu 14. stor. po príchode 
nemeckých hostí. Predstavuje typ pravidelného, námestia pôvodne obdĺžnikového tvaru, charakteris-
tického pre sídla založené na zákupnom práve, ktorého juhozápadnou stranou v pozdĺžnej osi pre-
chádzala od roku 1350 nová krajinská cesta, vedúca z Považia do Ponitria kratšou trasou cez vrchy. 

Obrázok 1 Historická mapa – I. vojenské mapovanie (1764-1787)3

 

 

                                                           
3 Zdroj: http://geoportal.sazp.sk/ 
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Táto štruktúra ciest sa v podstate zachovala dodnes, až na vyústenie k Váhu, ktoré si vynútilo likvidá-
ciu časti predmestskej zástavby v okolí špitála a kostolíka sv. Ducha, ako aj likvidáciu celého komplexu 
židovskej štvrte so synagógou na západnej strane Hlohovej ulice. V tejto súvislosti zanikla aj stará, 
stredoveká spojnica cez stáročia obnovovaný drevený most poniže špitála, prechádzajúci k obci Šule-
kovo. 

Na severnej strane sa ešte koncom 19. storočia Hlohovec končil areálom františkánskeho kláštora, za 
ktorým pokračoval ešte kratší úsek zastavaných parciel na východnej strane dnešnej Hlohovej ulice, 
až po križovatku s komunikáciou vedenou k železničnej stanici. Celá ľavá strana cesty oproti kláštoru 
až po nábrežie bola v tom čase ešte nezastavaná. Za križovatkou cesty so železnicou pokračovala 
zástavba len na západnej strane cesty až po styk s obcou Sv. Peter, ktorej centrálnu os tvorila širšia 
ulica zastavaná po oboch stranách k Váhu, od ktorého bola chránená viacerými zemnými násypmi. 

V prvej polovici 20. storočia sa mesto rozrástlo (približne do 30-tych rokov) na dovtedy poľnohospo-
dársky využívaných lúkach a poliach o nové, pravidelne založené obytné štvrte predovšetkým na vý-
chodnej strane mesta. Tieto nové štvrte boli založené pozdĺž rovných, paralelne prebiehajúcich ulíc 
ako obojstranná zástavba v súvislých radoch domov s ovocnými záhradami aj vo vnútri blokov. Tieto 
štvrte zostali do súčasnosti relatívne nedotknuté, zachovali si charakter pokojných obytných štvrtí 
s dobovou architektúrou miestneho až regionálneho významu, dokresľujúcu kolorit mesta, ktorý bu-
de potrebné rešpektovať. 

Obrázok 2 Vojenská topografická mapa M 1:25000 (1952-1957)4

 

 

V druhej polovici 20. storočia došlo k necitlivému zásahu do historickej urbanistickej štruktúry mesta 
predovšetkým na západnej strane Hlohovej ulice, ktorú v podstate nahradila hromadná bytová vý-
                                                           
4 Zdroj: http://geoportal.sazp.sk/ 
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stavba nerešpektujúca ani v náznaku urbanistickú štruktúru. Podobné zásahy postihli aj najstaršiu 
časť mesta – podhradie, okolo mestského špitála s kostolom sv. Ducha a čiastočne aj severnú časť 
pôvodne stredovekého Nového Hlohovca, kde pôvodný typ zástavby bol nahradený novostavbami 
charakteristickými dobovou účelnosťou na úkor architektonických hodnôt. 

3.2.3 Vývojová charakteristika mestských častí a súčasnosť 

Mesto je zložené z pôvodných troch samostatných obcí: Hlohovec, Šulekovo (pričlenené k Hlohovcu 
v r. 1981) a Peter (pričlenený k Hlohovcu v r. 1953). Mesto možno charakterizovať ako kompaktný typ 
osídlenia s výrazným fenoménom toku Váh v severojužnom smere, ktorý jasne člení mesto na dve 
mestské časti: Hlohovec a Šulekovo.  

Obrázok 3 Historická mapa – II. vojenské mapovanie (1810-1869)5

 

 

Hlohovec 
Pôdorys mestskej časti Hlohovec vo svojej podstate vychádza z principiálnych prvkov, ktoré boli 
v minulosti historicky založené (viď. schéma vojenské mapovanie v .r. 1764-87 resp. 1810-69). V tom 
čase pôdorys súčasného mesta prísne vychádzal kompozície, ktorú tvorilo jadro – námestie odĺžniko-
vého pôdorysu založené podľa stredovekých princípov, s lúčovito vychádzajúcimi ulicami z námestia 
(Hlohová, Pribinova, Podzámska ulica a Pod Beranom), prepájajúce ťažiskové priestory Františkán-
skeho kláštora a hradu (zámku). Vtom čase mal pôdorys mesta tvar nepravidelného obdĺžnika, kopí-
rujúci tok Váhu v smere prepájaných ťažiskových bodov kláštor a zámok. 

                                                           
5 Zdroj: http://geoportal.sazp.sk/ 
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Obrázok 4 Historická ortofotomapa Slovenska (1950)6

 

 

K výraznému rozvoju mesta došlo postavením železnice na území mesta, reguláciou rieky Váh 
a postupnej industrializácii, čo značne ovplyvnilo ďalšie formovanie pôdorysnej štruktúry mesta. Línia 
mesta sa maximálne posunula k rieke Váh, pričom vzhľadom na prírodné limity územia (rieka Váh, 
podhorie Považského Inovca), pôdorys mesta sa tvaroval do tvaru poloblúka „prilepeného“ na korytu 
Váhu. V štruktúre mesta sú pomerne dobre čitateľné jednotlivé časové etapy výstavby. Centrálna 
časť CMZ patrí k najstaršej zástavbe, pričom vzhľadom na historickú hodnotu územia je vyhlásená za 
pamiatkovú zónu, v rámci ktorej došlo k čiastočným asanáciám vyvolaným realizáciou mosta cez Váh, 
s citeľným narušením pôvodnej štruktúry územia. 

Mesto Hlohovec charakterizujú dva typy obytnej zástavby: hromadná bytová výstavba, realizovaná 
v druhej polovici 20 - teho storočia a rodinná zástavba pôvodná (historická) a zástavba realizovaná 
v 19 –tom a v prvej polovici 20 - teho storočia.  

Postupná urbanizácia sa prejavila v charaktere obytnej zástavby, ako aj industriálnej zástavbe. Obyt-
ná zástavba novšieho dáta bola realizovaná približne do 30-tych rokov minulého storočia 
vo východnej časti mesta UO 4 Starý Hlohovec. Táto štvrť má charakter pokojných obytných štvrtí 
s dobovou architektúrou miestneho až regionálneho významu so zástavbou nepresahujúcou 2-3 NP. 
Obdobný charakter má obytná zástavba v UO 7 Nová štvrť lokalizovaná za železničnou traťou a v UO8 
Peter, ako monofunkčné územia bývania, s malopodlažnou zástavbou rodinných domov nepresahu-
júcou 2NP. 

                                                           
6 Zdroj: Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen, http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ 

http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/�
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Industrializácia územia mesta bola spojená s začiatok činnosti slovenskej alkaloickej továrne rok 1943 
(predchodchu Slovakofarmy a dnešnej Zentivy, resp. Sanecy UO11), v roku 1960 založenie výrobného 
územia v dnešnom UO6 výstavba Drôtovne, v súčasnosti areál Bekaert.  

Šulekovo 
Mestská časť Šulekovo je prakticky výlučne zastúpená rodinnou zástavbou do 2 NP ako pôvodná zá-
stavba ako aj novšia zástavba, pričom si táto MČ zachovala vidiecky charakter.  

Areál nákupného centra Tesco pozostáva z hlavnej hmoty hypermarketu, doplneného o samostatnú 
nákupnú zónu. Obidva celky sú prístupné z veľkoplošného exteriérového parkovania v úrovni terénu.  

V súvislosti s aplikáciou zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov 
a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v znení neskorších predpisov, vzniklo nové kompaktné výrobné územie – priemyselný 
park Horná Sihoť v časti Šulekovo (2004-2006). 
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3.3 Základné členenie územia 
Územie mesta Hlohovec je možné primárne rozčleniť na sídelné prostredie7 a prírodné prostredie8

Schéma 3 Základné členenie územia 

 na 
základe detailného rozboru územia, charakteru jeho funkčného využitia a priestorového usporiada-
nia, pričom východiskom pre toto členenie sú stanovené krajinnoekologické komplexy (typy krajín) 
v Krajinno-ekologickom pláne. Zo schémy je zrejmé prelínanie oboch prostredí v rámci jednotlivých 
krajinnoekologických celkov. Exaktným vymedzením týchto prostredí na území mesta Hlohovec 
(Schéma 2) sa sídelné prostredie chápe ako urbanizované územie rôznej intenzity a štruktúry a prí-
rodné prostredie ako neurbanizované územie.  

 

                                                           
7 Sídelným prostredím sa rozumie súhrn sociálnych, ekonomických a kultúrno-historických podmienok na zabezpečenie kva-
litného života obyvateľov sídiel. ZDROJ: Definícia z pripravovaného stavebného zákona. 
8 Prírodné prostredie zahŕňa pôvodné a pretvorené prírodné zložky územia plniace najmä ekologickú, hospodársku 
a rekreačnú funkciu. ZDROJ: Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania, Návrh zásad 
a pravidiel územného plánovania, AŽ PROJEKT s.r.o., 2013, http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=148397 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=148397�
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3.4 Funkčné členenie a organizácia územia mesta 
Administratívne územie mesta, skladajúce sa z k.ú. Hlohovec a Šulekovo sa vyznačuje rôznorodým 
využitím, ktoré vychádza z polohy mesta ležiacom medzi južným výbežkom predhoria masívu Považ-
ského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Územie mimo zastavaného územia mestských častí je 
tvorené jednak poľnohospodársky využívanou krajinou, založenými areálmi poľnohospodárskej výro-
by so sieťou tokov a sieťou zavlažovacích kanálov, lesnými porastami a vodnými plochami.  

Schéma 4 Základné členenie územia podľa funkčného využitia – funkčné územia 

 

3.4.1 Urbanizované územie 

Z hľadiska funkčného využitia urbanizované územie mesta a jeho častí možno rozdeliť na nasledovné 
základné územia: 

• zmiešané územie  
• obytné vrátane vybavenosti, 
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• výrobné,  
• rekreačné. 

Pričom doplnkovými funkciami v urbanizovanom území sú funkčné územia zelene, dopravnej 
a technickej infraštruktúry a vodných tokov a plôch. 

Zmiešané územie 
Za zmiešané územie možno považovať územie centrálnej mestskej zóny MČ Hlohovec - ide o zmieša-
né územie, v ktorom sa prejavujú prvky charakterizujúce mestskú štruktúru zástavby s pomerne sil-
ným zastúpením vybavenosti na úrovni základnej a vyššej vybavenosti. V tomto území je situovaná 
prevažná časť zariadení správy na úrovni mesta, zariadení, ktoré slúžia hospodárskym, sociálnym, 
zdravotným, školským, kultúrnym, cirkevným a športovým potrebám obyvateľov mesta 
a záujmového územia mesta. 

Obytné územie 
Ťažiskovú funkčnú náplň mesta a jeho častí tvorí funkcia bývania, prevažne vo forme malopodlažnej 
bytovej zástavby so zastúpením 59,8,1% v bytových domoch.Uvedený pomer je hlavne evidentný 
v mestskej časti Hlohovec, pretože v MČ Šulekovo sa hromadná výstavba nenachádza resp. 
v zanedbateľnom zastúpení. 

Z hľadiska charakteru zástavby prevládajú v meste byty postavené v bytových domoch, ktoré tvoria 
59,8% z celkového počtu obývaných bytov. 

Podľa charakteru využívania obytnej funkcie možno na území mesta vrátane MČ Šulekovo charakteri-
zovať nasledovné základné typy obytného územia: 

• bývanie v bytových domoch je sústredené v UO 3 Nábrežie I. (3-5 NP, max. 8 NP), UO 2 Nábrežie 
II. (8-9 NP, max. 13 NP), UO 15 Dolná Sihoť (5-7 NP), UO 5 Vinohradská (5 NP, max. 11 NP) 
s lokalizáciou zariadení sústredenej občianskej NsP, sociálnych zariadení, zariadení kultúry 
a športu. 

• urbanistické obvody UO4 Starý Hlohovec, UO7 Nová Štvrť a UO 10 Kamenné hory, sú  
charakterizované zástavbou rodinných domov (s prislúchajúcimi doplnkovými a vedľajšími 
objektmi - garáže, kôlne, altány, skleníky a pod.) s príslušnými úžitkovými záhradami, príp. aj 
zariadeniami drobnej poľnohospodárskej výroby. Tieto územia majú prevažne monofunkčný 
charakter.  

• UO8 Peter charakterizuje rodinná zástavba so zachovalou pôvodnou ulicovou zástavbou pozdĺž 
Svätopeterskej ulice, prezentujúca formu zástavby pôvodnej samostatnej obce. Zástavba v UO 
bola doplnená novšou formou rodinnej zástavby pozdĺž Dukelskej ulice, nové ulice Timravy, 
Vážska a Čulenova ulica. Zástavba v tejto časti územia nepresahuje 2 NP.  

• V UO 18 Šulekovo je prakticky výlučne zastúpené bývanie v rodinných domoch, pričom 
predstavuje tzv. čisté bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, doplnené 
nevyhnutnou občianskou vybavenosťou (zariadenia školstva, obchodu, cirkevné zariadenia), 
dopravnou a technickou vybavenosťou. 

 

Občianska vybavenosť - je sústredená prevažne v centrálnej časti MČ Hlohovec v rámci vymedze-
nej centrálnej mestskej zóny (CMZ). V tomto území sú lokalizované zariadenia školstva, zdravotníctva, 
správy, obchodu a služieb, kultúry. Je zastúpená vo forme základnej aj vyššej vybavenosti. Okrem 
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toho občianska vybavenosť je sústredená mimo CMZ v nákupných centrách v UO Teplá dolina (Tes-
co), UO Nábrežie II (Obchodný dom, Hollého ulica).  

V  MČ Šulekovo je lokalizovaná vybavenosť na základnej úrovni a to zariadenia školstva, obchodu 
a nákupné centrum pri Hypermarkete Tesco. Nákupné centrum má charakter samostatných funk-
čných jednotiek prístupných z veľkoplošného exteriérového parkovania na teréne.  

Výrobné územie 
V rámci organizmu mesta možno charakterizovať tri kompaktné územia s charakterom výroby. Dve 
z nich areál Bekaet – UO 11 Priemyselný obvod – sever a areál Saneca UO 6 Priemyselný obvod – juh 
sú v tesnom dotyku s územiami rodinnej zástavby, s problematickým dopravným napojením (hlavne 
areál Bekaert). 

Tretie výrobné územie je lokalizované v MČ Šulekovo UO 18 predstavuje realizáciu „Priemyselného 
parku Hlohovec - Šulekovo, s výrobnými areálmi -  Faurecia Slovakia, s.r.o., Vetter Slovakia, s.r.o., JMT 
s.r.o., AKA Tech, s.r.o.  a pod, s možnosťou ďalšieho doplnenia v rámci vymedzeného územia priemy-
selného parku.  

Jednotlivé výrobné územia sú zložené z pôvodných výrobných areálov, ktoré sa po roku 1989 zmenou 
majiteľov postupne transformovali, pričom alebo sa zmenil výrobný program, alebo pôvodný prog-
ram zostal zachovaný pri značnej redukcii počtu zamestnancov.  

V rámci mesta Hlohovec sú vymedzené špecifické územia, ktoré vyplývajú z etablovania  minulosti 
vojenskej posádky – Dukelské kasárne v UO 9 Účelové zariadenie, vrátane ďalších území v UO 12 Dlhé 
Diely, UO 13 Starý háj. 

Rekreačné územie 
Nosné priestory pre zabezpečovanie požiadaviek každodennej rekreácie bývajúcich obyvateľov mes-
ta, resp. aj návštevníkov sú sústredené: 

• rekreačná zóna Dolná Sihoť s jestvujúcim letným kúpaliskom, v zámockom parku s dvoma 
vonkajšími bazénmi a jedným krytým bazénom, s celoročnou prevádzkou,  

• potenciálna rekreačná zóna Svätopeterských jazier (ramená, štrkoviská) pozostávajúca zo sú-
časného športového areálu TJ Mier (vyžaduje dobudovanie a rozšírenie) a výhľadového re-
kreačného areálu, viažuceho sa na štrkoviská 

• športovo-rekreačná zóna Zábranie so súčasným športovým areálom pozostávajúcim z futba-
lového štadióna, 

• na pravom brehu Váhu v Šulekove sa nachádza futbalové ihrisko, 
• v rámci územia mesta je silne zastúpená individuálna rekreácia vo forme záhradkárskych 

osád a chatových osád, ktoré môžu tvoriť potenciál pre rozvoj vidieckej turistiky.  
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3.5 Priestorové usporiadanie územia 
Urbanistický rozbor priestorového usporiadania územia mesta Hlohovec sa orientuje najmä na urba-
nizované územie mesta. Neurbanizované územie mesta Hlohovec je z hľadiska priestorového uspo-
riadania charakterizovateľné krajinnoekologickými komplexmi (typy krajín) definovanými v Krajinno-
ekologickom pláne. Urbanistický rozbor sa z tohto dôvodu zameriava najmä na analýzu intenzity vyu-
žitia územia a analýzu urbanistickej štruktúry urbanizovaného územia mesta Hlohovec. 

3.5.1 Intenzita využitia územia 

Intenzita zástavby vyjadrená podielom zastavaných plôch je jedným z kľúčových prvkov hodnotenia 
intenzity využitia územia. Vychádza z charakteristického spôsobu zástavby, pričom umožňuje identifi-
káciu rezerv rozvoja, plôch pre možnú intenzifikáciu. Vyhodnotenie údajov o intenzite napomáha pri 
kvalitatívnom hodnotení celej urbanistickej štruktúry ako aj jednotlivých území pri rozbore územia. 

Schéma 5 Intenzita zástavby – Index zastavaných plôch (IZP) 

 

 

Pre účely urbanistického rozboru boli v rámci prieskumov a rozborov rovnako vypracované: 

• zjednodušená výšková mapa – vyhodnotenie maximálnej výšky zástavby, v detaile pre jed-
notlivé funkčné plochy, pre získanie aktuálneho hmotovo-priestorového obrazu urbanistickej 
štruktúry mesta, 

• analýza zelených (nespevnených) plôch na urbanizovanom území mesta pre zhodnotenie ich 
aktuálneho rozsahu a budúcu možnú identifikáciu priepustnosti povrchov na území mesta. 
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Schéma 6 Výšková mapa – Maximálna výška zástavby 

 

Schéma 7 Zeleň – Podiel potenciálnej zelene v sídelnom prostredí 
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3.5.2 Typológia a priestorové usporiadanie urbanistických štruktúr 

Súčasťou urbanistického rozboru urbanizovaného územia mesta Hlohovec je z hľadiska priestorového 
usporiadania identifikácia základných, charakteristických typov urbanistickej štruktúry. Typológia 
urbanistických štruktúr bola odvodená z Metodiky územného plánu obce9

1. Kompaktná štruktúra 

 a prispôsobená miestnym 
špecifikám, pričom na základe intenzity využitia územia a spôsobu zástavby boli identifikované nasle-
dovné základné typy urbanistických štruktúr: 

2. Vnútrobloková štruktúra 
3. Bloková štruktúra 
4. Polobloková štruktúra 
5. Solitérna štruktúra 
6. Monobloková štruktúra 
7. Zmiešaná štruktúra 
8. Štruktúra samostatne stojacich objektov 
9. Radová štruktúra 
10. Štruktúra izolovaných objektov 

Schéma 8 Urbanistický rozbor urbanizovaného územia podľa typológie urbanistických štruktúr 

 

  

                                                           
9 Metodika územného plánu obce, verzia 3.0, URBION, 2012 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  65 

3.6 Urbanistická kompozícia mesta 

3.6.1 Ťažiskové priestory a kompozičné osi 

Kostru urbanistickej kompozície mesta Hlohovec tvoria ťažiskové priestory a hlavné a vedľajšie kom-
pozičné osi. Ťažiskové priestory sú reprezentované významnými centrálnymi a podružnými verejnými 
priestormi, tvoriacimi kľúčové uzlové body v urbanistickej štruktúre sídla. Hlavné kompozičné osi sú 
na území mesta jasne čitateľné, sú vedené v hlavných dopravných koridoroch, ktoré prechádzajú 
zastavaným územím mestskej časti Hlohovec mestskej časti Šulekovo. 

3.6.1.1 Mestská časť Hlohovec 

Ťažiskové priestory 
Hlavný ťažiskový priestor – centrum – s mestským až nadmestským významom: 

• Námestie sv. Michala predstavuje ťažisko celkovej kompozície mesta, s lokalizáciu hlavnej 
dominanty mesta – farským kostolom sv. Michala archanjela, 

Podružné ťažiskové priestory so zonálnym významom: 

• Priestor pred cintorínom – križovatka ulíc Slov. nár. povstania, Jesenského, Nitrianska, Šafári-
kova a Pri cintoríne 

• Predstaničný priestor železničnej a autobusovej stanice na Železničnej ulici 
• Františkánske námestie 
• Námestie pred kultúrnym domom 

Ostatné ťažiskové priestory s lokálnym významom sú tvorené menšími verejnými priestormi a majú 
doplnkový charakter. Chýbajúcim prvkom v priestorovej hierarchii urbanistickej štruktúry mestskej 
časti Hlohovec je ťažiskový priestor na rozhraní UO8 Peter a UO Nová štvrť, ktorý by mal mať charak-
ter hlavného ťažiskového priestoru. 

Kompozičné osi 
Hlavné kompozičné osi tvoria: 

• cesta II/513, ktorá sprostredkúva spojenie Hlohovca na SZ s cestou E 75 (cez MČ Šulekovo) 
a na JV s Nitrou. Táto kompozičná os je vedená v ulici Slov. nár. povstania prechádza centrom 
mesta – Námestím sv. Michala pravidelného štvorcového tvaru a rozdeľuje centrum mesta 
na dve časti, severovýchodnú a juhozápadnú, 

• cesta II/507 kolmo napojená na cestu II/513 v kruhovej križovatke (tvorí referenčný bod) 
v smere severovýchod a pokračujúca z druhého ťažiskového priestoru (pri cintoríne, tvoriaci 
referenčný bod) v južnom smere na Bojničky, Dvorníky. 

Vedľajšie (podružné) kompozičné osi, dopĺňajúce hlavné kompozičné osi, sú vedené v uliciach Pribi-
nova a Podzámska. Doplnkovú kompozičnú os tvorí ulica M. R. Štefánika. 

3.6.1.2 Mestská časť Šulekovo 

Ťažiskové priestory 
• Hlavný ťažiskový priestor okolo kostola Krista Kráľa 
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• Doplnkový ťažiskový priestor – Križovatka Šulekovej a Sereďskej ulice 

Kompozičné osi 
Kostru kompozičných osí tvoria ulice Sereďská cesta (hlavná os), Šulekova ulica (vedľajšia os) a ulica 
Osloboditeľov (doplnková os) v tvare trojuholníka. 

3.6.2 Dominanty 

Najvýznamnejšími geomorfologickými dominantami a prírodnými prvkami, výrazne ovplyvňujúcimi 
historický a súčasný rozvoj mesta, sú masívy Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny a rieka Váh. 
Najvýznamnejšími sídelnými priestorovými dominantami sú Zámocký park a mestský cintorín. 

Najvýznamnejšími výškovými dominantami mesta Hlohovec pozitívne formujúcimi obraz a siluetu 
mesta je Kostol sv. Michala, Kaštieľ, Kostol Všetkých svätých (Františkánsky kláštor), Evanjelický kos-
tol a Kostol Krista kráľa v Šulekove. Medzi výškové dominanty negatívne zasahujúce do siluety mesta 
možno zaradiť komíny technických stavieb mesta a 14. podlažný bytový dom, situovaný na nábreží. 

3.6.3 Bariéry 

Výrazný zásah do štruktúry mesta z hľadiska potreby previazania jeho jednotlivých častí, zabezpeče-
nia plynulej prevádzky, tvorby kvalitného životného priestoru a vytvárania predpokladov pre územný 
rozvoj spôsobujú líniové a plošné bariéry (najmä monofunkčné areály). Na území mesta je možné 
identifikovať tri priestorové bariéry (výrobné areály Bekaert, Saneca a vojenský areál). Výraznou lí-
niovou bariérou, narúšajúcou homogenitu mesta, je železničná trať č. 141. Sekundárnymi bariérami 
sú prvky vizuálne narušujúce krajinný obraz v podobe líniových vedení VVN a VN.  

Schéma 9 Urbanistická kompozícia mesta Hlohovec 
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3.7 Vyhodnotenie limitov a potenciálov územia 

3.7.1 Limity využitia územia 

Limity vo vzťahu na vymedzené špecifické územia a ochranné pásma určené osobitnými predpismi. 

Schéma 10 Prehľad limitov využitia územia mesta Hlohovec 
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3.7.1.1 Ochrana prírody a krajiny 

Schéma 11 Prehľad limitov z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  rešpektovať chránené územia 
a chránené stromy: 

• Prírodná rezervácia Sedliská 
• Územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská 
• Územie európskeho významu SKUEV0851 Starý háj (návrh v rámci C. etapy NATURA 2000) 
• Územie európskeho významu SKUEV0852 Stredný tok Váhu pri Hlohovci (návrh v rámci C. 

etapy NATURA 2000) 
• chránený strom S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci 
• chránený strom S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci 
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Rešpektovať prvky RÚSES: 

• nBK1 Váh 
• rBK8 Dudváh  
• naBC6 Mlynské a Háje 
• naBC 9 Mladý háj - bažantnica 
• naBC11 Sedliská 
• naBC 15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 
• naBC 15b Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelená voda 
• naBC 15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko 
• naBC 15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 
• naBC18 Veľká hora Fáneš 

3.7.1.2 Ochrana pamiatkového fondu 

Schéma 12 Prehľad limitov z hľadiska ochrany pamiatkového fondu 

 

Pamiatková zóna 
Pamiatková zóna Hlohovec (PZ) bola vyhlásená 01.03.1993 Okresným úradom Trnava - Vyhláška č. 
1/1993, s platnosťou od 26.02.1993. Pre pamiatkovú bolo vyhlásené 17.05.1993 Okresným úradom 
Trnava ochranné pásmo PZ - Doplnok vyhlášky č.1/1993. Na vyhlásenú pamiatkovú zónu a ochranné 
pásmo sa vzťahujú zásady pamiatkovej ochrany, vypracované Krajským pamiatkovým úradom Trnava, 
ktoré je potrebné rešpektovať. 
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Národné kultúrne pamiatky 
Na území mesta Hlohovec sa podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, vedeného na Pa-
miatkovom úrade SR, nachádza 38 Národných kultúrnych pamiatok, ktoré je potrebné rešpektovať. 
Priamo v pamiatkovej zóne sa nachádza 14 národných kultúrnych pamiatok. V ochrannom pásme 
pamiatkovej zóny a mimo tohto územia je v meste ďalších 24 národných kultúrnych pamiatok. 

3.7.1.3 Ochrana dopravnej a technickej infraštruktúry 

Schéma 13 Prehľad limitov z hľadiska ochrany dopravnej a technickej infraštruktúry 

 

Ochranné pásma dopravných zariadení 
Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách ko-
munikácie od osi vozovky cesty a to vo vzdialenosti: 

• diaľnica(vzdialenosť od osi vozovky)    100 m, 
• cesta I. triedy (vzdialenosť od vozovky)    50 m, 
• cesta II. triedy (vzdialenosť od vozovky)    25 m, 
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• cesta III triedy (vzdialenosť od vozovky)    20 m, 
• zberné komunikácie v intraviláne    15 m. 

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty 
a miestne komunikácie, ako aj premávku na nich. Výnimky zo zákazu povoľuje príslušný cestný orgán. 

Ochranné pásmo pre železničnú trať číslo 120 je stanovené všeobecným šírkovým parametrom 60 m 
od krajnej osi koľaje. Ochranné pásmo zohľadňuje ochranu územia z hľadiska bezpečnosti a nepriaz-
nivých účinkov hluku. Obmedzenia a zákazy využitia územia v ochrannom pásme tratí určuje traťový 
orgán. 

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení 

Tabuľka 17 Ochranné pásmo nadzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
na každú stranu od krajných vodičov 

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných prie-
sekoch 2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, na každú stranu od krajných 
vodičov 

§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV vrátane  15 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 zavesené káblové vedenia s 
napätím od 35 kV do 110 kV 
vrátane 

2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

Tabuľka 18 Ochranné pásmo podzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.7 a) pri napätí do 110 kV 1 m vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

§43 ods.7 b) pri napätí nad 110 kV 3 m  

Tabuľka 19 Ochranné pásmo elektrickej stanice, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.9 b) vonkajšieho vyhotovenia 
s napätím do 110 kV 

je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdia-
lenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

§43 ods.9 c) s vnútorným vyhotove-
ním 

je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice 
na výmenu technologických zariadení 

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné rešpektovať: 

• do DN 500    1,5 m pásmo ochrany 
• nad DN 500     2,5 m pásmo ochrany 
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Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 

Tabuľka 20 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

§79 ods.2 a) 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

§79 ods.2 b) 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

§79 ods.2 c) 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

§79 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

§79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tla-
kom nižším ako 0,4 MPa, 

§79 ods.2 f) 8 m pre technologické objekty 

Tabuľka 21 Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

§80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou 
svetlosťou do 350 mm 

§80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou 
nad 500 mm 

§80 ods.3 prevádzkovateľ distribučnej siete určí 
bezpečnostné pásma v súlade s tech-
nickými požiadavkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi 
rozvádza plyn v súvislej zástavbe 

 

Ochranné pásma ropovodov a produktovodov 

Tabuľka 22 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Druh prepravovaného média 

§86 ods.2 300 m po oboch stranách 
od osi potrubia 

Ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na 
prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je vymedzené 
zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti  

§86 ods.3 100 m po oboch stranách 
od osi potrubia. 

Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta 
spracovania je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej 
vzdialenosti  

Tabuľka 23 obmedzenia v ochrannom pásme, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo obmedzenia v ochrannom pásme 

§87 ods.2 a) 200 m na každú stranu od osi 
potrubia 

stavať na vodnom toku mosty a vodné diela 

§87 ods.2 b) 150 m na každú stranu od osi 
potrubia 

pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité 
objekty a budovať železničné trate 

§87 ods.2 c) 100 m na každú stranu od osi 
potrubia 

stavať akékoľvek stavby 

§87 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi 
potrubia 

stavať kanalizačnú sieť 

§87 ods.2 e) 20 m na každú stranu od osi 
potrubia 

na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  73 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo obmedzenia v ochrannom pásme 

§87 ods.2 f) 10 m na každú stranu od osi 
potrubia 

vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršo-
vanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bez-
pečnosť potrubia a plynulosť prevádzky 

Ochranné pásma ch zariadení na výrobu tepla 

Tabuľka 24 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, v 
zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.3 a) 1 m na každú stranu od tohoto zariadenia v zastavanom území 

§36 ods.3 b) 3 m na jednu stranu od tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto zariadenia 

mimo zastavaného územia, 
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Tabuľka 25 Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla, v zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej 
energetike je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.4 3 m  kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu 
objektu stanice 

Tabuľka 26 Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicu tepla, v zmysle zákona č. 
657/2004, o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.5 a) 1 m na každú stranu od tohoto zariadenia v zastavanom území 

§36 ods.5 b) 3 m na jednu stranu od tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto zariadenia 

mimo zastavaného územia, 
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 

Tabuľka 27 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách je definované: 

Paragraf, odsek Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1 m na každú stranu od osi 
 

telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete 

§47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete, v niektorých bodoch trasy sa môže ochranné 
pásmo rozširovať 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma 
je 2 m od úrovne zeme 

ak ide o podzemné vedenie 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma 
je v okruhu 2 m 

ak ide o nadzemné vedenie 

Ochrana hydromelioračných zariadení 
V riešenom území sú vybudované hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p., ktoré 
je potrebné rešpektovať, konkrétne v k. ú. Hlohovec:  

• "Závlaha pozemkov Hlohovec II." (evid. č. 5211 227), ktorá bola daná do užívania v r. 1990 s 
celkovou výmerou 186 ha a závlahová čerpacia stanica (evid. č. 5211 227 001),  

• "Závlaha pozemkov JRD Hlohovec" (evid. č. 5211 201), ktorá bola daná do užívania vr. 1983 s 
celkovou výmerou 65 ha a závlahová čerpacia stanica (evid. č. 5211 201 001),  
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• závlahová čerpacia stanica podáv. + odb. objekt Terezov 1 (evid.č. 5211 153 1001) vodnej 
stavby "Závlaha pozemkov Terezov 1 (evid. č. 5211 153),  

• odvodňovací kanál Hlavný (evid. č. 5211 178 001 - časť krytý - o celkovej dĺžke 1,830 km, 
• odvodňovací kanál Zberný č. 1 (evid. č. 5211 178 002) o celkovej dĺžke 0,590 km, 
• odvodňovací kanál krytý Zberný č. 2 (evid. č. 5211 178 003) o celkovej dĺžke 0,260 km, 
• odvodňovací kanál Zberný č. 3 (evid. č. 5211 178 004) o celkovej dĺžke 1,083 km, ktoré boli 

vybudované v roku 1977 v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Hlohovec",  
• odvodňovací kanál (evid. č. 5211 198 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1983 o celkovej dĺžke 

0,208 km v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov JRD Hlohovec",  

a v k. ú. Šulekovo: 

• "Závlaha pozemkov ŠM Terezov 2." (evid. č. 5211 154), ktorá bola daná do užívania v r. 1968 
s celkovou výmerou 234 ha a závlahová čerpacia stanica (evid. č. 5211 154 003) 

• "Závlaha pozemkov ŠM Terezov 1." (evid.č. 5211 153), ktorá bola daná do užívania v r. 1965 s 
celkovou výmerou 173 ha,  

• "Závlaha pozemkov Kostoľany - Zavar I." (evid. č. 5211 175), ktorá bola daná do užívania vr. 
1975 s celkovou výmerou 3215 ha a závlahová čerpacia stanica ČS 4 Dolné Zelenice (evid. č. 
5211 175 050) 

• odvodňovací kanál Od Zelenajky (evid. č. 5211 117 003) o celkovej dĺžke 0,632 km, 
• odvodňovací kanál krytý Od železníc (evid. č. 5211 117 007) o celkovej dĺžke 1,432 km, ktoré 

boli vybudované v roku 1975 v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Kríž - Bučany 2" 
• odvodňovací kanál Zelenicko - Siladický (evid. č. 5211 029 001), ktorý bol vybudovaný v roku 

1933 o celkovej dĺžke 5,654 km v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Zelenicko - Siladický" 
odvodňovací kanál Ľavostranný 2 (evid. č. 5211 047 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1942 o 
celkovej dĺžke 4,363 km v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Ľavostranný 2 - Trakovice" 

• odvodňovací kanál Ľavostranný 1 (evid. č. 5211 051 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1942 o 
celkovej dĺžke 4,650 km v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Ľavostranný 1". 
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3.7.1.4 Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zdravé a bezpečné životné pod-
mienky 

Schéma 14 Prehľad limitov z hľadiska ochrany životného prostredia 

 

Environmentálne záťaže 
Podľa Registra environmentálnych záťaží sa v riešenom území nachádza 8 environmentálnych záťaží: 

1. HC (001) / Hlohovec - areál Zentiva 
2. HC (002) / Hlohovec - Pastuchov - skládka neaktívnych kalov 
3. HC (003) / Hlohovec - priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) 
4. HC (004) / Hlohovec - Šulekovo - Fe-kaly 
5. HC (005) / Hlohovec - Šulekovo - skládky TKO 
6. HC (002) / Hlohovec - Jašter - ČS PHM 
7. HC (003) / Hlohovec - olejové hospodárstvo OTC 
8. HC (004) / Hlohovec - Soroš – skládka 
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Skládky odpadu 
V riešenom území sa evidované nasledovné skládky odpadu: 

• 5 prevádzkovaných 
o Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory (Skládka NNO, Skládka NO (SO 08), Sklád-

ka NO (SO 09), Skládka IO) 
o Skládka NNO v k. ú. Šulekovo (bývalé Fe-kaly), 

• 2 uzatvorené a rekultivované podľa projektovej dokumentácie (Skládka neaktívnych kalov 
Hlohovec a Soroš), 

• 1 odvezená/upravená skládka odpadov, 
• 7 upravených (prekrytie terénne úpravy a pod.) skládok odpadov, 
• 2 opustené skládky bez prekrytia. 

Environmentálna bezpečnosť – potenciálne ohrozenia 
Z hľadiska potenciálnych rizík ohrozenia zdravia a bezpečnosti obyvateľov je možné na území mesta 
Hlohovec identifikovať nasledovné ohrozenia s územným priemetom, ktoré je potrebné rešpektovať: 

1. Potenciálne ohrozenie vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení: 
a. Celé územie mesta Hlohovec sa nachádza v 21 km okruhu oblasti ohrozenia okolia 

jadrového zariadenia SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice V2. 
2. Možné ohrozenie povodňami a záplavami v prípade porušenia vodnej stavby: 

a. Územie mesta Hlohovec je ohrozené povodňami z vodnej stavby Liptovská Mara. 
3. Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi klimatickými javmi: 

a. Predpoklad ohrozenia nepriaznivými poveternostnými vplyvmi v oblasti pohoria Po-
važského Inovca (mimoriadne udalosti lokálneho charakteru – najmä cesta II/507 
Hlohovec - Bojničky – Dvorníky). 

b. Hrozba záplav pri prívalových resp. dlhodobých dažďoch pre Šumperský jarok (ohro-
zené ulice Nitrianska a Kukučínova) a Pivovarský jarok (ohrozené ulice Pánska niva, 
Slnečná, Dukelská a Čulenova). 

Ochrana ovzdušia 
V meste Hlohovec sú evidované 4 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a 48 stredných zdrojov znečis-
ťovania ovzdušia (pre rok 2012): 

1. BEKAERT  Hlohovec a.s. 
2. Farma Terezov 
3. Faurecia Slovakia s.r.o. 
4. Zentiva a.s. 

Pre územie mesta Hlohovec nie je vypracovaná komplexná rozptylová štúdia a z toho dôvodu nie je 
možné exaktne kvantifikovať a ani kvalifikovať dopady znečistenia ovzdušia na konkrétne územie. 

Ochrana pred hlukom a vibráciami 
Pre územie mesta Hlohovec nie je vypracovaná komplexná hluková mapa, mapujúca hlukovú záťaž na 
celom území mesta (je vypracovaná len strategická hluková mapa pre diaľnicu D1 z roku 2011). Ab-
sencia hlukovej mapy obmedzuje možnosť komplexného rozhodovania v území. 
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Zosuvné územia 
Na území mesta Hlohovec sa podľa údajov ŠGÚDŠ nachádzajú svahové deformácie vo forme zosuvov 
s aktívnym, potenciálnym aj stabilizovaným stupňom aktivity, ktoré je potrebné v maximálnej miere 
rešpektovať. Pre územie mesta Hlohovec nie je vypracovaná detailná prognózna mapa zosuvného 
hazardu, čo znižuje možnosť komplexného rozhodovania v území. 

Ochranné pásmo cintorínov 
V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je potrebné podľa §15 ods. 7 rešpektovať ochranné 
pásmo pohrebiska v rozsahu 50 m od hranice pozemku. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať 
a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. 

3.7.1.5 Ochrana prírodných zdrojov 

Schéma 15 Prehľad limitov z hľadiska ochrany prírodných zdrojov 
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Ochranné pásma vodných zdrojov 
Ochrana vodného zdroja proti znehodnoteniu vody v zmysle platných legislatívnych opatrení Minis-
terstva zdravotníctva SR a rozhodnutím ONV OPLVH Trnava z 20.12.1985 je stanovená nasledovnými 
stupňami pásiem hygienickej ochrany, ktoré sa nemenili: 

• PHO Io  - 100 x 100 m, 
• PHO IIo vnútorné je vymedzené oplotením areálu vodných zdrojov, v ktorom sú situované: 

akumulácia 400 m3, chlórovňa a ČS, 
• PHO IIo vonkajšie – zahrňuje časti katastrálnych území Šulekovo, Leopoldov a Červeník. 

Ochranné pásma neverejných (priemyselných) vodných zdrojov neboli spracovateľovi poskytnuté 
relevantnými vlastníkmi resp. správcami. 

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových 
vôd 
Do územia mesta Hlohovec podľa informácie MZ SR, sekcia Inšpektorát kúpeľov a žriediel (IKŽ), zasa-
huje ochranné pásmo III. stupňa prírodných liečivých zdrojov kúpeľného mesta Piešťany, ktoré je 
potrebné rešpektovať. 

Vodohospodársky významné vodné toky 

Tabuľka 28 Ochranné pásmo - pobrežné pozemky, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) sú definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo 
pobrežného pozemku 

Druh vodného toku, vodnej stavby 

§ 49 ods.2  do 10 m na každú stranu  pobrežného pozemku od brehovej čiary pri vodohospodársky výz-
namnom vodnom toku  

§ 49 ods.2  do 5 m na každú stranu  pobrežného pozemku od brehovej čiary pri drobných tokoch 

§ 49 ods.2  do 10 m na každú stranu pobrežného pozemku pri ochrannej hrádzi, od vzdušnej a návodnej 
päty hrádze 

 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorpu sa ustanovuje zoznam vodohospodársky výz-
namných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, rešpektovať vodohospodársky významné 
toky Váh, Horný Dudváh a Drahovský kanál (v dotyku s k. ú. Hlohovec) 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy 
V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. 
je potrebné rešpektovať najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu: 

• v k. ú. Hlohovec je vyčlenených 12 pôdnych jednotiek (0002002, 0019002, 0102002, 
0102032, 0111002, 0144002, 0144202, 0145002, 0148202, 0150002, 0244002, 0245002), 

• v k. ú. Šulekovo sú vyčlenené 3 pôdne jednotky (0017002, 0019002, 0020003). 

Registrované vinohradnícke plochy 
Na území mesta Hlohovec sa v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. nachádzajú vinohradnícke plochy ve-
dené v registri Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP), ktoré je 
potrebné rešpektovať. 
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Ochrana lesných zdrojov 
V zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov je potrebné rešpektovať: 

• lesy osobitného určenia 
• ochranné lesy 

Ochranné pásmo lesa 
V zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch § 10 Ochranné pásmo lesa je potrebné rešpektovať: 

• ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. 

3.7.1.6 Ostatné limity 

Schéma 16 Prehľad ostatných limitov využitia územia 
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Ochranné pásma vojenských zariadení 
Na základe vyjadrenia MO SR zo dňa 2. 9. 2009 a 24. 9. 2009 (v rámci aktualizácie ÚPN mesta Hloho-
vec – Zmeny a doplnky 2009) je potrebné na území mesta Hlohovec zachovať a rešpektovať ochranné 
pásma existujúcich vojenských objektov: 

• Dukelské kasárne        100 m 
• Automobilové cvičisko       100 m 
• Sklady Hlohovec – Tepličky       760 m 
• Vojenské účelové zariadenie (VÚZ) a spojovací uzol    1000 m 

VÚZ na kopci Šanec predstavuje letecké pozemné zariadenie (LPZ), ktoré má pre spoľahlivú prevádz-
ku stanovené ochranné pásme, v ktorých je zakázané umiestňovať stavby, alebo zariadenia, vysádzať 
porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré môžu nepriaznivo ovplyv-
niť ich prevádzku. Zákaz výstavby je do 500 m od LPZ a max. výška stavieb 1000 m od neho je 307, 3 
m n.m., 2000 m od neho je 312,5 m n.m., 3000 m od neho je 317,8 m n.m. a 4000 m od neho je 323,0 
m n.m.. 

Na parcele č. 2299/0/2 v k. ú. Hlohovec je podzemný vojenský objekt s ochranným pásmom do okru-
hu 20 m. 

Dobývacie priestory a prieskumné územia 
Na území mesta Hlohovec (k.ú. Hlohoevc) je podľa údajov ŠGÚDŠ evidovaný dobývací priestor č. 316 
Hlohovec – Svätý Peter, určený na dobývanie štrkopieskov a pieskov, ako ložisko so zastavenou ťaž-
bou. 

Do územia mesta Hlohovec (k.ú. Šulekovo) zasahuje prieskumné územie Trnava s rozlohou 
791,3 km², určené na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu pre spoločnosť NAFTA, a. s. 
na štyri roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia MŽP SR zo 
dňa 25. februára 2014. 

Vodné dielo Sereď 
Na základe vydaného územného rozhodnutia zo dňa 4. 5. 2012 (KSÚ Trnava) je plánované Vodné 
dielo Sereď – Hlohovec rešpektované a zahrnuté medzi územné limity. Je však potrebné uviesť, že 
záberom územia pre plánované vodné dielo prichádza k stretu záujmov s prvkami RÚSES. 
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3.7.2 Rozvojové potenciály územia 

Geomorfológia a prírodné danosti územia poskytujú mestu Hlohovec bohatý rekreačný potenciál. Ide 
najmä o oblasť vinohradníctva, agroturistiky a individuálnej rekerácie. Pre organické prepojenie 
oboch mestských častí je potrebné vytvoriť nové pešie a cestné prepojenia, pričom ostáva nevyužitý 
fenomén vodného toku v meste – predpoklad vytvorenia obojstrannej promenády. Mesto má bohatý 
pamiatkový fond vrátane zachovalých historických urbanistických štruktúr, ktoré je potrebné zacho-
vať a rozvíjať. Na urbanizovanom území mesta sa nachádzajú priestory/objekty výrazné svojou polo-
hou a zaujímavé svojou históriou. Využitím genia loci týchto priestorov a ich vhodnou transformáciou 
alebo adaptáciou a organickým začlenením do existujúcej urbanistickej štruktúry môžu na území 
vzniknúť nové hodnotné územia. 

Schéma 17 Rozvojový potenciál mesta 
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Rozvojový potenciál územia predstavujú aj rozvojové zámery. Sumarizáciou mestom poskytnutých 
podkladov a analýzou predchádzajúcej územnoplánovacej dokumentácie boli zmapované všetky ak-
tuálne rozvojové zámery na území mesta. Zmapované zámery tvoria analytickú bázu pre stanovenie 
rozvojovej stratégie v nasledujúcich etapách, najmä v súvislosti s aktualizovanými informáciami 
o území v rámci prieskumov a rozborov. V tejto etape majú uvedené rozvojové zámery čisto informa-
tívny charakter. 

Schéma 18 Rozvojové zámery na území mesta Hlohovec 
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4 RIESKUMY A ROZBORY DEMOGRAFIC-
KÉHO POTENCIÁLU 

4.1 Základné údaje o obyvateľstve 
Z priestorového hľadiska mesto Hlohovec patrí do okresu Hlohovec. Okresné mesto Hlohovec je ad-
ministratívno-správnym, hospodárskym, kultúrnym a demografickým centrom regiónu. Rozloha ka-
tastrálneho územia obce je v súčasnosti 64 120,9289 ha t.j. 64,12 km2. Leží v nadmorskej výške 146 m 
nad morom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113.  

Ku koncu roka 2013 trvale bývalo na území obce 21 959 obyvateľov.  Oproti sčítaniu obyvateľov 
z roku 2011, kedy tu žilo celkom 22 701 obyvateľov, činí pokles o 742 obyvateľov.  V roku 2012 trvalo 
bývalo 22 570 obyvateľov a za rok poklesol počet o 611 obyvateľov. Podľa registra obyvateľov MVSR 
však bolo v meste prihlásených na trvalý pobyt 21930 obyvateľov, čo bolo oproti ŠUSR menej o 640 
obyvateľov. V roku 2001 v predchádzajúcom cenzovom období trvalo bývalo 23 729 obyvateľov 
a v roku 1991 bývalo 23 409 obyvateľov. Pokles za posledných 12 rokov predstavuje 1770 obyvateľov, 
čo priemerne ročne tak predstavuje 147 obyvateľov. Hustota osídlenia predstavuje 342 obyvate-
ľov/km2  oproti roku 2001 poklesla  o cca 23 obyvateľov z 365 obyvateľov/km2 . Hustota obyvateľov 
je pomerne vysoká, oproti okresnému priemeru ktorý dosahuje hodnotu 171 obyvateľov/km2. Po-
stupný pokles obyvateľstva sa prejavuje najmä v posledných desiatich rokoch. Napriek poklesu trvalo 
bývajúceho obyvateľstva mesta do roku 2001 údaje poukazujú na pomerne stabilnú veľkosť už nie-
koľko desaťročí s menšími či väčšími výkyvmi. Kataster mesta tvoria katastrálne územia mesta Hloho-
vec  a bývalých obcí Šulekovo a Svätý Peter. 

Počet 22 570 obyvateľov mesta Hlohovec v roku 2012 tvoril 49,5 %podiel z celkového počtu  45 762  
obyvateľov okresu Hlohovec žijúceho v 24 obciach. Podľa registra obyvateľov MVSR však v okrese 
trvalo bývalo 44 245 obyvateľov, čo bolo o 1517 obyvateľov menej ako vykazoval Štatistický úrad SR. 
Výmera okresu predstavovala 267,16 km² a hustota obyvateľov činila 171 obyvateľov na km2. Plošný 
podiel mesta Hlohovec predstavuje 22,9%. 

Tabuľka 29 Obyvateľstvo v obciach okresu Hlohovec rok 2012 podľa Registra obyvateľov a ŠUSR 

Obec Register ŠUSR 

Bojničky 1339 1343 

Červeník 1551 1623 

Dolné Otrokovce 347 374 

Dolné Trhovište 602 648 

Dolné Zelenice 561 563 

Dvorníky 2022 2075 

Hlohovec 21930 22570 

Horné Otrokovce 853 861 

Horné Trhovište 547 603 

Horné Zelenice 651 678 

Jalšové 466 507 
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Obec Register ŠUSR 

Kľačany 990 1028 

Koplotovce 662 714 

Leopoldov 3969 4151 

Madunice 2074 2181 

Merašice 403 415 

Pastuchov 968 997 

Ratkovce 299 331 

Sasinkovo 845 874 

Siladice 656 671 

Tekolďany 145 145 

Tepličky 278 288 

Trakovice 1453 1476 

Žlkovce 634 646 

Okres spolu 44245 45762 
Zdroj: ŠU SR 2011 

4.1.1 Vývoj počtu obyvateľov 

Mesto Hlohovec z hľadiska demografického vývoja od začiatku 20 storočia dlhodobo rástlo až do roku 
2001. V roku 1869 bývalo v Hlohovci 8660 obyvateľov, k roku 1900 bolo v dnešných hraniciach  mesta 
10658 obyvateľov.  K sčítaniu 1.12.1930 bolo zistených 9055 prítomných obyvateľov, v katastri 
o výmere 3318 ha a 1059 domov. Dnešná mestská časť Šulekovo pôvodným názvom Bereksek 
o výmere 2027 ha mala v 1930 roku 2315 obyvateľov a 437 domov, MČ. Peter, pôvodne Svätý Peter  
mala na výmere 1313 ha 747 obyvateľov a 97 domov, pripojená k Hlohovcu v r. 1953. Spolu 
v dnešných hraniciach Hlohovca bývalo 12 117 obyvateľov. V roku 1948 bývalo v meste 13 110 
a v roku 1960 celkom 16 053 obyvateľov. Z hľadiska vývoja výraznejší nárast mesta nastal po roku 
1948, ktorý trval až do roku 2001, kedy vzrástlo o 10 619  obyvateľov t.j. 81%,  najmä v dôsledku sťa-
hovaniu obyvateľov zo spádového územia.  

Od roku 1869 za posledných  145 rokov  vzrástol počet obyvateľov 2,5  krát. Celkovo od roku 1869 
vzrástlo mesto o 13299 obyvateľov. Po  roku 2001 dochádza k postupnému poklesu v dôsledku od-
sťahovania sa obyvateľov, ako aj zvýšenej úmrtnosti v dôsledku  starnutia obyvateľov.  

Tabuľka 30 Vývoj obyvateľstva od roku 1828 

Rok Obyvateľstvo spolu  Muži  ženy Zdroj 

2013 21959 10673 11286 Údaj MÚ 

2012 22570 11006 11564 Udaj ŠUSR 

 22090 10745 11345 Údaj MÚ 

 21930   Register MVSR 

2011 22661 11046 11615 Udaj ŠUSR 

 22192 10800 11392 Údaj MÚ 

 22701 11072 11626 Sčítanie 2011 

2010 22232   SUSR 

2009 22382    

2008 22424    
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Rok Obyvateľstvo spolu  Muži  ženy Zdroj 

2007 22575    

2006 22801    

2005 23029    

2004 23151    

2003 23264    

2002 23440    

2001 23660    

2001 23729 11540 12189 sčítanie 

2000 24107    

1999 24111    

1998 24125    

1997 24189    

1996 24202    

1991 23409 11378 12 031 sčítanie 

1980 21148 10261 10 887 sčítanie 

 Hlohovec spolu Hlohovec Svätý Peter Šulekovo 

1970 17881 14367  3514 

1961 16053 12712  3341 

1948 13110 9675 888 2547 

1940 12591 9176 892 2523 

1930 12117 9055 747 2315 

1921 10966 8422 627 1917 

1910 10263 7749 663 1851 

1900 10658 8307 622 1729 

1890 9856 7767 547 1542 

1880 8689 6854 440 1395 

1869 8660 7068 437 1155 
Zdroj: ŠU SR 2011 

Mesto Hlohovec si do roku 2001 udržiavalo relatívne  stabilný počet obyvateľov  v 20 storočí období 
aj na základe : 

• vlastných prirodzených prírastkov 
• a z migrácie obyvateľov z okolitých vidieckych obcí podporovanej novou  bytovou výstavbou 

Po roku 2001 dochádza k vyľudňovaniu, ako aj k postupnému vymieraniu, z dôvodu nízkej pôrodnosti 
a vyššej úmrtnosti, čo sa prejavuje v prirodzenom úbytku vlastného obyvateľstva.   
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Tabuľka 31 Počet obyvateľov v členení podľa základných sídelných jednotiek v r. 1991, 2001 a 2011 

Č. UO Obec,  
Miestna časť 
Základná sídelná 
jednotka 

Počet obyv.  
v r. 1991 

Počet obyv.  
v r. 2001 

Počet obyv.  
v r. 2011 

Prírastok 
(úbytok) počtu 
obyv. v r. 1991-
2011 

poznámka 

Hlohovec mesto 23 409 23 729 22 701 -708  

MČ Hlohovec      

1 Hlohovec - stred 686 536 1 076 +390  

2 Nábrežie II 6 601 5 401 4 528 -2073  

3 Nábrežie I 1 213 1 812 1 563 +350  

4 Starý Hlohovec 2 246 3 405 3 130 +884  

5 Vinohradská 4 987 4 677 4 311 -676  

6 Priemyselný obvod - juh   55 +55  

7 Nová štvrť 3 099 1 905 1 352 -1747  

8 Peter 1 127 1 213 1 274 +147  

9 Účelové zariadenie  0 0   

10 Kamenné hory 15 49 730 +715  

11 Priemyselný obvod - 
sever 

382 348 12 -370  

12 Dlhé diely 0 4 19 +15  

13 Starý háj 0 13 8 -5  

14 Blanáre 13 11 10 -3  

15 Dolná sihoť 1 432 1 410 1 527 +905  

16 Tokajka 0 1 5 +4  

17 Teplá dolina 5 13 119 +114  

20 Kozí Vrch 0    zrušený 

MČ Šulekovo      

18 Šulekovo 2 698 2 879 2 932 +766  

19 Terezov 60 52 50 -10  

       
Zdroj:  ŠUSR a MUH – Mestský úrad Hlohove, vlastné prepočty 

V rámci revízie základných sídelných jednotiek pre územnú prípravu SODB 2011, došlo s platnosťou 
od 1.11.2010 k úprave urbanistických obvodov mesta Hlohovec.  
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Schéma 19 Hustota obyvateľstva v členení na urbanistické obvody 

 

Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 

Pokles obyvateľstva v poslednom desaťročí spôsobuje, že je nutné začať vytvárať podmienky na skva-
litnenie vekovej štruktúry obyvateľstva obce a možný budúci rast obyvateľstva z vlastných zdrojov, 
vytváraním nových pracovných príležitostí, lákaním nových investorov, pripravovať im v rámci UPN 
nové plochy na realizáciu ekonomických aktivít. Postupný nárast počtu obyvateľov sa potom až ča-
som prejaví a to ako na celkovej ekonomike obce a tiež aj z hľadiska výberu daní, a prísunu prostried-
kov z podielových daní. 

4.1.2 Pohyb obyvateľstva 

Pohyb obyvateľstva je charakterizovaný výraznejšou  hybnosťou v  posledných 10 rokoch 
v neprospech mesta, najmä z dôvodu zvýšenej emigrácie obyvateľstva mimo okres.  Z hľadiska vývoja 
zastavenie bytovej výstavby a celková hospodárska recesia sa prejavili aj v trende úbytku obyvateľ-
stva v meste. Emigrácia obyvateľov bola spôsobená najmä transformáciou podnikov pôsobiacich 
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v katastri mesta, ktorý bol spojený so znížením pracovných miest. To malo za následok zvýšenú od-
chádzku za prácou.  

V roku 2012 predstavoval prirodzený prírastok 21 obyvateľov t.j. 0,93% keď sa narodilo 201 obyvate-
ľov, a zomrelo 180 obyvateľov. Celkový úbytok predstavoval mínus 91 obyvateľov t.j. 0,4%, čo je rela-
tívne malý úbytok. Sobášov bolo 112 a rozvodov 60. Vysťahovalo sa 112 obyvateľov. 

Tabuľka 32 Demografia mesta Hlohovec podľa ŠUSR v roku 2012 

 2011 2012 V % 2013 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 22 192 22570 100 21 959 

Muži 10 800 11 006 48,7 10 673 

Ženy 11 392 11 564 51,3 11 286 

Predproduktívny vek (0-14) spolu 3572 2947 13,1 3493 

Produktívny vek (15-54) ženy 7059 6479 28,7 6822 

Produktívny vek (15-59) muži 7564 7673 34,0 7327 

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 3997 5471 24,2 4317 

Počet sobášov  112 0,5  

Počet rozvodov  60 0,3  

Počet živonarodených spolu 200 201 0,89 215 

muži  108 0,48  

 ženy  93 0,41  

Počet zomretých spolu 203 180 0,80 190 

muži  100 0,44  

 ženy  80 0,35  

Prirodzený prírastok -3 21 0,93 25 

Úbytok sťahovaním -125 - 112 0,49 -169 

prisťahovaný 213 200  219 

vysťahovaný 338 300  388 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu  -91 0,4  

muži  -40 0,18  

ženy  -51 0,22  
Zdroj: ŠUSR 2012 

Tabuľka 33 Prirodzený prírastok obyvateľstva 

Rok  Nar.  Zom.  Prir. 
prírastok  
(úbytok)  

Prisťah.  Vysťah.  Prírastok  
(úbytok)  

Celkový  
prírastok  
(úbytok)  

2001  184  203  -19  247  337  -90  -109  

2005  216  201  15  227  364  -137  -122  

2010  251  240  11  233  394  -161  -150  

2012  201  180  21  221  333  -112  -91  
Zdroj: PHSR mesta 

Prirodzený prírastok nepokrýva dostatočne reprodukciu vlastného obyvateľstva a preto je potrebné 
v návrhu riešiť propopulačné opatrenia pre vlastné obyvateľstvo.  



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  89 

4.1.3 Pohlavná štruktúra 

Pohlavná štruktúra je dôležitá pri dimenzovaní jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti. 
Z hľadiska pohlavia prevládali v roku 2012 ženy v pomere 51,3% ku 48,7%.  

Tabuľka 34 Pohlavná štruktúra v rokoch 2011  až 2013 

 2011 % 2012  % 2013 % 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 22 192 100 22 570 100 21 959 100 

Muži 10 800 48,6 11 006 48,7 10 673 48,6 

Ženy 11 392 51,4 11 564 51,3 11 286 51,4 

 

K roku 2011 pomer vyjadroval stav 51,2 % žien ku 48,8% mužov. V predchádzajúcich dekádach bol 
pomer pomerne vyrovnaný 51,4% žien ku 48,6 mužov.  

Tabuľka 35 Porovnanie vývoja pohlavnej štruktúry v jednotlivých rokoch sčítania 1980 až 2011   

  Ukazovateľ SĽDB 1980 SĽDB 1991 SODB 2001 2011 

Obyvateľstvo spolu  21 148 23 409 23729 22701 

muži  10261 11378 11540 11072 

V % 48,5 48,6 48,6 48,8 

ženy  10 887 12031 12189 11 629 

V % 51,5 51,4 51,4 51,2 
Zdroj: ŠU SR 2011 

Uvedený ukazovateľ  je dôležitý pre dimenzovanie zariadení občianskej vybavenosti v návrhu, kde je 
potrebné zvažovať zariadenia pre využívanie voľného času, zariadení sociálnej infraštruktúry,  najmä 
pre prevažujúcu skupinu žien v poproduktívnom veku. 

4.1.4 Veková štruktúra obyvateľov 

Veková štruktúra je dôležitá pre dimenzovanie zariadení občianskej vybavenosti a pre zabezpečenie 
tvorby pracovných príležitostí pre obyvateľstvo mesta. Je charakterizovaná rôznorodým vývojom, 
ktorý pokiaľ nebude usmerňovaný, môže hroziť demografickým kolapsom v celej štruktúre ekonomi-
ky a hospodárstva mesta. 

Z hľadiska vekovej štruktúry možno konštatovať, že Hlohovec nemá v súčasnosti priaznivú vekovú 
štruktúru populácie. Vekovú štruktúru charakterizuje hlavne vyšší podiel obyvateľov v produktívnom 
veku a výrazne stúpajúci v poproduktívnom veku. Analýza poukazuje že sa výrazne  znížil podiel naj-
mä v predproduktívnom veku o vyše 100%. Nižší podiel v predproduktívnom veku sa odrazí 
v budúcom reprodukčnom procese a v zabezpečovaní zdrojov pre poproduktívne obyvateľstvo. Navy-
še najsilnejšie ročníky sú vo vekových skupinách  30 až 60 ročných kde je 10432 obyvateľov, čo pred-
stavuje 46%.  Obyvateľstvo v priebehu 20-tich rokov výrazne zostarne, čo bude mať za následok ne-
dostatok zdrojov pracovných síl.  

Tabuľka 36 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľov v rokoch sčítaní obyvateľov 

Rok Obyvateľ 
stvo 

0-14 
predproduktívny 
vek 

% 15-59 produktívny 
vek 

% 60 a viac -
poproduktívny 
vek 

% 
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1980 21148 5961 28,2 12228 57,8 2959 14,0 

1991 23409 6429 27,5 13456 57,5 3524 15,0 

2001 23729 4264 18,0 15648 65,9 3817 16,1 

2011 
sčít 

22701 2960 13,1 16909 74,5 2826 12,4 

2011 
MUH 

22192 3572 16,1 14623 65,9 3997 18,0 

2012 

SUSR 
22570 2947 13,1 14152 62,7 5471 24,2 

2012 
MUH 

22090 3508 15,9 14427 65,3 4155 18,8 

2013 
MUH 

21959 3572 16,3 14623 66,6 3997 18,2 

Zdroj:  ŠU SR a MUH – Mestský úrad Hlohovec 

Zverejňované údaje o vekovej štruktúre obyvateľov mesta Hlohovec sú značne rozdielne najmä medzi 
Štatistickým úradom SR, Mestským úradom v Hlohovci a Registrom obyvateľov MVSR najmä 
v posledných rokoch.  

Analýza vekovej štruktúry  poukazuje na výrazné presuny v jednotlivých vekových skupinách za po-
sledných viac ako 30 rokov od sčítania v roku 1980. V uvedenom období najväčšie rozdiely  z hľadiska 
vývoja nastali v predproduktívnom veku, keď sa podiel znížil z 28,2% v roku 1980  na 13,1 % v  roku 
2012 ktorý uvádza ŠUSR.  MU Hlohovec uvádza podiel 16,3% v predproduktívnom veku. Pomer 
v produktívnom veku sa zvýšil z 57,8% na 62,5 % podľa údajov ŠUSR.  MU Hlohovec uvádza podiel 
66,6%.  V poproduktívnom veku sa pomer tiež enormne zvýšil zo 14,0 na 24,2 % podľa údajov ŠUSR . 
MU Hlohovec uvádza podiel  18,2% poproduktívnych obyvateľov. Znamená to že obyvateľstvo výraz-
ne zostarlo. Priemerný vek v súčasnom období predstavuje 39,8 roka. 

Ukazovateľom kvality populácie z hľadiska jej reprodukčnej schopnosti je index vitality, ktorý je vy-
jadrením vzťahu predproduktívnej a poproduktívnej skupiny obyvateľstva, ktorý v  roku 2012 pred-
stavuje 54 bodov. V roku 2013 predstavuje hodnotu 89 podľa údajov MU Hlohovec. Podľa tohto in-
dexu konštatujeme že mesto sa dostalo do stagnačného obdobia s tendenciou ďalšieho poklesu. V  
v roku 1980 bol index vitality 201, v roku 1990 bol index 182 a v roku 2001 to bolo 112 bodov. Od 
roku 2011 vzrástol počet obyvateľov v  produktívnom veku v dôsledku presunu časti obyvateľov 
z predproduktívneho veku. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku zaznamenal nárast, čo značí, že 
obyvateľstvo začína výrazne starnúť. Uvedené zmeny v období r. 1980 – 2012 spôsobili, že veková 
štruktúra obyvateľov nadobudla v súčasnom období nepriaznivý trend vývoja reprodukčnej schop-
nosti z vlastných zdrojov obce. Index starnutia predstavuje hodnotu 177,5 bodu.  

Tabuľka 37 Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku 

Vek                  Obyvateľstvo úhrn % 

0 - 2                   665 2,9 

3 - 4                  401 1,8 

5              194 0,9 

6 - 9               701 3,1 

10 - 14       999 4,4 

15             216 1,0 
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16 - 17           509 2,2 

18 - 19           561 2,5 

20 - 24       743 7,7 

25 – 29      2 006 8,8 

30 - 34       2 083 9,2 

35 – 39    1 818 8,0 

40 - 44    1 515 6,7 

45 - 49     1 479 6,5 

50 – 54      1 761 7,8 

55 – 59     1 776 7,8 

60 - 64     1 442 6,4 

65 - 69            965 4,3 

70 - 74      673 3,0 

75 - 79      552 2,4 

80 - 84      401 1,8 

85 + 65     235 1,0 

Nezistený    6 0,0 

Spolu         22 701 100,0 

0 - 5       1 260 5,6 

6 – 14     1 700 7,5 

Produktívny   16 909 74,5 

Poproduktívny    2 826 12,4 

Priemerný vek   39,83 

 

Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 

Z analýzy veku obyvateľov vyplynulo, že v priebehu 20 rokov prejde do dôchodkového veku cca 6500 
obyvateľov. Do produktívneho veku vstúpi len cca 4200 obyvateľov. Rozdiel predstavuje mínusové 
saldo 2300 obyvateľov, ktorých bude potrebné nahradiť v ekonomickom procese hospodárstva mes-
ta. Znamená to, že je nutné uvažovať v rozvojom nových výrobných i nevýrobných aktivít, ako 
i s novou výstavbou bytov pre vlastné, ale i migrujúce obyvateľstvo, aby sa zmenila nepriaznivá veko-
vá štruktúra v oblasti nahradenia ekonomicky existujúcich aktívnych zdrojov. A tiež aby sa predišlo 
odchodu výrobného potenciálu do iných regiónov v dôsledku budúceho nedostatku pracovných zdro-
jov.  

4.1.5 Obyvateľstvo podľa stupňa vzdelania 

Obyvateľstvo Hlohovca možno charakterizovať ako vzdelané. Odborné vzdelanie má 39,4 %. Prevlá-
dajú absolventi s úplným stredným odborným a odborným stredným vzdelaním. Absolventov učňov-
ským vzdelaním je 15,5%.   Vysokoškolské vzdelanie má 13,6 % obyvateľov čo predstavuje vyššie per-
cento oproti okolitým obciam. Z vysokoškolských vzdelaných prevládajú absolventi technického a 
univerzitného smeru. Základné vzdelanie má pomerne vysoký počet 12,4 % obyvateľov. Pomerne 
vysoké percento je bez vzdelania 13,1% a bez udania vzdelania resp. nezistených 4,9%. Znamená to, 
že v meste je značný počet ľudí patriacich do imaginárnych skupín, s ktorými je potrebné pri dimen-
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zovaní zariadení školstva vážne uvažovať najmä z dôvodu doplnenia si odborného vzdelania a tým aj 
možnosť získania uplatnenia sa na trhu práce.  

Tabuľka 38 Počet obyvateľov obce podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 

Typ vzdelania   celkom v % 

 Základné   2828 12,4 

Učňovské (bez maturity)   3452 15,5 

Stredné odborné (bez maturity)   2108 9,3 

Úplné stredné učňovské (s maturitou)   1123 4,9 

Úplné stredné odborné (s maturitou)   4802 21,1 

Úplné stredné všeobecné   933 4,1 

Vyššie   298 1,3 

Vysokoškolské bakalárske   488 2,1 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské   2421 10,7 

Vysokoškolské doktorandské   172 0,8 

Vysokoškolské spolu   3081 13,6 

Ostatní bez školského vzdelania   2963 13,1 

Nezistení   1113 4,9 

Úhrn   22701 100 
Zdroj: údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov v r. 2011 

Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 

Z analýzy vyplýva, že je potrebné zamerať sa v oblasti riešenia potrieb vzdelávania najmä na technic-
ké smery, ktoré v ekonomike mesta prevládajú a budú dôležité pre zabezpečenie nových zdrojov ako 
náhradu za obyvateľstvo ktoré odíde do dôchodkového veku. 

4.1.6 Obyvateľstvo podľa národností 

Z hľadiska členenia obyvateľstva podľa národnosti má obec rôznorodú štruktúru. Prevažnú časť, t.j. 
93,5 %, tvoria občania slovenskej národnosti. Obyvateľov českej národnosti je 0,4%, maďarskej ná-
rodnosti je 0,1 % a nemeckej národnosti je 0,04%. Obyvatelia ostatných národností tvoria mizivé 
percento.  

Tabuľka 39 Obyvateľstvo podľa národnosti  

národnosť 1991 2001 2011 2011 v % 

 slovenská 98,36 97,85 21220 93,5 

 maďarská 0,18 0,15 21 0,1 

 rómska 0,45 0,72 24 0,1 

 rusínska 0,0 0,02 4 0,02 

 ukrajinská 0,03 0,02 6 0,03 

 česká 0,66 0,63 80 0,4 

 nemecká 0,02 0,02 6 0,03 

 poľská 0,01 0,02 7 0,03 

moravská % 0,08 0,01 4 0,02 

chorvátska 0 0 3 0,02 
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národnosť 1991 2001 2011 2011 v % 

srbská 0 0 2 0,01 

ruská 0 0 2 0,01 

židovská 0 0 2 0,01 

bulharská 0 0 4 0,03 

iná 0 0 37 0,2 

nezistené 0 0 1279 5,6 

 spolu   22701 100 
Zdroj: údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov v r. 2011 

Z analýzy národnostnej štruktúry vyplýva, že v dohľadnej dobe nebude vyplývať potreba zabezpeče-
nia nových zariadení občianskej vybavenosti pre špecifické národnostné požiadavky. 

4.1.7 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania je dôležitý ukazovateľ pre dimenzovanie sakrálnych cir-
kevných zariadení v obci. Z hľadiska náboženského vyznanie prevažuje obyvateľstvo rímskokatolícke-
ho vyznania s počtom 53,2 %. Evanjelikov je 0,7 %. Mizivé percento tvoria obyvatelia vyznávajúci 
vyznávajúce ostatné náboženstvá. Bez vyznania je 25,1 % obyvateľstva. 

Tabuľka 40 Obyvateľstvo podľa príslušnosti cirkevného vyznania  

Cirkev 1991 SĽDB 2001 
SODB 

2011 
SOBD 

V % 

 Rímskokatolícka 66,92 79,58 15281 53,2 

 evanjelická cirkev augsburského vyznania 1,82 2,44 446 0,7 

Reformovaná kresťanská cirkev   17  

gréckokatolícka 0,13 0,14 26 0,8 

Starokatolícka   3  

 pravoslávna  0,03 0,06 13 0,2 

 československá husitská 0,01 0,03 12 0,05 

Evanjelická cirkev metodistická 0,0 0,07 16 0,2 

Apoštolská cirkev 0,0 0,0 31 0 

Bratská jednota baptistov   5  

Cirkev bratská   1  

Cirkev adventistov siedmeho dňa   5  

Kresťanské zbory 0,0 1,0 23 0,2 

Svedkovia jehovovi 0 0 39 0,2 

židovská   7  

Bahájske spoločenstvo   3  

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní   1  

 ostatné 5,64 12,40 2 0,9 

 bez vyznania 0,29 0,43 3371 25,1 

 nezistené 21,32 2,27 3325 15,1 

iné 0 0 26 0,6 

 spolu 100 100 22701 100 
Zdroj: údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov v r. 2011 
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Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 

Z analýzy vyplýva, že je potrebné podrobne preveriť vyťaženosť sakrálnych zariadení jednotlivých 
cirkví pôsobiacich v meste a po dohode v predstaviteľmi cirkví uvažovať v návrhu so zariadeniami pre 
príslušné cirkevné spoločenstvá.   

4.1.8 Odporúčania z prieskumov a rozborov pre budúci demografický vývoj 

Z hľadiska súčasného demografického vývoja a možných budúcich trendov odvodených od poznania 
správania sa trvalo bývajúceho obyvateľstva, možno v budúcom období očakávať, že vývoj počtu 
obyvateľov obce bude závisieť od viacerých spoločenských procesov a to: 

• od prirodzených prírastkov v súlade s vekovou štruktúrou obyvateľstva, (mesto dlhodobo 
starne, čomu je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie tohto javu)  

• od spoločenských podmienok priaznivých  pre rast  počtu obyvateľov (pôrodnosť sa pohybuje 
v rozsahu 0,9 až 1,2%, čo je nízka úroveň a dlhodobo nezabezpečí reprodukciu z vlastných 
zdrojov) 

• od migrácie obyvateľstva z regiónu priľahlých obcí za kvalitnejším a tichším bývaním ( mesto 
nedosahuje pozitívne výsledky v tejto oblasti, naopak obyvateľstvo sa vysťahováva) 

• od rozsahu novej bytovej výstavby (potrebné je pripraviť rozsiahlejšie plochy pre výstavbu 
rodinných domov) 

• od rozvoja ponuky nových pracovných miest ( potrebné je pritiahnuť nových investorov za-
bezpečujúcich tvorbu nových pracovných príležitostí) 

• od časovej dostupnosti do mesta v súvislosti s migráciou za prácou 

Kvalita ľudských zdrojov v meste je na relatívne dobrej úrovni. Problémom je vysťahovávanie mla-
dých ľudí v produktívnom veku z mesta z rôznych dôvodov najmä nedostatku ohodnotenej práce. 

V PHSR mesta sa uvádza že jedným z receptov na zvrátenie nepriaznivého  trendu a stabilizáciu de-
mografie mesta sú aktívne opatrenia v oblasti bývania a podpory mladých rodín (resp. pôrodnosti) a 
tiež opatrenia pre podporu podnikateľského prostredia, čo by mohlo mať priaznivý vplyv na migráciu 
mladých do väčších sídiel z dôvodu práce. 

Cieľom by malo byť vytypovanie vhodných plôch a lokalít pre novú bytovú výstavbu a prehodnotiť 
územno-technické podmienky pre výstavbu na území obce.     

4.1.9 Ekonomická aktivita obyvateľov 

Ekonomická aktivita obyvateľstva je dôležitý údaj najmä pre zabezpečovanie nových pracovných 
zdrojov, získavanie nových investorov v oblasti tvorby nových miest a tiež v oblasti plánovania nových 
pracovných príležitostí.  

 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne v roku 2011  z celkového počtu obyvateľov predstavovalo celkom 
11389 obyvateľov, čo predstavuje 50,2%podiel. Z tohto počtu 9561obyvateľov t.j.84% dochádzalo do 
zamestnania a cca 1318 ekonomicky aktívnych t.j. 5,8% bolo bez pracovného pomeru. Pracujúcich 
dôchodcov bolo 444. Na materskej dovolenke bolo 107 žien. Študentov stredných škôl bolo 839 
a študentov vysokých škôl bolo 694. 
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V roku 2001 bolo v meste 12453 ekonomicky aktívnych osôb z celkového počtu 23729 obyvateľov. 
Ekonomická aktivita predstavovala 52,5%. Pokles za 10 rokov predstavoval 10,3%, čo je značný úby-
tok. Pracujúcich bolo 9533 obyvateľov t.j.  a nezamestnaných bolo 2238.Odchádzka za prácou pred-
stavovala 2738 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Vo verejnom sektore pracovalo 4553 obyvateľov 
a súkromnom sektore 5692 obyvateľov.  

V roku 1991 bolo11585 ekonomicky aktívnych obyvateľov z celkového počtu 23409 obyvateľov. Pred-
stavovala hodnotu indexu 49,4%. Za prácou odchádzalo 2881 obyvateľov. V odvetví poľnohospodár-
stvo lesníctvo pracovalo 658 obyvateľov a v odvetví výroby 5994 obyvateľov. 

 V roku 1980 ekonomicky aktívnych obyvateľov bolo 10617 z celkového počtu 21148 obyvateľov. 
Aktivita predstavovala hodnotu indexu 50,2%. V odvetví poľnohospodárstvo lesníctvo pracovalo 675 
obyvateľov a v odvetví výroby 5976 obyvateľov a v odvetví služieb 1953 obyvateľov. 

Tabuľka 41 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia 
ekonomickej činnosti  

2011 

Odvetvie ekonomickej činnosti Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu z toho 
dochádza do 
zamestnania 

Hlohovec         

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 193 129 322 244 

Lesníctvo a ťažba dreva 24 19 43 26 

Rybolov a akvakultúra 3 0 3 2 

Ťažba uhlia a lignitu 6 7 13 9 

Dobývanie kovových rúd 0 3 3 2 

Iná ťažba a dobývanie 2 5 7 4 

Pomocné činnosti pri ťažbe 0 1 1 1 

Výroba potravín 77 91 168 129 

Výroba nápojov 33 15 48 36 

Výroba textilu 13 9 22 12 

Výroba odevov 20 67 87 61 

Výroba kože a kožených výrobkov 11 8 19 13 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; 
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 

34 31 65 49 

Výroba papiera a papierových výrobkov 28 50 78 67 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 11 8 19 16 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 14 10 24 20 

Výroba chemikálií a chemických produktov 56 29 85 70 

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prí-
pravkov 

180 285 465 428 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 46 24 70 52 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 61 20 81 65 

Výroba a spracovanie kovov 511 207 718 662 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 164 61 225 180 
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2011 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 112 198 310 256 

Výroba elektrických zariadení 56 55 111 92 

Výroba strojov a zariadení i. n. 73 30 103 69 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 273 184 457 421 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov 10 0 10 7 

Výroba nábytku 44 21 65 50 

Iná výroba 14 17 31 27 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 104 36 140 130 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 87 43 130 109 

Zber, úprava a dodávka vody 39 15 54 43 

Čistenie a odvod odpadových vôd 8 0 8 8 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 83 34 117 104 

Výstavba budov 104 39 143 114 

Inžinierske stavby 72 23 95 84 

Špecializované stavebné práce 295 57 352 288 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 

66 25 91 83 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 289 203 492 423 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 266 438 704 564 

Pozemná doprava a doprava potrubím 321 71 392 333 

Vodná doprava 3 0 3 2 

Letecká doprava 6 2 8 6 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 87 57 144 130 

Poštové služby a služby kuriérov 22 35 57 49 

Ubytovanie 23 27 50 32 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 112 148 260 209 

Nakladateľské činnosti 9 5 14 14 

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a 
zverejňovanie zvukových nahrávok 

5 4 9 9 

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 7 6 13 9 

Telekomunikácie 25 12 37 30 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 50 24 74 66 

Informačné služby 12 10 22 18 

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 40 63 103 88 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného 
sociálneho poistenia 

7 18 25 22 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 12 17 29 25 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 40 47 87 73 

Právne a účtovnícke činnosti 38 75 113 93 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 37 27 64 55 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 53 27 80 68 

Vedecký výskum a vývoj 7 7 14 11 

Reklama a prieskum trhu 28 26 54 47 
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2011 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 13 13 26 19 

Veterinárne činnosti 6 3 9 8 

Prenájom a lízing 27 8 35 30 

Sprostredkovanie práce 25 20 45 34 

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií 
a súvisiace činnosti 

7 14 21 12 

Bezpečnostné a pátracie služby 117 33 150 128 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 31 53 84 75 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné 
činnosti 

38 71 109 87 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 489 390 879 773 

Vzdelávanie 210 543 753 662 

Zdravotníctvo 134 240 374 326 

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 32 72 104 90 

Sociálna práca bez ubytovania 11 13 24 18 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 13 12 25 21 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 5 21 26 23 

Činnosti herní a stávkových kancelárií 8 25 33 32 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 13 9 22 19 

Činnosti členských organizácií 24 29 53 43 

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 10 5 15 10 

Ostatné osobné služby 18 62 80 65 

Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a 
služby na vlastné použitie 

1 0 1 0 

Zamestnávateľ v zahraničí 4 2 6 5 

Nezistené 529 355 884 672 

Spolu 6 191 5 198 11 389 9 561 
Zdroj: ŠUSR 2012 

Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 

Z analýzy ekonomickej aktivity obyvateľov vyplýva, že je potrebné zamerať sa v oblasti riešenia no-
vých pracovných miest navrhovať také zariadenia ktoré adekvátne využijú nadobudnuté  odborné 
činnosti ekonomicky aktívnych obyvateľov.  

Vývojové trendy po r.2011 
V priebehu rokov 2011 - 2013  sa v celkovom vývoji počtu obyvateľov neprejavili výrazné zmeny. Sle-
dovateľný je trend poklesu počtu obyvateľstva, keď celkový počet obyvateľov sa prakticky od roku 
2001 stále znižuje. Celkový vývoj počtu obyvateľov mesta ovplyvňuje tak prirodzený vývoj, ako aj 
migrácia obyvateľstva. 

Tabuľka 42 Vývojové trendy po roku 2011 
Rok Počet 

b ľ  
 

Migrácia obyvateľstva Natalita/Mortalita 
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Prisťahovaní Odsťahovaní saldo Narodených Zomretých saldo 

2011 22 192 213 338 -125 200 203 -3 

2012 22 090 200 330 -130 208 181 +27 

2013 21 959 219 388 -169 215 190 +25 

Spolu 632 1056 -424 623 574 +49 

Zdroj: MÚ Hlohovec 2014, údaje sú k 31.12.príslušného roku 

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu vývoj naznačuje, že z hľadiska prirodzeného vývoja možno očaká-
vať pokračovanie tendencie mierneho nárastu obyvateľstva. Migrácia obyvateľstva má už dlhodobo 
mínusové saldo, ktoré už v súčasnosti ovplyvňuje budúci vývoj. 

V roku 2013 bola Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied INFOSTAT - Výskumné demogra-
fické centrum Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského vypracovaná „Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035“ 
Publikácia obsahuje podrobnú analýzu reprodukčného správania a komplexnú informáciu o predpo-
kladoch očakávaného demografického vývoja a zhodnotenie výsledkov prognózy. V zmysle uvedenej 
prognózy možno v okresnom merítku očakávať nasledovné trendy vývoja: 

Tabuľka 43 Prognózovaný počet obyvateľov v okresoch SR 

Okres 2015 2020 2025 2030 2035 Zmena 2012 - 2035 

Abs. % 

Hlohovec 45 581 45 251 44 831 44233 43 479 -2 283 -4,53 

 

Tabuľka 44 Prognózované prirodzené prírastky obyvateľstva v okresoch SR (na 1000 obyvateľov) 

Okres 2015 2020 2025 2030 2035 

Hlohovec 0,38 -1,01 -2,59 -4,35 -6,03 

 

Tabuľka 45 Prognózované celkové prírastky obyvateľstva v okresoch SR (na 1000 obyvateľov) 

Okres 2015 2020 2025 2030 2035 

Hlohovec -1,58 -1,99 -2,59 -3,37 -4,01 

 

Tabuľka 46 Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v okresoch SR (na 1000 obyvateľov) 

Okres 2015 2020 2025 2030 2035 Zmena 2012 - 2035 

Abs. % 

Hlohovec 41,05 42,51 44,05 45,71 47,35 6,30 15,3 

 

Z uvedených údajov možno predpokladať, že prognózny trend vývoja v meste Hlohovec bude kopíro-
vať prognózny vývoj na okresnej úrovni. 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  99 

Pri úvahách o predpokladanom vývoji počtu obyvateľov mesta je potrebné zohľadniť demografické 
vývojové trendy, naznačujúce stagnáciu resp. v okresnom a krajskom priemete znižovanie počtu oby-
vateľov. (Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku. 2025 - INFOSTAT 2008). Na druhej 
strane je potrebné vziať do úvahy potenciál mesta, územnotechnické predpoklady výhodná poloha 
mesta vo vzťahu na nadradenú infraštrukturálnu sieť hospodársko – sídelný potenciál mesta.  

4.1.10 Trh práce a zamestnanosť 

V oblasti trhu práce poskytuje mesto Hlohovec relatívne široké, aj keď oproti 90 tym rokom menšie 
možnosti zamestnať sa obyvateľom mesta i širšieho zázemia. Zamestnanosť je rozvinutá najmä 
v centre mesta v obchodných a obslužných prevádzkach a vo výrobných areáloch na východe 
a severovýchode mesta. Počty zamestnancov na území mesta Hlohovec neboli zverejnené. Údaje od 
jednotlivých podnikov vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov nebolo možné oficiálne získať. 
Odborným odhadom je možné predpokladať, že na území mesta je v súčasnosti cca 12 tis. pracov-
ných príležitostí.  

Hlavnými zamestnávateľmi sú veľké výrobné podniky ako, ako Saneca Pharmaceuticals, a.s. (bývalá 
ZENTIVA),(farmaceutický priemysel) a Bekaert Hlohovec, a.s. (strojársky priemysel – bývalá Drôtov-
ňa). Nemocnica s poliklinikou, a ďalšie. V priemyselnom parku v časti Horná Sihoť sú ďalšie spoloč-
nosti – predovšetkým Faurecia Slovakia, s.r.o. (výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a 
ich motorov), Vetter Slovakia s.r.o., (spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, baliace činnosti), AKA-
tech Immobilien s.r.o.,(výroba káblových zväzkov), AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, Hlohovec 
(výroba elektromechanických, meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotogra-
fických prístrojov a zariadení, výroba medicínskej techniky), A.S.A. Hlohovec, s.r.o., (Zberný dvor, 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom) a ďalšie. V meste sú zastúpené 
aj ďalšie spoločnosti z oblasti kovovýroby, drevospracujúceho priemyslu a strojárenského priemyslu. 
Stabilným zamestnávateľom sú aj spoločnosti pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinár-
skej výroby, predovšetkým FOOD FARM, s. r. o., Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, ktoré hospo-
dári aj v okolitých obciach, BP Agro-Centrum, spol .r.o., Agrovia, a.s a ďalšie. 

Tabuľka 47 Právne subjekty podľa vybraných právnych foriem v okrese Hlohovec 

 Právne 
subjekt 

právnické 
osoby 

podniky neziskové 
inštitúcie 

fyzické 
osoby - 
podnikatel
ia spolu 

živnostníci slobodné 
povolania 

SHR 

2007  3 692  756  456  300  2 936  2 796  104  36  

2008  3 893  841  531  310  3 052  2 921  103  28  

2009  3 923  899  578  321  3 024  2 888  108  28  

2010  3 877  988  654  334  2 889  2 753  111  25  

2011  3 764  1 020  668  352  2 744  2 598  123  23  

 

Tabuľka 48 Podniky podľa sektorov vlastníctva 

 spolu v medzinár. vlast . v zahraničnom 
vlastníctve 

v družstevnom 
vlastníctve 

Hlohovec  463  18  35  4  
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Tabuľka 49 Podniky podľa počtu zamestnancov v okrese Hlohovec 

Rok  Podniky s počtom zamestnancov  

                           0 – 19     0 – 49          50 – 249  250 a viac  

2007  407  24  22  3  

2008  481  22  25  3  

2009  530  20  25  3  

2010  607  22  21  4  

2011  623  24  19  2  

 

Tabuľka 50 Fyzické osoby – podnikatelia v meste Hlohovec k 31.12.2011 

 Fyzické osoby spolu živnostníci slobodné povolania súkromne 
hospodáriaci roľníci 

Okres Hlohovec  2 744  2 598  123  23  

Hlohovec  1 501  1 416  77  8  

Medzi právnickými osobami – podnikmi zaregistrovanými v okrese Hlohovec prevažujú malé podniky 
do 19 zamestnancov, ktoré tvoria až 93% z celkového počtu podnikov. Podiel podnikov s počtom 
zamestnancov nad 20 na celkom počte podnikov registrovaných v okrese Hlohovec klesol z 10,7% v 
roku 2007 na 6,7 % v roku 2011, čo zodpovedá celkovému trendu. Od roku 2008, je badateľný pokles 
počtu firiem s viac ako 20 zamestnancami, no zároveň celkový počet podnikov stabilne rastie. Medzi 
živnostníkmi prevažujú v oblasti stavebníctva, veľkoobchodu a priemyslu.  

4.2 Domový a bytový fond  
Bývanie v Hlohovci je charakterizované intenzívnym rozvojom najmä v osemdesiatich až 90 rokoch 
minulého storočia, kedy prevládal v meste značný stavebný boom. Od roku 1980 do roku 2011 pri-
budlo v Hlohovci celkom 581 domov. V rokoch 1980 až 2001 pribudlo 466 domov najmä bytových 
domov. 

Tabuľka 51 Domový a bytový fond 

rok Domy Obývané domy Z toho rod. domy Bytové domy Byty 

1980  2962 2860 102 6178 

1991 3214 2980 2778 202 7053 

2001 3428 2996 2792 204 7318 

2011 3543 3138 2771 306 7595 
Zdroj: ŠUSR 2012 

V roku 1980 bolo na území mesta Hlohovec 2962 domov, z čoho rodinných domov bolo 2860 
a bytových domov 102. Celkovo bolo 6178 bytov. Obložnosť resp. obsadenosť predstavovala 3,42 
obyvateľa na 1 byt. V roku 1991 bolo na území mesta Hlohovec 3214 domov, z toho trvalo obývaných 
bolo 2980 domov. Z toho rodinných domov bolo 2778 a bytových domov 202. Celkovo bolo 7053 
bytov. Obložnosť resp. obsadenosť predstavovala 3,32 obyvateľa na 1 byt. V roku 2001 bolo 
v Hlohovci  3428 domov, z toho trvalo obývaných bolo 2996 domov. Z toho rodinných domov bolo 
2792 a bytových domov 204. Celkovo bolo 7318 bytov. Obložnosť resp. obsadenosť  predstavovala 
3,24 obyvateľa na 1 byt. 
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Pri sčítaní v roku 2011 bolo 3543 domov, z toho trvalo obývaných 3138 a 393 neobývaných. Bytov 
bolo 8252, z toho trvalo obývaných 7595, neobývaných 597a nespôsobilých na bývanie 90. 
Z celkového počtu bolo 1 izbových bytov 470, 2 izbových 1227, 3 izbových 3679, 4 izbových 1224, 5 
izbových 856. V súkromnom vlastníctve bolo 4196 bytov, v rodinných domoch 2521, obecných bytov 
bolo 26 a družstevných 270 bytov, iné 368. Väčšina domov (vrátane bytových) bola postavená v ro-
koch 1946 – 1990 (až 2007) z čoho vyplýva potreba modernizácie a znižovania energetických nákla-
dov týchto budov. Väčšina bytov má podlahovú plochu do 80 m2. 

Zastavané územie predstavuje 737,5ha. Hustota bytov na zastavanom území je 11 bytov na ha. Hus-
tota obyvateľov na zastavanom území predstavuje 30 obyvateľov na ha a 352 obyv na km2. Vydaných 
súpisných čísiel v roku 2013 na bytové objekty bolo 4889, počet adries v Hlohovci je 5140. V roku 
2011 bolo celkovo v okrese Hlohovec 9249 domov a 14646 bytov.   

Tabuľka 52 Štruktúra bytov podľa celkovej podlahovej plochy bytu – obývané byty v RD 

Územie podlahová plocha m2 

< 40  40 - 80 81 - 120  120+ Spolu: 

Okres Hlohovec 74 1434 4854 2518 8 921 

Mesto Hlohovec 34 452 1603 850 2949 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR, 2011  

Tabuľka 53  Štruktúra bytov podľa celkovej podlahovej plochy bytu – obývané byty v BD 

Územie podlahová plocha m2 

< 40  40 - 80 81 - 120  120+ Spolu: 

Okres Hlohovec 452 3817 1176 41 5517 

Mesto Hlohovec 394 3120 976 31 4544 

Zdroj: SODB, ŠÚ SR, 2011  

Tabuľka 54  Bytová výstavba v posledných 3 rokoch od roku 2011 

 Začaté Dokončené 1 izb 2 izb 3 izb 4 izb 5 izb Úbytok 

2011 30 71 15 26 4 19 7 7 

2012 28 20 0 3 3 10 4 6 

2013 8 18 0 0 2 9 7 7 

Spolu 66 109 15 29 9 38 18 20 
Zdroj: MsÚ Hlohovec 2014 

Tabuľka 55  Súčasný stav počtu bytových jednotiek v bytových domov podľa UO 

UO Urbanistický obvod Počet b.j. 

1 Hlohovec stred 17 

2 Nábrežie II. 1913 

3 Nábrežie I. 574 

4 Starý Hlohovec 527 

5 Vinohradská 1127 

6 Priemyselný obvod - juh 50 

7 Nová štvrť 4 

8 Peter 65 
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15 Dolná sihoť 414 

17 Teplá dolina 3 

18 Šulekovo 27 

19 Terezov 8 

Celkový súčet 4729 

Zdroj: Správcovia bytových domov, vlastný prepočet  

Záver a odporučenie pre ďalší postup riešenia 
Z analýzy domov a bytov vyplýva, že je veľa domov neobývaných, najmä z dôvodu, že pôvodní obyva-
telia odišli za prácou mimo mesta a domy využívajú ako rekreačné chalupy alebo ako prechodné bý-
vanie počas víkendov. Mnohé z rodinných domov vyžadujú obnovu prípadne komplexnú rekonštruk-
ciu, čo je však otázka zložitá ako prinútiť majiteľov k oprave domového fondu. V rámci návrhu je pre-
to potrebné venovať sa otázke obnovy bytového fondu pozornosť vytvorením patričných nástrojov, 
s ktorými bude môcť samospráva efektívne nakladať a usmerňovať bytovú obnovu najmä v rámci 
stabilizovaných území. 

Schéma 20 Obytné územia 
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5 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ IN-
FRAŠTRUKTÚRY 

Predmetom riešenia časti “Občianska vybavenosť” je zhodnotenie zariadení občianskej vybavenosti, 
a to v štruktúre zariadení sociálnej a komerčnej vybavenosti, ktoré sú lokalizované v meste Hlohovec 
a v jeho mestských častiach. 

Hlohovec je najmenším zo siedmych okresov Trnavského kraja. Mesto Hlohovec má počet obyvateľov 
22 701 (SODB 2011). Do roku 1960 plnilo  administratívno-správnu funkciu okresného mesta, 
v súčasnosti je správnym centrom na úrovni mesta a tomu zodpovedá lokalizácia občianskej vybave-
nosti v jeho území. Pre bývajúce obyvateľstvo poskytuje diverzifikovanú štruktúru vybavenostných 
zariadení lokálneho významu, a to v oblasti výchovy a vzdelávania, základnej zdravotníckej starostli-
vosti, sociálnych služieb, duševnej a telesnej kultúry, ktorými sú zabezpečované podmienky pre uspo-
kojovanie potrieb v oblasti základnej obsluhy. Zároveň disponuje zariadeniami celomestského, nad-
mestského, i regionálneho významu, a to hlavne zariadeniami školstva, zdravotníctva a sociálnej sta-
rostlivosti, kultúry, verejnej administratívy a správy, peňažníctva a komerčnej vybavenosti. 

Vybavenosť obchodno-obslužného charakteru plní funkciu nielen priamej obsluhy zabezpečovania 
potrieb týmito zariadeniami obyvateľom bývajúcim v meste, ale obchodno-obslužná vybavenosť 
mesta sa významnou mierou zapája do obsluhy širšieho (prímestského) saturačného spádu. 

5.1 Sociálna vybavenosť 
Sociálnu vybavenosť reprezentujú zariadenia a ich služby, ktoré zabezpečujú sociálne potreby obyva-
teľov riešeného územia mesta ako aj širšieho zázemia mesta.  

Predmetom hodnotenia sociálnej vybavenosti je zhodnotenie kvantitatívnych parametrov jej jednot-
livých vybavenostných druhov - ich deficitov či rezerv. Hodnotenie kapacitného potenciálu sa týka 
vybavenostných zariadení, ktoré sú priamo viazané na bývajúce obyvateľstvo mesta. Hodnotenie 
vybavenostných zariadení so širším saturačným spádom, resp. s nadmestskou pôsobnosťou je zame-
rané na prítomnosť, resp. diverzifikáciu druhovej ponuky vybavenostných zariadení a ich kvalitatívnu 
úroveň. 

Kapacitné údaje sociálnej vybavenosti, ktoré sú v kompetencii štátnej správy a samosprávy, boli po-
skytnuté Mestským úradom Hlohovec. Zároveň sa vychádzalo s materiálov spracovaných pre mesto 
Hlohovec: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hlohovec (2009), Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec (2014), ÚPN mesta Hlohovec v znení následných zmien 
a doplnkov, internetových stránok príslušných zariadení a vlastných analýz v rámci terénneho prie-
skumu. 
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Schéma 21 Sociálna infraštruktúra na území mesta Hlohovec 

 

5.1.1 Školstvo a výchova 

5.1.1.1 Materské školy 
V meste Hlohovec sa nachádza 6 zariadení materských škôl v pôsobnosti mesta, ktoré v roku 
2013/2014 navštevuje spolu 614 detí s celkovým počtom 122 zamestnancov. Okrem toho sa na úze-
mí mesta nachádza jedna cirkevná materská škola, s počtom detí 59 v troch triedach a 9 zamestnan-
cov. Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Špeciálnej základnej školy a v školskom roku 
2013/2014 prevádzkuje jednu triedu s 10 – timi žiakmi. Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy je 
Krajský školský úrad Trnava.  

Materské školy sú lokalizované v polohách koncentrácie obyvateľov a bytovej výstavby. Urbanistické 
obvody Dolná Sihoť, Peter a Kamenné hory v súčasnosti nedisponujú žiadnym zariadením Materskej 
školy. Materská škola na Hollého ulici sa zameriava na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. 
Cieľom snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie 
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človeka tejto i budúcej generácie. Materská škola Margarétka na Vinohradskej ulici má svoje eloko-
vané pracovisko s názvom Motýlik, ktoré je situované na Pribinovej ulici v jednom s rodinných domov 
a uplatňuje rodinný štýl výchovy a vzdelávania. Materská škola Na Nábreží č. 23 má okrem svojho 
primárneho pracoviska aj elokovanú triedu na ulici Arpáda Felcána č. 4, ktorá zabezpečuje výchovu 
a vzdelanie detí predškolského veku. Materská škola Kalinčiakova úzko spolupracuje so Základnou 
umeleckou školou v Hlohovci a disponuje jednou elokovanou triedou, ktorá sa nachádza na Bernolá-
kovej ulici č. 1. Materská škola so sídlom na Fraštackej ulici sa nachádza v urbanistickom obvode Ná-
brežie I. Urbanistický obvod Šulekovo disponuje jedným zariadením Materskej školy na ulici Ľ. Podja-
vorinskej č. 8. V Hlohovci sa nachádza jedna Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice na 
Vinohradskej č. 9.   

Tabuľka 56  Územný priemet predškolských zariadení  

MČ Názov zariadenia UO Kapacita Počet detí/trieda podľa školských rokov  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Hlohovec MŠ Hollého  
/Hollého č. 3/ 

Nábrežie II. 117 137/7 135/7 136/7 

Hlohovec MŠ Margarétka 
/Vinohradská  č. 7/ 
/Elokované pracovisko  
MŠ Motýlik  
Pribinova č. 69/ 

Vinohradská 101 102 103/6 113/6 

Hlohovec MŠ Nábrežie  
/Nábrežie č. 23/ 
/Elokovaná trieda 
Arpáda Felcána č. 4/ 

Nábrežie I. 96 102 101/5 105/5 

Hlohovec MŠ Kalinčiakova  
/Kalinčiakova č. 1/ 
/Elokovaná trieda  
Bernolákova č. 1/ 

Starý 
Hlohovec 

78 81 96/5 96/5 

Hlohovec MŠ Fraštacká  
/Fraštacká č. 4/ 

Nábrežie I. 143 151 94/6 99/6 

Šulekovo MŠ Ľ. Podjavorinskej 
/Ľ. Podjavorinskej  č. 8/ 

Šulekovo 0 0 63/3 65/3 

Spolu žiakov/tried  535 573 592/32 614/32 

Spolu zamestnancov 122 

Hlohovec Cirkevná MŠ P. M. 
Pomocnice  
/Vinohradská 9/ 

Vinohradská ? ? 50/3 59/3 

Počet zamestnancov 9 

Hlohovec Špeciálna MŠ 
/M. R. Štefánika 38/ 

Hlohovec - 
stred 

10/1 ? ? 10/1 

Počet zamestnancov 4 
Zdroj: MsÚ 2014, PHSR mesta Hlohovec 2014, http://zsvsuleka.edupage.org/about/?subpage=1&, http://msholleho.webnode.sk/o-
nas/, http://www.msvinohradska7.sk/, http://www.msnabrezie.sk/, http://www.mskal.estranky.sk/, http://www.msfrastacka.sk/, 
http://www.mssulekovo.sk/, http://www.cmshlohovec.sk/, http://www.zoznamskol.sk/szsmshc/?%DAvod,2 
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5.1.1.2 Základné školy 
Základná školská dochádzka je zabezpečovaná v piatich plnoorganizovaných základných školách, kto-
rých zriaďovateľom je mesto. V školskom 2013/2014 navštevuje základné školy spolu 1650 žiakov, 
v 89 triedach. Okrem toho v meste Hlohovec sa nachádza jedna cirkevná škola s kapacitou 192 žiakov 
v 11 - tich triedach. Zriaďovateľom špeciálnej základnej školy je Krajský školský úrad Trnava. 
V školskom roku 2013/2014 ju navštevuje 120žiakov v 17 – tich triedach.  

Areál Základnej školy M. R. Štefánika sa nachádza v urbanistickom obvode Hlohovec – stred 
v centrálnej mestskej zóne Hlohovca. Základná škola Koperníkova je školským zariadením nachádza-
júcim sa v urbanistickom obvode Vinohradská. Areál školy obsahuje zariadenie Centra voľného času 
Dúha, pobočku Mestskej knižnice, Mestský hádzanársky klub a Klub spoločenského tanca. Základná 
škola Felcánova 4 sa nachádza v urbanistickom obvode Nová štvrť. V areáli školy sú situované telový-
chovné zariadenia, stravovacie zariadenie a pracovné dielne. Urbanistický obvod V urbanistickom 
obvode Nábrežie II. Sa nachádza Základná škola Podzámska. Šulekovo disponuje jedným zariadením 
Základnej školy V. Šuleka, nachádzajúcim sa na Školskej ulici.  

Cirkevná základná škola Sv. Jozefa sa nachádza v urbanistickom obvode Starý Hlohovec v jednej 
z pamätihodných budov Hlohovca zo začiatku 20. Storočia, bývalek „Kamennej škole“. 

Špeciálna základná škola M. R. Štefánika s organizačnými zložkami Špeciálnej materskej školy, Škol-
ského klubu detí a Centra špeciálnopedagogického poradenstva sa nachádza v urbanistickom obvode 
Hlohovec – stred na okraji centra Hlohovca. V Špeciálnej základnej škole je poskytnuté vzdelanie žia-
kom s mentálnym postihnutím a žiakom s viacerými chybami v kombinácii s mentálnym postihnutím.  

Mesto Hlohovec je zriaďovateľom základnej umeleckej školy, ktorá je lokalizovaná na Pribinovej ulici 
č. 5. V školskom roku 2013/2014 základnú umeleckú školu navštevovalo spolu 602 žiakov, ktorí sa 
vzdelávali v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a dramatickom odbore. 

ZDROJ: http://zsstefhlo.edupage.org/, http://www.zskopernikhlo.sk/, http://www.zs3ho.stranka.info/, http://zsvsuleka.edupage.org/, 
https://zspodhlo.edupage.org/, http://www.zspribhlo.edu.sk/, http://www.zoznamskol.sk/szsmshc/?%DAvod,2, 
http://www.zushlohovec.sk/fw/aktuality.html 

Tabuľka 57 Územný priemet zariadení základného školstva 

MČ Názov zariadenia UO Kapacita Počet žiakov/trieda podľa školských rokov  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Hlohovec ZŠ M. R. Štefánika 
/M.R. Štefánika 30/ 

Hlohovec - stred 354 366 351 344/19 

Hlohovec ZŠ Koperníkova  
/Koperníkova 24/ 

Vinohradská 366 361 352 341/20 

Hlohovec ZŠ Arpáda Felcána 
/A. Felcána 4/ 

Nová štvrť 221 227 228 230/12 

Šulekovo ZŠ V. Šuleka 
/Školská 165/  

Šulekovo 152/11 144 140/12 135/11 

Hlohovec ZŠ Podzámska 
/Podzámska 35/ 

Nábrežie II. 552 543 567 600/27 

Spolu žiakov/tried  1645 1641 1638 1650/89 

Spolu zamestnancov 165 

Hlohovec Cirkevná ZŠ sv. Jozefa Starý Hlohovec ? ? ? 192/11 
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MČ Názov zariadenia UO Kapacita Počet žiakov/trieda podľa školských rokov  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
/Pribinova ul.35/ 

Počet zamestnancov 23 

Hlohovec Špeciálna ZŠ  
/M. R. Štefánika 38/ 

Hlohovec - stred ? ? ? 120/17 

Počet zamestnancov 38 

Hlohovec  ZUŠ Hlohovec 
Pribinova 5 

Hlohovec - stred ? ? ? 602/27 

Počet zamestnancov 29 
Zdroj: MsÚ 2014, PHSR mesta Hlohovec, http://zsvsuleka.edupage.org/about/?subpage=1& 

Mimoškolským zariadením pre voľný čas detí a mládeže je centrum voľného času Dúha, ktoré sa na-
chádza na Koperníkovej ulici, ktoré navštevuje 502 detí v 30 triedach. CVČ má charakter otvoreného 
zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho posla-
ním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením. 
Počet zamestnancov 8 

Reedukačné centrum Hlohovec je zariadenie na výchovu sociálne a mravne narušenej mládeže, u 
ktorej boli zistené také závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti a charakterovom vývine, že ich 
výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. Chlapci v zariadení povinne navštevujú stredné od-
borné učilište, kde sa pripravujú na povolanie v profesiách: zámočník, stolár, murár a maliar. Reedu-
kácia sa realizuje na základe pedagogických a psychologických postupov, ktorých cieľom je resociali-
zácia chlapcov. Počet zamestnancov v zariadení je 47, pričom ide o nepretržitú prevádzku. 

V škole, ktorá je umiestnená na prízemí budovy RC je v súčasnosti zriadených celkom šesť tried. Stre-
disko praktického vyučovania priamo v budove RC. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie od-
borných činností v rámci odborného výcviku. V súčasnosti má tri osobitné kabinety pre majstrov od-
borného výcviku, tri triedy pre zabezpečovanie praktickej prípravy. Domov mládeže je v tej istej bu-
dove ako škola s kapacitou na ubytovanie pre 60 žiakov. 

Tabuľka 58  Územný priemet doplnkových zariadení základného školstva  

MČ Názov zariadenia UO Kapacita Počet žiakov/krúžky podľa školských rokov  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Hlohovec CVČ Dúha, 
/Koperníkova ul. 24/ 

Vinohradská ? ? ? 502/30 

Počet zamestnancov 8 

Hlohovec Reedukačné centrum 
/Zámok 1/2267/ 

Dolná Sihoť ? ? ? 44/6 

Počet zamestnancov 47 
Zdroj: MsÚ 2014, http://hlohovec.virtualne.sk/reedukacne-centrum-mladeze.html 

5.1.1.3 Stredné školy 
Stredné školstvo je zastúpené štyrmi strednými školami dennej formy v druhovej štruktúre gymná-
zium, obchodná akadémia a dve stredné odborné školy a tieto stredné školy majú nadmestskú pô-
sobnosť. Zriaďovateľom stredných škôl je Trnavský samosprávny kraj. V školskom roku 2013/2014 
navštevuje Stredné školy 1086 žiakov v 54  triedach. Špeciálne stredné školstvo je v Hlohovci vedené 
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v Spojenej škole. Zriaďovateľom je Krajský školský úrad Trnava. V školskom roku 2013/2014 navšte-
vuje Špeciálnu strednú školu 148 žiakov v 20 – tich triedach.  

Gymnázium Ivana Kupca je lokalizované na Komenského ulici č. 13 a nachádza sa v urbanistickom 
obvode Hlohovec – stred. Gymnázium poskytuje vzdelanie formou štvorročného a osemročného 
vzdelávacieho procesu. V školskom roku 2013/2014 navštevuje zariadenie 371 žiakov v 15 – tich trie-
dach.  

Stredná odborná škola je lokalizovaná na dvoch pracoviskách. V areáli na Nerudovej ulici č. 13 sídlia 
priestory teoretickej výučby v 20 – tich učebniach. Škola disponuje jedálňou s kapacitou 300 stravní-
kov. Areál M. Benku disponuje odbornými učebňami, laboratóriami, ateliérmi a dielňami. Školské 
zariadenie poskytuje maturitné, pomaturitné a nadstavbové štúdium. Maturitné štúdium ponúka 
študijné odbory: Úžitková maľba, Technické lýceum, Chémia a životné prostredie, Kozmetik, Biotech-
nológia a farmakológia, Technológia ochrany a tvorby životného prostredia, Kozmetička a vizážistka, 
Fotografický dizajn, Propagačná grafika, Odevný dizajn, Chemická informatika. Dvojročné pomaturit-
né štúdium je poskytované v odbore Kozmetička a vizážistka. Nadstavbové štúdium prebieha 
v odboroch: Chemický a farmaceutický priemysel, Vlasová kozmetika, Odevníctvo a Potravinárska 
výroba (liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických výrobkov). Štúdium prebieha počas 
dvoch rokov.  

Obchodná akadémia na Tehelnej ulici č. 4 sa nachádza v v urbanistickom obvode Starý Hlohovec. 
Poskytuje denné štúdium v odbore 6317 M obchodná akadémie. Výchovno-vyučovací proces pozos-
távajúci z teoretickej a praktickej zložky zabezpečuje v 23 učebniach. Žiaci majú k dispozícii školskú 
knižnicu, posilňovňu, školskú jedáleň a relaxačnú miestnosť zriadenú v podkrovných priestoroch. 
Areál školy disponuje hádzanárskym a basketbalovým ihriskom.  

Stredná odborná škola technická je lokalizovaná na ulici Františka Lipku č. 5 a nachádza sa na hrani-
ciach urbanistických obvodov Priemyselný obvod – sever a Nová štvrť. Vyučovanie je zabezpečené 
v komplexe, ktorého súčasťou sú priestory teoretického vyučovania, dielne, telocvičňa, kuchyňa 
s jedálňou, komplexný športový areál, sauna a fitnes. Absolventi 3-ročných učebných odbo-
rov získavajú výučný list a majú možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. Absolventi 4-
ročných študijných odborov získajú maturitné vysvedčenie a výučný list a majú možnosť študovať na 
vysokej škole alebo sa môžu uplatniť v niektorých technicko-hospodárskych funkciách. Žiaci študijné-
ho odboru mechanik strojov a zariadení a uč. odborov mechanik opravár pre stroje a zariadenia a 
autoopravár majú možnosť absolvovať zváračský kurz (plameňom, el. oblúkom, v ochrannej atmosfé-
re). Absolventi odborov s elektrotechnickým zameraním získavajú osvedčenie o elektrotechnickej 
spôsobilosti. SOŠt Hlohovec pre zatraktívnenie svojich študijných a učebných odborov spolupracuje s 
najväčšími podnikmi v regióne.  

Spojená škola sídli na Palárikovej ulici č. 1/A a nachádza sa v urbanistickom obvode Starý Hlohovec. 
Spojená škola spája dve organizačné zložky Odborné učilište internátne v Hlohovci a Praktickú školu 
v Hlohovci. Odborné učilište internátne ponúka žiakom praktickú prípravu v trojročných učebných 
odboroch. Poslaním školy je nielen odborná teoretická príprava ale predovšetkým odborný výcvik, 
ktorý žiaci vykonávajú v priestoroch školy a v prevádzkových pracoviskách v Hlohovci a v Senici. Prak-
tická škola je určená pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa 
variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu 
B, ktorí nemajú predpoklady absolvovať OU. Škola tiež vzdeláva žiakov, ktorí dosiahli vek nad 18 ro-
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kov a neabsolvovali odborné učilište. Výuka v praktickej škole je trojročná.. Praktická škola zohľadňu-
je špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov výhradne individuálne. 

ZDROJ: http://gymhc.edupage.sk/, http://www.soshlohovec.sk/, http://oahlohovec.edupage.sk/text15/?, http://sosthc.edupage.org/, 
http://www.ouihc.sk/ 

Tabuľka 59 Územný priemet zariadení stredného školstva  

MČ Názov zariadenia UO Kapacita Počet žiakov/trieda podľa školských rokov  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Hlohovec Gymnázium I. Kupca 
/Komenského 13/ 

Hlohovec - stred ? ? 396/16 371/15 

Hlohovec SOŚ   
/Nerudova 13 
M. Benku 3/ 

Vinohradská,  
Nová štvrť 

393/21 374/21 338/22 270/17 

Hlohovec Obchodná akadémia 
/Tehelná č. 4/ 

Starý Hlohovec ? ? 230/10 195/9 

Hlohovec SOŠT  Františka Lipku  
/Františka Lipku 
2422/5/ 

Priemyselný 
obvod – sever, 
Nová štvrť 

? ? ? 250/13 

Spolu žiakov/tried     1086/54 

Spolu zamestnancov 174 

Hlohovec Spojená škola 
/Palárikova 1/A/ 

Starý Hlohovec ? ? ? 148/20 

Počet zamestnancov 49 
Zdroj: http://www.stredneskoly.sk/zoznam-skol/trnavsky-kraj/hlohovec/, MÚ 2014 

5.1.2 Zdravotníctvo 
Zdravotnícke zariadenia sa podľa formy poskytovania zdravotníckej starostlivosti (zákon č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizá-
ciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) rozdeľujú na zariadenia: 

a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti (všeobecnej a špecializovanej),  
b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,  
c) lekárenskej starostlivosti. 

Zariadeniami ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:  

a) ambulancia,  
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,  
c) stacionár,  
d) poliklinika,  
e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,  
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,  
g) mobilný hospic. 

Základnú, primárnu starostlivosť, poskytujú ambulancie v  odbore všeobecné lekárstvo ako praktický 
lekár pre dospelých, v odbore pediatria (príp. dorastové lekárstvo) ako praktický lekár pre deti 
a dorast, v odbore gynekológia  a pôrodníctvo a v odbore stomatológia. Sekundárnu zdravotnú sta-
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rostlivosť, ktorá presahuje rámec primárnej zdravotnej starostlivosti, poskytujú odborní lekári – špe-
cialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci. 

Na území mesta zabezpečuje zdravotnú starostlivosť viacero zariadení. Vo vlastníctve mesta je Ne-
mocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. (ďalej NsP Hlohovec, s.r.o.), ktorá poskytuje primárnu zdra-
votnú starostlivosť v určenom spádovom území okresu Hlohovec. NsP Hlohovec (založená zakladateľ-
skou listinou zo dňa 02.11.2006) je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Trnavského samo-
správneho kraja. 

NsP Hlohovec v súčasnosti prevádzkuje: 

•  liečebňu dlhodobo chorých (LDCH), ide o lôžkové zariadenie (cca 35 lôžok), ktoré poskytuje 
zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb. 
Súčasťou liečebne sú i lôžka, kde sa poskytuje paliatívna starostlivosť, starostlivosť pacientom 
v terminálnom štádiu chronického ochorenia, po náhlych cievnych mozgových príhodách, u 
onkologických ochorení, u ktorých bola onkologická liečba ukončená 

• dopravno-zdravotné služby (DZS). Zdravotnícku starostlivosť poskytuje v určenom spádovom 
území okresu Hlohovec poistencom poisťovní na zmluvnom základe pri rešpektovaní zásad 
slobodnej voľby lekára. 

• Diagnostické centrum - poskytuje zdravotnícku starostlivosť v určenom spádovom území ok-
resu Hlohovec 

Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti NsP Hlohovec prevádzkuje budovy polikliniky, ktorých 
priestory prenajíma neštátnym zdravotníckym zariadeniam a ostatným subjektom zdravotnej starost-
livosti. V súčasnosti v poliklinickej časti a v ostatných budovách pôsobia ambulancie rôzneho zamera-
nia, spoločné vyšetrovacie zložky, lekárska služba prvej pomoci, dialyzačné pracovisko, lekárne, vý-
dajňa zdravotníckych potrieb a iné subjekty NZZ. 

V rámci NsP Hlohovec pôsobia nasledovné ambulancie: 

• Ambulancie praktického lekára pre deti a dorast – 4 lekári 
• Ambulancie praktického lekára pre dospelých (chirurgická – 2 lekári, traumatologicá – 2 leká-

ri, stomatologická – 4 stomatológovia, interná – 3 lekári, gynekologická – 1 lekár, geriatrická 
– 1 lekár, kožná – 1, očná – 1, onkologická – 1, ortopedická – 1, psychiatrická – 1, pneumolo-
gická – 1, ušno-nosno-krčno – 1, ) 

• Oddelenie klinickej biochémie - v súčasnosti vo výstavbe 
• Rehabilitačné oddelenie - v súčasnosti vo výstavbe 

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre dospelých Hlohovec, tzv. pohotovosť je forma nepretržitého 
poskytovania ambulantnej starostlivosti pre dospelých. LSPP vykonávajú poskytovatelia poskytujúci 
všeobecnú ambulantnú v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vy-
daného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci.  

V meste Hlohovec absentuje lekárska služba prvej pomoci pre deti a zubná pohotovosť. 

Tabuľka60  Územný priemet zariadení zdravotníctva 

MČ Názov 
zariadenia 

Adresa UO Zameranie Štátne/neštátne 

Hlohovec Nemocnica Nábr. A. Hlinku 27 Dolná sihoť vnútorné lekárstvo, mestské 

http://www.nsphlohovec.sk/detaily-lekara/Liecebna-pre-dlhodobo-chorych/49�
http://www.nsphlohovec.sk/detaily-lekara/Dopravne-zdravotne-sluzby/47�
http://www.nsphlohovec.sk/detaily-lekara/Diagnosticke-centrum/43�
http://www.nsphlohovec.sk/detaily-lekara/Lekarska-sluzba-prvej-pomoci/48�
http://www.nsphlohovec.sk/detaily-lekara/MUDr-Ida-Obetkova/42�
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MČ Názov 
zariadenia 

Adresa UO Zameranie Štátne/neštátne 

s poliklinikou, 
s.r.o. 
 

ergonometria, ECHO, 
diabetológia, 
dermatovenerológia, neurológia, 
logopédia, TBS a pľúcne 
choroby, onkológia, urologia, 
kardiológia, dialýza s 
nefrologickou ambulanciou. 

Hlohovec Liečebňa pre 
dlhodobo 
chorých 

Nábr. A. Hlinku 27 Dolná sihoť lôžkové zariadenie, ktoré 
poskytuje zdravotnú 
starostlivosť 

mestské 

Hlohovec Diagnostické 
centrum 
 

Nábr. A. Hlinku 27 Dolná sihoť Digitálne RTG- CT 
Ultrasonografické vyšetrenia 
Mammograf 

mestské 

Hlohovec FMC - 
Dialyzačné 
služby, s.r.o. 

Podzámska 16, 
920 01 

Vinohradská  Neštátne 
dialyzačné 
stredisko s 
nefrologickou 
ambulanciou 

Hlohovec GALENOS, s.r.o. 
 

Jarmočná 4/A, Starý 
Hlohovec 

Fyziatria a liečebná rehabilitácia 
Lekárska kozmetika 

 

Hlohovec Poliklinika 
a Lekáreň sv. 
Michala 

Hlohová 13, Hlohovec - 
stred 

Ambulancie praktického lekára 
pre deti, a dospelých  

 

Hlohovec Reumatologicko-
rehabilitačné 
centrum, spol. s 
r.o. 

Pribinova 56 Hlohovec - 
stred 

Diagnostika a komplexná liečba 
bolestí chrbtice, kĺbov, kostí 

Neštátne 
zariadenie 

Hlohovec VLADOS, s.r.o. - - 
Všeobecné 
lekárstvo a DOS 

Arpáda Felcána 
1791/49 

Nová štvrť poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti so špecializáciami 
všeobecné lekárstvo, (ADOS a s 
útvarmi ambulancia, pracovisko. 

Neštátne 
zariadenie 

Šulekovo Obvodné 
zdravotné 
stredisko 

Seredská 40 Šulekovo Praktický lekár pre dospelých, 
MuDr. František Kaclík 

 

Hlohovec Fraštacká 
lekáreň 

Slov. nár. 
povstania 10, 

Hlohovec - 
stred 

  

Hlohovec Lekáreň Actis 
 

Nám. sv. Michala 
16 

Hlohovec - 
stred 

  

Hlohovec Lekáreň Dr. Max 
 

Nábrežie A. 
Hlinku 27 

Dolná sihoť   

Hlohovec Lekáreň Pod 
Terasou 

Hollého 1, Nábrežie II   

Hlohovec Lekáreň Pri 
stanici 

Železničná 4, Hlohovec - 
stred 

  

Šulekovo Lekáreň Schnei-
der 

HM Tesco, Šulekovo   

Hlohovec Lekáreň 
Sunpharma 

Nitrianska 96 Teplá dolina   

Hlohovec Lekáreň U sv. 
Michala 

Hlohova 13 Hlohovec - 
stred 

  

Hlohovec Lekáreň U sv. 
Panny Márie 

Nám. sv. Michala 
25 

Nábrežie II   
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MČ Názov 
zariadenia 

Adresa UO Zameranie Štátne/neštátne 

Hlohovec Lekáreň Viktória R. Dilonga 20 Nábrežie I   

Hlohovec Výdajňa 
zdravotníckych 
pomôcok - Actis 

Nábrežie A. 
Hlinku 27 

Dolná sihoť   

Hlohovec Veterinárna 
ambulancia  

Pribinova 39 Starý 
Hlohovec 

 neštátne 

Hlohovec Veterinárna 
ambulancia  

Nitrianska 42 Starý 
Hlohovec 
 

 neštátne 

Hlohovec Veterinárna 
ošetrovňa 

Timravy 15/2 Peter  neštátne 

 

5.1.3 Sociálna starostlivosť 
Mesto Hlohovec má vypracovaný (rok 2009) dokument „ Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Hlohovec“, ktorý reaguje na právne predpisy v oblasti sociálnych služieb, vychádza z analýzy stavu 
zariadení sociálnych služieb v meste Hlohovec a stanovuje ciele a perspektívy rozvoja.   

Zariadenia sociálnej starostlivosti v meste Hlohovec zastupujú nasledovné zariadenia: 

Denné centrum  – poskytuje sociálne  služby v zmysle zákona č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dennom centre sa poskytuje:  

• sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzické 
osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej  sociálnej situácii, fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodko-
vý vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným sta-
vom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou. 

 

Denné centrá v pôsobnosti mesta Hlohovec: 

• Denné centrum Bereksek – Seredská 38 – MČ Šulekovo 
• Denné centrum Peter – Svätopeterská 89, Hlohovec – cca 100 – 130 členov 
• Denné centrum Ruža – Vinohradská 9, Hlohovec - cca 100 – 130 členov 

V priestoroch, ktoré im mesto poskytuje sa stretávajú min. dvakrát do týždňa. Členovia sa venujú 
rôznym činnostiam: ručným prácam, vareniu, pečeniu, nácviku speváckeho súboru ktorý je zriadený 
pri DC Ruža. Navštevujú kultúrne pamiatky, múzeá, divadlá, kúpele, využívajú relaxačné pobyty, or-
ganizujú tuzemské i zahraničné zájazdy, žijú plnohodnotným životom.  
Okrem týchto centier v meste Hlohovec pôsobia: 

• Združenie kresťanských seniorov,  
• Základná organizácia Jednoty dôchodcov Hlohovec. 

Opatrovateľská služba  - zabezpečuje Spoločný obecný úrad (SOU)  v Hlohovci , ktorý uvedenú službu 
zabezpečuje aj pre okolité obce. Podmienky poskytovania služieb SOU obciam sú zmluvne dohodnu-
té. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje v súlade so zákonom č. zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdra-
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votného postihnutia. Z hľadiska napĺňania vyššie uvedených zákonov mesto Hlohovec prijalo Vše-
obecne záväzné nariadenie č. 124/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe 
určenia úhrady, schválené 26.04.2012 

Stravovanie dôchodcov - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, určuje výška 
finančných príspevkov Mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní, obča-
novi, ktorý má trvalý pobyt v Hlohovci a je poberateľom dôchodku, mesto môže finančne prispieť na 
stravovanie. 

Tabuľka 61 Územný priemet zariadení sociálnych služieb 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Kapacita,  poznámka 

Šulekovo Denné centrum 
Bereksek 

Seredská 38 Šulekovo   

Hlohovec Denné centrum 
Peter 

Svätopeterská 89 Peter   

Hlohovec Denné centrum 
Ruža  

Vinohradská 9 Vinohradská   

Hlohovec Združenie 
kresťanských 
seniorov SR 

Františkánske 
námestie 15 

Hlohovec - stred   

Hlohovec Harmónia – 
Zariadenie pre 
seniorov 

Hollého ul. č.7, 
Podzámska ul. č.16 

Nábrežie II, 
Vinohradská 

 mestské 

Hlohovec Humanus n.o. Nábrežie A. Hlinku 
51 

Dolná sihoť 119 z toho DSS 
89, ZPS 30 

neštátne 

Hlohovec ZO Jednoty 
dôchodcov  

M.R.Štefánika 3 Hlohovec - stred   

Hlohovec Útulok pre 
bezdomovcov, 
Útulok s. Anny (OZ 
pokoj a dobro) 

Pribinova 51 
Kamenná 4 

Nábrežie II, 
Starý Hlohovec 

opatrovateľská 
služba, 2 útulky 
pre bezdomovcov 

 

Hlohovec DD COMPASS Koperníkova 68 Vinohradská   

 

Harmonia - Zariadenie pre seniorov v Hlohovci, zriaďovateľ Mesto Hlohovec. Zariadenie pozostáva 
z troch samostatných objektov, ktoré sú situované v rôznych častiach mesta Hlohovec.  

• ZPS Podzámka 16 - (pavilón „A“ a Hospodársky pavilón) 4 izby/1 osoba, 6 izieb/2 osoby, 1 iz-
ba/3 osoby, 1 izba/4 osoby 

• ZPS Hollého ulica – 3 samostatné pavilóny 1 mužský a 2 ženské s počtom 36 lôžok pr 24 žien 
a 12 mužov 

• ZPS Pribinova ulica – odovzdaný do prevádzku v r. 2001 s celkovým počtom 15 lôžok 

Humanus n.o 

• neverejný poskytovateľ 
• poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb  

Domov sociálnych služieb (DSS) a Zariadenie pre seniorov (ZPS), ktoré patria pod organizáciu Huma-
nus, n.o. spolu fungujú ako jeden celok poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby podľa zákona 
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č. 447/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zariadenie Humanus, n.o. posky-
tuje sociálne služby pre 119 klientov pričom ZPS poskytuje tieto služby pre 30 klientov a DSS pre 89 
klientov. 

5.1.4 Kultúra 
Vybavenostná sieť zariadení kultúry je zastúpená zariadeniami miestnej kultúry, ako aj vyššej kultúr-
nej vybavenosti s celomestskou i nadmestskou pôsobnosťou. Na území mesta Hlohovec pôsobí 
v oblasti kultúry viac subjektov s rôznou organizačno-právnou formou. Kultúrno-spoločenskú infra-
štruktúru v meste zabezpečuje: Mestské kultúrne centrum, Hlohovská televízia, Vlastivedné múzeum, 
Hvezdáreň a planetárium, Organizácie a súbory a Družobné aktivity mesta. Na území mesta sú kul-
túrne inštitúcie Vlastivedné múzeum a Hvezdáreň a planetárium zriadené Trnavským samosprávnym 
krajom. 

Mestské kultúrne centrum je mestská príspevková organizácia, ktorá je základnou organizačnou jed-
notkou podieľajúcou sa na rozvoji mestskej kultúry. Organizačne je v nej začlenená mestská knižnica 
a klub AXA. Mestské kultúrne centrum má sídlo na Námestí sv. Michala 3 a v správe má Dom kultúry 
v Hlohovci, Empírové divadlo a budovu bývalej školy na Seredskej ul. v Hlohovci, m.č. Šulekovo. V 
súčasnosti je Mestské kultúrne centrum hlavným organizátorom všetkých celomestských kultúrno-
spoločenských podujatí, koordinuje činnosť kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, zabezpečuje 
prevádzku mestskej knižnice a klubu AXA. Mestské kultúrne centrum zabezpečuje verejno-prospešnú 
a kultúrnu činnosť, vzdelávanie detí, mládeže a dospelých formou rôznych kurzov. Organizuje ama-
térske a profesionálne programy, koncerty, divadlá, súťaže, festivaly, hudobné a tanečné večery, 
plesy, zábavy, a ostatné aktivity v oblasti spoločenského života. Mestské kultúrne centrum vo svojej 
činnosti úzko spolupracuje so základnými, strednými školami, Základnou umeleckou školou, vojen-
skými útvarmi, CVČ Dúha, Úniou žien Slovenska, Hlohoveckou televíziou s.r.o. a inými médiami a 
akciovými spoločnosťami, Trnavským samosprávnym krajom, sponzormi a podnikateľmi mesta. 
Mestské kultúrne centrum zaisťuje prevádzku Mestskej knižnice, Domu kultúry, Empírového divadla, 
Amfiteátra a Axa klubu, ktorý zabezpečuje a realizuje kultúrne podujatia programových 
a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach. 

Mestská knižnica na Námestí sv. Michala 2 okrem požičiavania kníh organizuje programy na podporu 
čitateľských aktivít detí a mládeže, semináre informačnej výchovy a literárnej výchovy, stretnutia so 
spisovateľmi, prezentácie nových kníh. Knižnica má evidovaných približne 2 761 stálych čitateľov, 
ktorým je k dispozícii viac ako 71 000 knižničných jednotiek. 

Dom kultúry na Pribinovej 28 je zameraný na organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov, predná-
šok, besied, plesov, stužkových slávností a podobne. Jeho hlavná veľká sála má kapacitu 500 miest a 
prednášková miestnosť 50 miest. 

Empírové divadlo v Zámockej záhrade poskytuje svoje priestory na koncerty, prednášky, besedy, ple-
sy, divadelné vystúpenia a spoločenské akcie. Areál Amfiteátra v Hlohovci sa nachádza v Zámockej 
záhrade a slúži funkcii letného kina, pre účely festivalov a koncertov. Hlohovský zámok situovaný 
v blízkosti  Empírového divadla je v súčasnosti bez využitia na účely kultúry, nakoľko je potrebná roz-
siahla rekonštrukcia objektu.   

Hlavným zameraním Hlohovskej televízie s.r.o., so sídlom na Námestí sv. Michala 3 je poskytovanie 
informačných služieb obyvateľom mesta a regiónu. Hlohovská televízia zabezpečuje: vysielanie Ma-
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gazínu, spravodajsko – publicistickej relácie, ktorá je zameraná na lokálnu problematiku, výrobu a 
vysielanie reportáží, publicistiky, spravodajstva, dokumentov a besied, tematické vysielanie, ktoré 
rozoberá a približuje divákom udalosti a podujatia, ktoré sa uskutočnili v meste, vysielanie videotex-
tu, ktorý je vysielaný v časovej slučke a pozostáva z textových informácií doplnených grafikou. Hlo-
hovská televízia spolupracuje s televíziou Centrál TV a s lokálnymi televíziami Senica, Karpaty – Pieš-
ťany, Omega – Nové mesto Bratislava a pod. Zabezpečuje káblové vysielanie a vydáva spoločenský 
magazín Život v Hlohovci.  

Vlastivedné múzeum je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Bolo zriadené 
v roku 1959 v objekte františkánskeho kláštora, v ktorom sídli i v súčasnosti. Osobité postavenie v 
živote múzea má výstavná sieň, bývalý robotnícky dom na Rázusovej ul., ktorý ako výstavná sieň mú-
zea slúži od roku 1986. Múzeum okrem zbierkovej a výskumnej činnosti prispieva do spektra kultúr-
nej ponuky i poskytovaním kultúrnych služieb a realizovaním kultúrnych aktivít (výstavy, expozície, 
podujatia), tiež sa podieľa organizátorskou a koncepčnou prácou na príprave a realizácii pravidelných 
alebo príležitostných podujatí. Vlastivedné múzeum návštevníkom ponúka expozície historického 
nábytku, obrazov, expozíciu feudálneho mesta Hlohovec, expozíciu o františkánoch na Slovensku, 
expozíciu odevov, porcelánu ako aj expozíciu stavovcov a bezstavovcov z okolia Hlohovca.  

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, na území ktorých sa nachádza hvezdáreň a patrí 
k piatim mestám na Slovensku, na území ktorých sa nachádza planetárium. Zariadenie slúži najmä na 
vzdelávaciu činnosť, popularizáciu a vedeckú činnosť. Hvezdáreň a planetárium poskytuje pre širokú 
verejnosť, vrátane základných aj stredných škôl exkurzie, astronomické pozorovanie Slnka, prípadne 
nočnej oblohy. Informácie a vedecké poznatky z astronómie je možné získať účasťou na odbornej 
prednáške, zo záznamov, alebo samotným pozorovaním oblohy. Observatórium ktoré má k dispozícii 
najväčší ďalekohľad na Slovensku, zabezpečuje pozorovateľsko – vedeckú činnosť. Získava pozorovací 
materiál o slnečnej sústave a o našej i o iných galaxiách, najmä z oblasti premenných hviezd. 

Organizácie a súbory, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote v meste sú každoročne podporované 
z rozpočtu mesta. Patrí k nim Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM. Od svojho vzniku sa 
profiluje ako poloprofesionálna bádateľská skupina pre oblasť spoznávania osobností a histórie re-
giónu Hlohovca. Zhromažďuje poznatky o významných postavách hlohovského okresu s osobitným 
dôrazom na mesto Hlohovec a buduje register týchto osobností s cieľom prezentovať tieto poznatky 
v odborných a popularizačných periodikách. 

Folklórny súbor Inovec vznikol z tanečného krúžku pri farmaceutickom podniku Slovakofarma (bývalá 
Zentiva) dnešná Saneca v roku 1979. Postupne sa vypracoval medzi  najznámejšie folklórne súbory na 
Slovensku. Od roku 1984 sa pravidelne zúčastňuje na folklórnych festivaloch v Myjave a Východnej. 
Slovenský folklór reprezentoval aj v zahraničí a to na medzinárodných festivaloch v Bulharsku, Slovin-
sku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Rusku a Belgicku. Súbor má cca 25 členov rozdelených do taneč-
nej a speváckej zložky, ľudovú hudbu a sólistov inštrumentalistov. Vo svojom programe má štylizova-
né ľudové tradície, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska.  

Detský folklórny súbor Inovček sa venuje šíreniu a v uchovávaniu tradície ľudu, ale aj folklórnych prv-
kov iných oblastí Slovenska naďalej v povedomí súčasníkov. Jeho snahou je spríjemňovať voľný čas 
detským priblížením minulosti nielen samotných účinkujúcich detí, ale aj obecenstvu. Pestrá a bohatá 
činnosť folklórneho súboru zavítala z domáceho pódia napr. aj na medzinárodný festival Jánošíkove 
dni v Terchovej, na Slávnosti spevu, hudby a tanca v Krakovanoch a na Detský folklórny festival v Kri-
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žovanoch. Inovček sa prezentoval aj na Regionálnej súťaži v Skalici, na Dunajskom festivale, spestro-
vali sezónu v Trenčianskych Tepliciach a mnohých ďalších akciách organizovaných po celom Sloven-
sku. 

Folklórna skupina Šulekovo vznikla v roku 1973. Už v začiatkoch sa folkloristi venovali vyhľadávaniu 
duchovného a materiálneho dedičstva a interpretácii ľudových piesní, tancov a zvyklostí našich pred-
kov. Zozbierali asi 300 piesní, ktoré získavali od najstarších obyvateľov. Folklórna skupina získala oce-
nenie na rôznych speváckych súťažiach, či krajských alebo celoslovenských. V roku 1998 vydali zbier-
ku : Piesne zo Šulekova. Folklórna skupina nie je známa len na Slovensku, ale aj na Morave, v Nemec-
ku, Maďarsku, Poľsku, v Belgicku a v Slovinsku. 

Akadémia mažoretiek vznikla v roku 1988. V roku 2001 sa stala občianskym združením. Svojimi vý-
konmi sa dostali do povedomia širokej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí: v Rakúsku, 
Grécku, Monaku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku a Maďarsku. Mažoretkové súbory majú spolu 40 
účinkujúcich vo veku od 4 - 18 rokov. Vystupujú na rôznych spoločenských akciách - plesoch, športo-
vých podujatiach (vystúpenia, ako roztlieskavačky či povzbudzovačky), slávnostiach a pod. 

V meste pôsobí aj niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľajú na kultúrnych aktivitách. 
Nachádza sa tu kino s kapacitou 330 miest. V roku 2012 sa v kine odohralo 447 predstavení s náv-
števnosťou 6199 ľudí. Oproti roku 2011 návštevnosť stúpla o približne 200 ľudí. Najvyššia návštev-
nosť je tradične v letných mesiacoch. 

V meste Hlohovec pôsobia mnohé hudobné skupiny, umeleckí šíritelia ľudových tradícií a ľudovej 
kultúry: Hlohovskí fujaristi, TK M – DANCE ( spoločenské tance ), TS Effect ( spoločenské tance ), TS 
Drtiči (tanečno – športová skupina), hudobná skupina Eminent, hudobné skupiny s tematikou country 
a rocku, disco, spevácky „ Zbor sv. Michala „ pri rím – kat. kostole, spevácky súbor „ Ruža „ pri Den-
nom centre Ruža, spevácky súbor „ Kukulienka „ pri Harmónii, Zariadení pre seniorov v Hlohovci, 
výrobcovia ľudovej keramiky, košikári, umeleckí rezbári a drotári.  

Družobné aktivity mesto Hlohovec rozvíja s mestom Hranice v Českej Republike od roku 1997, De 
Panne v Belgicku od roku 1975 a Konjice v Slovinskuod roku 1994.  

Kultúrne podujatia v meste Hlohovec: 

• Michalský jarmok  
• Medzinárodná súťaž pre deti v tvorbe knižnej značky (EX LIBRIS HLOHOVEC) 
• Fraštacký tŕň (bienále kresleného humoru s medzinárodnou účasťou) 
• Fraštacké putovanie za vínom 
• Deň kvetov (začiatok mája, Nám.Sv.Michala) 
• Vianočná kvapka krvi 
• Kultúrne leto (promenádne koncerty) 
• Country Hlohovec 
• Hlohovský tanečný večer 
• Dni zdravia 
• Vianočné trhy 
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Podklady: Koncepcia rozvoja kultúry v meste Hlohovec, 2010, Program hospodárskeho a sociálneho rozvova Hlohovec, 2014, 
http://hlohovec.virtualne.sk/amfiteater.html, https://www.trnava-vuc.sk/sk/folklorny-subor-inovec, Dotazník Prieskumy 
a rozbory, Mesto Hlohovec 2014 
 

V meste Hlohovec sa nachádzajú významné sakrálne stavby, ktoré obyvateľom poskytujú duchovnú 
kultúru. Patria k nim:  

• Farský kostol Sv. Michala Archanjela je dominantou mesta. Nachádza sa na hlohovskom námestí. 
Farský kostol bol pôvodne postavený v gotickom štýle a v období baroka bol prestavaný. Kostol 
pochádza asi z roku 1242. Murivo presbytéria a lode je z 15. storočia. V 17. storočí bola loď kosto-
la zaklenutá valenou klenbou s lunetami, nadstavaná veža (1610) a upravená fasáda. 
Vo svätyni sa nachádza hlavný oltár z konca 19. storočia, od hlohovského rezbára Jozefa Seilnach-
ta. Kaplnka Sv. Anny lokalizovaná pri Farskom kostole je baroková stavba z roku 1748. Má poly-
gonálny pôdorys a je zaklenutá kupolou. Pôvodne pohrebná kaplnka má osemuholníkový pôdo-
rys a ihlanovitú strechu. V jej vnútri sa nachádza barokový oltár s obrazom sv. Anny a plastikami 
apoštolov sv. Petra a sv. Pavla. Obraz pochádza z obdobia baroka. 

• Kostol Ducha Svätého - Špitálik patrí k najvýznamnejším stavebným pamiatkam v Hlohovci a na 
Západnom Slovensku k najstarším komplexom budov, kde sa spája stredoveký charitatívny ústav 
s cirkevným objektom. Kostolík je vzdialený od centra mesta asi 500 m. V stredoveku slúžil špitá-
lik ako útulok pre chorých a najchudobnejších. V súčasnosti je objekt chrámom a farským úradom 
rímsko-katolíckej cirkvi. Pre depozit a expozíciu historických liturgických predmetov spojenú s in-
formáciami o historickom vývine hlohovskej farnosti je využitá miestnosť v ľavom krídle budovy. 
V podkroví je prístupná veľká spoločenská sála. Dobudovaním areálu, Hlohovec získal funkčné 
efektívne pastoračné centrum. 

• Františkánsky kostol Všetkých svätých je súčasťou kláštora. História kláštora je spätá s bulou pá-
peža Pavla II. z roku 1465, ktorou povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých postaviť Františkán-
sky kostol. Prvá zmienka o kaplnke je z roku 1401. Prvými obyvateľmi kláštora boli Františkáni z 
Bosny, ktorí rozvinuli naplno svoju činnosť po postavení kláštora v roku 1492. V pohnutých do-
bách reformácie kláštor (i kostol) patril evanjelickej cirkvi a. v. V kláštore pôsobila vtedy kníhtla-
čiareň Valentína Manckoviča, ako jedna z prvých na Slovensku. Po konverzii Adama Thurzu, maji-
teľa hlohovského panstva na katolícku vieru, bol kláštor i kostol v roku 1630 vrátený Františká-
nom. 
V rokoch 1663 - 1683 mesto i kláštor ovládali Turci, Františkáni však mali súhlas k duchovnej čin-
nosti. Slávnostnú posviacku kostola vykonal 18.5.1699 nitriansky biskup Ladislav Maťašovský. V 
18. storočí bol kláštor sídlom provinciálneho ministra Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. V klášto-
re bola filozofická škola od roku 1647, povýšená v roku 1653 na generálne štúdium. V 18. - 19. 
storočí bol kláštor pozoruhodným strediskom kultúry a vzdelanosti. Pôsobili tu významní hudob-
níci a skladatelia obdobia baroka na Slovensku: v rokoch 1750 - 1760 Pavlín Bajan, ako novici: 
Edmund Pascha a Juraj Zrunek ( ktorému sa podľa najnovších výskumov pripisuje autorstvo Via-
nočnej omše F- dur, s folklórnymi prvkami). V kláštore pôsobil aj Konrád Švestka, pôvodom z 
Kroměříža, vynikajúci maliar, sochár a tesár, autor oltárnych obrazov Svätej Rodiny, Nepoškvrne-
ného Počatia Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho a Sv. Terézie z Avilly v kláštornom kostole. 
Pozoruhodná bola aj kláštorná knižnica, ktorej začiatky siahajú do prvej polovice 16. storočia. 
Spomedzi tu nájdených rukopisov sú najvzácnejšie Hlohovské hlaholské zlomky (2 listy staroslo-
vienskeho textu Chorvátsko - dalmátskeho pôvodu z 13.-14. storočia). Od roku 1959 je v budove 
kláštora Vlastivedné múzeum regionálneho významu. Kláštor je na území Bratislavsko - Trnavskej 

http://hlohovec.virtualne.sk/amfiteater.html�
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arcidiecézy. Bratia tu začali s obnovou rehoľného života od roku 1990 a vypomáhajú v pastorač-
nej činnosti diecéznemu kléru. 

• Farský kostol Krista Kráľa sa nachádza v mestskej časti Šulekovo 
• Evanjelický kostol bol postavený v roku 1933 podľa návrhu Ladislava Terzstiánzského. Nachádza 

sa na Pribinovej ulici. 
• Dom smútku Židovského cintorína pochádza z 18. Storočia. V interiéri je umiestnená časť nábytku 

s vybavením zo zbúranej synagógy a predmety pohrebného spolku Chevra kadiša. 
• Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - hrobka Erdődyovcov sa nachádza na vŕšku nad cintorí-

nom a je prirodzeným ukončením vo svahu sa dvíhajúcich kaplniek kalvárie. Pod kaplnkou sa na-
chádzajú hrobové priestory, preto sa objekt zvykne nazývať aj hrobka Erdődyovcov. Ide o jeden z 
najstarších sakrálnych objektov v meste. V interiéry kaplnky sa zachoval hlavný oltár s pozlátenou 
plastikou Piety. 

• Sakrálny objekt Kaplnky Sv. Rozálie bol postavený z vďaky za skončenie morových epidémií. V 
súčasnosti je kaplnka zakomponovaná do jedného z domov v radovej zástavbe centrálnej mest-
skej zóny. 

Podklady: http://hlohovec.virtualne.sk/kostol-sv-michala-archanjela.html, http://hlohovec.virtualne.sk/kostolik-sv-ducha-a-
spitalik.html, http://hlohovec.virtualne.sk/kaplnka-sv-anny.html, http://regionhlohovec.sk/clanok-7-507/Evanjelicky_kostol.html, 
http://hlohovec.virtualne.sk/frantiskansky-klastor-.html, http://regionhlohovec.sk/clanok-7-457/Zidovsky_dom_smutku.html, 
http://regionhlohovec.sk/clanok-7-465/Kaplnka_Sedembolestnej_Panny_Marie.html, http://regionhlohovec.sk/clanok-7-
522/Kaplnka_sv__Rozalie.html 

Tabuľka 62 Územný priemet zariadení kultúry 

MČ Názov zariadenia UO Adresa Kapacita, poznámka 

Hlohovec Mestské kultúrne centrum 
Hlohovec 

Vinohradská Nám.  sv. Michala 3  

Hlohovec Mestská knižnica Vinohradská Nám. sv. Michala 2  

Hlohovec Dom kultúry Hlohovec - stred Pribinova 29 Veľká sála - 500 miest 

Hlohovec Empírové divadlo Dolná sihoť Zámok  

Hlohovec Amfiteáter Dolná sihoť Zámocká záhrada  

Hlohovec Axa klub Vinohradská Nám. sv. Michala 2 Zabezpečovanie a realizácia 
kultúrnych podujatí 

Hlohovec Vlastivedné múzeum Hlohovec - stred Františkánske 
námestie 1 

 

Hlohovec Hvezdáreň a planetárium 
M.R. Štefánika 

Vinohradská Sládkovičova 41  

Hlohovec Hlohovská televízia, s.r.o. Vinohradská Nám. sv. Michala 3  

Hlohovec Občianske združenie Ex 
libris ad personam 

Vinohradská Nám. sv. Michala 3 Propagačná činnosť 
 

Hlohovec Folklórny súbor Inovec Nábrežie II Michalská 2346/8  

Hlohovec Detský folklórny súbor 
Inovček 

Starý Hlohovec Železničná 12  

Hlohovec Folklórna skupina 
Šulekovo 

Hlohovec - stred Hlohová 103/12  

Hlohovec Akadémia mažoretiek  Hlohovec - stred Pribinova 29 /Dom 
kultúry/ 

 

Hlohovec TK Effect Nábrežie II Manckovičova 5   

Hlohovec Kino Úsmev Hlohovec - stred M.R. Štefánika 3 Kapacita 330 miest 
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MČ Názov zariadenia UO Adresa Kapacita, poznámka 

Hlohovec Život v Hlohovci Vinohradská Nám. sv. Michala 3 Spoločenský magazín 

Hlohovec Farský úrad Nábrežie II Kamenná 6  

Hlohovec Farský kostol Sv. Michala 
Archanjela 

Nábrežie II Nám. sv. Michala  

Hlohovec Kaplnka Sv. Anny Nábrežie II Nám. sv. Michala  

Hlohovec Kostol Ducha Svätého - 
Špitálik 

Nábrežie II Kamenná 6  

Hlohovec Františkánsky kostol 
Všetkých svätých  

Hlohovec - stred Františkánske 
námestie 1 

Kostol pri Františkánskom kláštore 

Šulekovo Farský kostol Krista Kráľa Šulekovo Šulekova 411/24  

Hlohovec Evanjelický kostol Starý Hlohovec Pribinova  

Hlohovec Dom smútku Židovského 
cintorína 

Starý Hlohovec Nitrianska ulica Židovský cintorín nadväzuje na 
mestský cintorín v Hlohovci 

Hlohovec Kaplnka Sedembolestnej 
Panny Márie - hrobka 
Erdődyovcov 

Starý Hlohovec Nad cintorínom v 
Kalvárii 

 

Hlohovec Kaplnka Sv. Rozálie Hlohovec - stred M.R: Štefánika 35  

5.1.5 Telovýchova a šport 
Materiálna základňa športovej činnosti v meste Hlohovec je bohatá a pestrá, v meste je aktívnych 
veľa športových a telovýchovných organizácií. Mnohé z nich vykonávajú svoju činnosť pod záštitou 
mesta, ktoré považuje rozvoj športu za významnú zložku v oblasti zabezpečovania voľnočasových 
aktivít obyvateľov. Športové a telovýchovné zariadenia sú tiež aj vo vlastníctve, resp. v správe škôl 
a školských zariadení, fyzických a právnických osôb. 

Geografická poloha mesta v regióne, konfigurácia terénu a ostatné prírodné a technické danosti za-
raďujú mesto medzi rekreačne atraktívne oblasti cestovného ruchu vo vzťahu k širšiemu okoliu. Z 
prírodných daností vychádzajú tieto predpoklady pre rekreačnú a športovú činnosť obyvateľov mes-
ta: 

• pre prechádzky a pešiu turistiku – veľmi dobré, začína, resp. končí tu turistická magistrála 
hrebeňom pohoria Považský Inovec 

• pre zimné športy – nedostatočné (vzhľadom na terénne a klimatické podmienky), bežecké ly-
žovanie závisí od snehovej prikrývky, využívanou lokalitou pre korčuľovanie je umelá ľadová 
plocha 

• pre cykloturistiku -veľmi dobré, prechádza tadiaľto Vážska cyklomagistrála (Považská trasa) 
• pre špecifické činnosti – veľmi dobré (pre jazdectvo v teréne, poľovníctvo a rybolov). 

Ústrednou športovo-rekreačnou zónou mesta je zámocký park, ktorý navštevujú najmä matky s deť-
mi a deti z materských škôl či obyvatelia v dôchodcovskom veku. Športové aktivity ponúka cyklo-
chodník na nábreží Váhu smerujúci do Piešťan. Vážska cyklomagistrála, ktorá prechádza aj Hlohov-
com patrí medzi najdôležitejšie cyklistické komunikácie na Slovensku. Spája Kysuce a Horné Považie, 
so Stredným a Dolným Považím. Jej dĺžka je 250 km.  

Šport pre všetkých je špecifická športová činnosť, ktorá je určená všetkým vekovým skupinám obyva-
teľov. Pre všetkých obyvateľov mesta sa organizujú jednorazové športové, alebo športovo – spolo-
čenské podujatia. K športovo spoločenským podujatiam môžeme zaradiť Jarný a Jesenný beh do kop-
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ca a turistické pochody, rôzne súťaže v love rýb. Z podujatí jednorazového charakteru sa dlhoročne 
organizuje Mestská liga v kolkoch, ktorej pôsobisko je v štvordráhovej kolkárni na Bernolákovej ulici. 
Začína sa na jar, čo je začiatkom apríla a končí sa na jeseň. Verejné športoviská na sídliskách v meste 
Hlohovec nespĺňajú mnohokrát ani základné kritéria na užívanie, pre ktoré boli postavené. Vandaliz-
mus a čas sa na nich podpísali vo väčšej i menšej miere. V súčasnom období je nedostatok organizo-
vaných podujatí pre všetkých, dôvodom je nielen nedostatok finančných prostriedkov a nečinnosť 
občianskych združení, ale aj Koncepcia rozvoja športu v meste Hlohovec, klesajúci záujem o pravidel-
né športové a telovýchovné aktivity občanov, nielen mládeže, ale aj dospelej populácie. 

Šport pre všetkých – verejný sektor 

• aerobik 
• kalanetika 
• ihriská na sídliskách 
• korčuľovanie v rámci hodín pre verejnosť na umelej ľadovej ploche 
• „cyklochodník“ pri hrádzi s možnosťou korčuľovania na kolieskových korčuliach 

Šport pre všetkých – súkromný sektor (fitness centrá) 

• Gymex s.r.o., Fittnes štúdio Halás, nachádza sa v telocvični Gymnázia A. Kupca: posilňovňa 
• Relaxy club Hlohovec, Pánska niva: fitness, squash, sauna, bazén, solárium, masérske služby, 

vírivá vaňa, stolný tenis. 
• AB Fitness  
• Fitland 

V meste existuje futbalový štadión, umelá ľadová plocha, kúpalisko s dvoma otvorenými bazénmi, 
športová hala, fitnes centrum, minigolfové ihrisko, skatepark, športová strelnica, 2 ihriská pre futbal, 
11 školských ihrísk, 13 ostatných ihrísk, 13 školských telocviční. Mesto vybudovalo Umelú ľadovú 
plochu, ktorú má v správe mestská spoločnosť Bytového hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 

Prioritným športom mesta je hádzaná. V roku 2011 oslávili obyvatelia šesťdesiate výročie organizo-
vanej hádzanej v Hlohovci. Hlohoveckí hádzanári patria k vrcholovým športovcom odvetvia. Mesto 
vlastní športovú halu v športovom areáli Zábranie, ktorá je najväčším stánkom určeným na tieto akti-
vity. Športová hala je v nájme súkromnej spoločnosti, ktorá priebežne robí rozsiahle rekonštrukčné 
práce. Je využívaná na vnútroštátne i medzinárodné zápasy v hádzanej mužov a žien. Sídlo tu má 
SPORTAcademy Hlohovec. Z hľadiska rozvoja areál počíta s rozšírením ponuky športovo-rekreačných 
zariadení a služieb. V územnom pláne mesta sa spomína výstavba krytej plavárne, krytého zimného 
štadióna, športovo-relaxačného centra, hotelového a kongresového centra, tenisovej haly, vonkajších 
tenisových kurtov a multifunkčného ihriska. V súčasnosti je futbalový štadión v užívaní športového 
futbalového klubu FC Zentiva. Nachádza sa tu malý krytý bazén a sauna. Areál disponuje možnosťou 
stravovania a ubytovania. V areáli je i skatepark, ktorý nie je v súčasnosti ešte v prevádzke, pretože sa 
realizujú vonkajšie úpravy. 

Umelá ľadová plocha na Bezručovej ulici sídli v nadväznosti na Športový areál Zábranie. Umelá ľadová 
plocha slúži pre účely verejnosti a tréningy Hokejového klubu 2002 počas zimnej sezóny, ktorá je od 
októbra do začiatku apríla.  Ďalej je využívaná materskými, základnými a strednými školami, väčšinou 
v pracovné dni počas predpoludnia, v rámci vyučovacieho procesu. 
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V Areáli Futbalového štadióna na Svätopeterskej ulici sa nachádza atletická dráha, ktorá je využívaná 
pri organizovaní hlohovských hier mládeže. Areál poskytuje možnosť ubytovania a stravovania. Počíta 
sa s rozšírením areálu súčasného štadiónu TJ Mier a vybudovaním rekreačno-športového areálu so 
zameraním na vodné športy v okolí vodných plôch po ťažbe štrku v urbanistickom obvode Dlhé diely, 
ale vzhľadom na to že dobývacie právo ťažby je do roku 2015 všetky aktivity spojené so zameraním 
na vodné športy sú v útlme. 

Futbalový štadión v m. č. Šulekovo je v užívaní športového klubu FK Šulekovo. V areáli sa nachádza 
detské ihrisko. 

Letné kúpalisko, je v prenájme súkromnej spoločnosti, otvorené je iba počas letnej sezóny, t. j. asi od 
polovice mesiaca jún až do konca augusta. V ostatných mesiacoch je v tomto areáli možnosť využíva-
nia sauny s malým krytým bazénom, posilňovňu a masérske služby. Súčasťou kúpaliska je minigolf, 
ihrisko na hranie plážového volejbalu, tenisový kurt a asfaltové ihrisko na volejbal, nohejbal. 
Z hľadiska rozvoja športu a rekreácie v urbanistickom obvode Dolná sihoť územný plán mesta počíta 
s dokončením športovej a obslužnej vybavenosti v areáli mestského kúpaliska a vybudovaním nového 
komplexu otvorených športovísk a detských ihrísk v priestore pri novej hrádzi vodného diela Sereď – 
Hlohovec. V súlade s územným plánom mestské zastupiteľstvo 28. Júna 2012 rozhodlo o vypracovaní 
návrhu investičného zámeru projektu športovo-relaxačného centra Hlohovec v priestoroch mestské-
ho kúpaliska. Ide o vybudovanie 25 m plaveckého bazéna s wellness zariadením, bazénom pre bato-
ľatá, občerstvením, sociálnymi zariadeniami a technickým zázemím, ktoré by výhľadovo riešilo aj 
úpravu a ohrev vody pre vonkajší bazén v areáli kúpaliska v lokalite Zámok. 

Športové kluby pôsobiace v meste: 

• SPORTAcademy Hlohovec - úspešne pôsobí v oblasti hádzanárskeho vrcholového športu. V 
súčasnosti sa hráčska základňa sústreďuje v šiestich vekových kategóriách, od prípravky ( 
dievčatá a chlapci), cez žiakov ( chlapci) a dorast ( dievčatá a chlapci) až po družstvo mužov, 
ktoré pôsobí v celoštátnej hádzanárskej Extralige, pohybuje sa na úrovni 100 hráčov. Mesto 
poskytuje finančné prostriedky na čiastočnú úhradu energií SPORTAcademy Hlohovec a na 
základe zmluvy poskytuje dotáciu na športovú činnosť klubu. 

• FC Zentiva - je športovým futbalový klubom, snaží sa predovšetkým o zdravý, masový športo-
vý progres v meste Hlohovec a jeho okolí pre všetky vekové kategórie. V súčasnosti sa hráč-
ska základňa sústreďuje v ôsmych oddieloch, od najmladších hráčov až po seniorov a pohybu-
je sa na úrovni 15O hráčov. 

• ŠK Šulekovo – športový futbalový klub má 85 členov, zúčastňuje sa v súťažiach prípraviek, 
žiakov, dorastu a mužov. 

• Hokejový klub 2002 – jeho 24 členné žiacke družstvo využíva umelú ľadovú plochu na Bezru-
čovej ulici počas celej sezóny. Prebiehajú tu tréningové procesy a tiež zápasy. 

• MFK LARA – športový futbalový klub zameraný na výchovu mladých talentov materských škôl 
a základných škôl vo futbale. Futbalová prípravka detí od 6 do 10 rokov. Cieľom je komplexná 
športová príprava chlapcov a dievčat so zameraním na futbal. Vychádza z metódy Coerver 
Coachingu. Dôraz je kladený na všeobecnú koordináciu a prácu s loptou. Členovia klubu už 
tretí rok pôsobia v súťaži ObFZ prípraviek. Tréningy sú uskutočňované v areáli Futbalového 
štadióna na Svätopeterskej ulici a v zimnom období v telocvični gymnázia. Klub má 35 členov. 
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• Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia má 2 206 členov, činnosť je zameraná na orga-
nizovanie rybárskych pretekov pre členov, zvlášť pre deti a zvlášť dospelých. Súťaže pre deti 
sú napr. Zámocký kapor, dospelí sa môžu zúčastniť pretekov na Peterskom štrkovisku a pre 
seniorov organizuje súťaž v Leopoldove na štrkovisku.  

• Classic club Hlohovec - organizuje cestné preteky historických motocyklov, ktoré sú zaradené 
do seriálu medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky. Počet členov je 25.  

• ZOTŠ Automotoklub Drôtovňa – organizuje preteky minikár. Má 30 členov. 
• Tanečný klub M-Dance – je to klub spoločenského tanca, v ktorom majú možnosť naučiť sa 

štandardné a latinsko-americké tance všetky vekové skupiny, počet členov je 50. 
• ŠK nepočujúcich - bol založený v roku 1960, v súčasnosti má klub 25 členov, päť oddielov, a to 

futsálový, tenisový, stolnotenisový, šachový a šípkársky oddiel. Klub sa zúčastňuje oblast-
ných, krajských, celoslovenských a tiež medzinárodných súťaží. 

• ŠK TZP - je športovým klubom, ktorý združuje telesne a zdravotne postihnutých, zúčastňuje 
sa súťaží doma i v zahraničí. Organizuje rôzne súťaže ako je basketbalový turnaj vozičkárov a 
stolnotenisový turnaj. Združuje 30 členov. 

• Amatérsky športový klub Blesk - 14 členov klubu sa zúčastňuje súťaží v rýchlostnej kánoistike. 
• AIKIDO /TJ Sokol/ – jedno z najmladších japonských bojových umení, učí jedinca k sebaovlá-

daniu, tento športový klub pripravuje svojich 24 členov na rôzne súťaže, ale i životné situácie. 
• Karate klub DO GOYU RYU – sa venuje nielen športu, ale aj tradičnému bojovému Okinaw-

skému umeniu, je to starý tvrdý bojový štýl, ktorý sa zachoval aj v súčasnosti. V klube zacho-
váva toto bojové umenie 60 členov, deti od 5 rokov a dospelí vekovo neobmedzene. 

• Kolkársky klub Zentiva - má 24 členov, patrí medzi najstaršie na Slovensku. V Hlohovci má 
bohatú tradíciu, dosiahol významné úspechy vo vrcholovom kolkárskom športe. Pozornosť 
tento klub venuje výchove mládeže. V mestskej lige pravidelne hráva 10 družstiev ( je to asi 
100 amatérskych hráčov). Kolky hrávajú i pracovné kolektívy. 

• TJ Sokol - má 92 členov, je zameraná hlavne na vzpieranie žiakov, dorast a vzpieranie mužov. 
• Klub stolného tenisu - najväčším úspechom tohto klubu je zlatá medaila za družstvá na Para-

lympiáde v Pekingu, má 35 členov. 
• Tenisový klub Hlohovec /HTC/– pripravuje deti a mládež na tenisové súťaže, združuje 52 čle-

nov. 
• Klub slovenských turistov – organizuje pešie jarné a jesenné turistické pochody. V rekre-

ačnom športe má nezastupiteľné miesto, pretože so svojou základnou, 32 členov, pripravuje 
vychádzky pre širokú verejnosť do celého Slovenska. 

• Športový klub polície Hlohovec – Vodácky klub Hlohovec - Vodácke centrum slúži pre záu-
jemcov o činnosť a aktivity spojené so splavovaním rieky Váh a ostatných vodných tokov 

• Judo Club Hlohovec - jeho domovským stánkom je telocvičňa ZŠ na Podzámskej ulici. Mladý 
športový klub vekom i zložením žne úspechy pod vedením Marcela Minaroviča 

• Phoenix paintball team – organizácia mnohých súťaží a turnajov 
• Šachový klub Zentiva 
• Základná organizácia chovateľov poštových holubov 

Všetky športové kluby sú samostatné právne subjekty so štatútom občianskeho združenia. Športové 
kluby sú z menšej časti financované z finančných zdrojov mestského rozpočtu. Mesto so športovými 
klubmi každoročne uzatvára zmluvu o pridelení finančných prostriedkov, ktoré musia vyúčtovať do 
15.01. kalendárneho roka. Ostatné finančné prostriedky pre fungovanie klubov pochádzajú buď zo 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  123 

športových zväzov alebo zo súkromného sektora. Pre kluby je však najväčšia pomoc v podobe ne-
priameho financovania a to vo forme nízkeho nájmu za užívanie športových priestorov (telocvične, 
ľadová plocha, futbalový štadión). 

Podklady: Koncepcia rozvoja športu mesta Hlohovec, PhDr. Zuzana Pacesová, 2009, Program hospodárskeho a sociálneho rozvova Hloho-
vec, 2014, http://www.sporta.sk/index.php?cmd=klub&cmd2=legendy_spominaju, http://www.spoznaj.eu/vazska-cyklomagistrala-1.cast, 
http://zivot.hlohovecko.sk/?clanok=1154&cislo=60&slovo=organiz, http://hlohovec.virtualne.sk/vodacke-centrum-sportovy-klub-policie-
hlohovec.html, http://www.hlohovec.sk/?id_kat_for_menu=5839&module_action__70351__id_clanok=17924 

Tabuľka 63  Územný priemet zariadení športu 

MČ Názov zariadenia UO Adresa Kapacita, poznámka 

Hlohovec Zámocký park Dolná sihoť Zámok  

Hlohovec Gymex, s.r.o. 
 

Hlohovec - stred Komenského 13/B  

Hlohovec Relaxy, s.r.o.  Kamenné hory Pánska Niva 
3552/14 

 

Hlohovec AB Fitness Nábrežie II Hollého 1  

Hlohovec FITLAND Nábrežie I R Dilonga 20 fitness pre ženy 

Hlohovec Športovo-rekreačná zóna 
Zábranie 

Nábrežie I Zábranie  

Hlohovec SportAcademy Hlohovec Nábrežie I Zábranie 204/68  

Hlohovec Futbalový Club Slovan 
Hlohovec 

Nábrežie I Nábr. A. Hlinku 7  

Hlohovec Skatepark Nábrežie I Zábranie 40  

Hlohovec Hokejový klub 2002 
Hlohovec 

Nábrežie I Tehelná 18  

Hlohovec Mládežnícky futbalový 
klub LARA Hlohovec 

Peter Svätopeterská 85  

Šulekovo Futbalový klub Šulekovo Šulekovo Osloboditeľov   

Hlohovec Kúpalisko Hlohovec Dolná sihoť Zámok 14  

Hlohovec AŠK Blesk Hlohovec Peter Svätopeterská 85  

Hlohovec TJ Sokol, Aikido Hlohovec - stred 
 

Slov. nár. povstania 
14 

 

Podklad: Koncepcia rozvoja športu mesta Hlohovec, PhDr. Zuzana Pacesová, 2009 

Snahou mesta je podporiť a rozvíjať aktivity športových klubov so zameraním na mládež. Športová 
činnosť popri vzdelávacom procese detí a mládeže je realizovaná formou pravidelnej telesnej výcho-
vy v rámci vyučovacieho procesu a formou príležitostných športových súťaží a turnajov. Pohybové 
aktivity sú uplatňované v priestoroch školských objektov a vonkajších športových plôch. Materské 
školy sa sústreďujú na získavanie zručností v sezónnych športoch a organizáciu ďalších nadštandard-
ných športových aktivít pre deti. Súčasne popri uplatňovaní cieľov nastáva prekonávanie nepostaču-
júcich materiálno - technických podmienok pre telesnú výchovu materských škôl (náradie, náčinie, 
priestor). Najdôležitejším obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a po-
hybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Okrem základných a stredných škôl sa na 
realizácii pohybových aktivít detí a mládeže podieľa Centrum voľného času Dúha /pri ZŠ Koperníkova/ 
formou pravidelných a príležitostných pohybových činností.  

http://www.sporta.sk/index.php?cmd=klub&cmd2=legendy_spominaju�
http://www.spoznaj.eu/vazska-cyklomagistrala-1.cast�
http://zivot.hlohovecko.sk/?clanok=1154&cislo=60&slovo=organiz�
http://hlohovec.virtualne.sk/vodacke-centrum-sportovy-klub-policie-hlohovec.html�
http://hlohovec.virtualne.sk/vodacke-centrum-sportovy-klub-policie-hlohovec.html�
http://www.hlohovec.sk/?id_kat_for_menu=5839&module_action__70351__id_clanok=17924�
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Tabuľka64 Športové objekty v základných školách  

Telovýchovné 
zariadenie 

I. ZŠ 
ZŠ M. R. 
Štefánika 

 

II. ZŠ 
ZŠ 
Koperníkova  
 

III. ZŠ 
ZŠ Arpáda 
Felcána 
 

 
ZŠ Vilka 
Šuleka 

VI. ZŠ 
ZŠ 
Podzámska 
 

 
ZŠ Sv. 
Jozefa 

 
Špec. 
ZŠ 

 
Spolu 

Telocvičňa 1 1 1 1 1 - - 5 

Posilňovňa - 1 - - - - - 1 

Futbalové ihrisko - - - - 1 - - 1 

Basketbalové 
ihrisko 

- 1 - - - - - 1 

Volejbalové ihrisko - 1 - - - - - 1 

Hádzanárske ihrisko - 1 1 1 - 1 - 4 

Tenisové ihrisko - - - - 1 - - 1 

Atletická dráha - 1 1 1 1 - - 4 

Viacúčelové 
otvorené ihrisko 

- 1 - - 1 - - 2 

Gymnastická 
telocvičňa 

- 1 - - 2 - - 3 

Stolnotenisová 
telocvičňa 

- 2 - - - - - 2 

Spolu 1 10 3 3 7 1 - 25 

Podklad: Koncepcia rozvoja športu mesta Hlohovec, PhDr. Zuzana Pacesová, 2009 

Tabuľka 65 Športové objekty v stredných školách  

Telovýchovné zariadenie Gymnázium  
Ivana Kupca 
 

OA Spojená škola ŠSŠ SOŠ SOŠT Spolu 

Telocvičňa 2 - 1 1 1 2 7 

Posilňovňa 1 1 1 1 1 1 6 

Futbalové ihrisko - - - 1 - - 1 

Basketbalové ihrisko 1 - - - - - 1 

Volejbalové ihrisko - - - - - - - 

Hádzanárske ihrisko 1 - - - 1 - 2 

Tenisové ihrisko - - - - 1 - 1 

Atletická dráha - - - - - 1 1 

Viacúčelové otvorené ihrisko - 1 1 - - - 2 

Gymnastická telocvičňa - - - - - - - 

Stolnotenisová telocvičňa - - 1 - - 1 2 

Doskočisko - 1 1 1 - 1 4 

Spolu 5 3 5 4 4 6 27 

Podklad: Koncepcia rozvoja športu mesta Hlohovec, PhDr. Zuzana Pacesová, 2009 

5.1.6 Komerčná vybavenosť 
Komerčná vybavenosť predstavuje významnú časť občianskej vybavenosti nielen z pohľadu širokej 
škály v uspokojovaní potrieb obyvateľov a tvorby pracovných príležitostí, ale aj z hľadiska formovania 
významovej a funkčnej profilácie prostredia mesta. Táto oblasť občianskej vybavenosti sa vyznačova-
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la dynamickým procesom zmien ako z aspektu vlastníckych vzťahov, ale boli sledované najmä zmeny 
štrukturalizácie vybavenostných druhov, rozvoj nových druhov zariadení a služieb, resp. rozširovanie 
jestvujúcich druhov vplyvom pôsobenia trhového mechanizmu. 

Oblasť komerčnej vybavenosti tvoria predovšetkým zariadenia obchodno - obslužnej vybavenosti, 
ktoré sú ovplyvňované ponukou a dopytom na trhu. Sú to zariadenia maloobchodu, zariadenia verej-
ného stravovania a ubytovania a široká škála služieb, ktoré predstavujú služby osobné, služby pre 
domácnosť, služby výrobné a opravárenské, služby poradenské, finančné, sprostredkovateľské, služ-
by pre motoristov atď. 

V komerčnej vybavenosti mesta Hlohovec prevláda orientácia ich lokalizovania do centrálnej časti 
mesta. Z obchodných reťazcov majú v Hlohovci zastúpenie COOP Jednota (Slov. nár. povstania 17, 
Hlohová), TESCO (Za Váhom 1), Kaufland (Nitrianska 96) a predajňa Lidl (Nitrianska 92).   

Obchodná vybavenosť 

V Hlohovci sa nachádzajú obchodné domy s ponukou rozličného tovaru , služieb a verejného stravo-
vania. Objekty obchodných domov sídlia na Námestí Sv. Michala č. 16 a na ulici Hollého č. 2. Obchod-
ný dom na Námestí Sv. Michala sa nachádza v centrálnej polohe osídlenia a slúži pre potreby obyva-
teľov celého mesta. Nachádzajú sa tu prevádzky finančných inštitúcií bánk, služieb salónov krásy, 
predajní rozličného tovaru a stravovacích zariadení. Medzi prevádzky obchodného domu patrí pre-
dajňa COOP Jednota, do ktorej sa vstupuje od Hlohovej ulice. Obchodný dom na Hollého ulici sa na-
chádza v obytnom území panelovej výstavby a slúži prevažne pre zákazníkov z blízkeho okolia. Ob-
chodný dom disponuje prevádzkami predajní rozličného tovaru, zariadením fitness centra, predajňou 
zo siete mäsiarstiev a stravovacími zariadeniami.  

Obchodná vybavenosť s charakterom obchodného domu sa nachádza pri hypermarkete Tesco na ulici 
Za Váhom č. 1 a pri hypermarkete Kaufland na Nitrianskej ulici č. 96. Zariadenia hypermarketov sídlia 
na perifériách mesta pri vjazde do mesta v smere od Leopoldova (Tesco) a pri vjazde do mesta 
v smere od Nitry (Kaufland). Zariadenia hypermarketov s rozšírenými prevádzkami obchodov slúžia 
pre obyvateľov celého mesta a priľahlých obcí. Obchodná vybavenosť samostatných prevádzok pri 
hypermarketoch sa vyznačuje prevažne predajom textilu, obuvi, športových potrieb, elektroniky 
a prevádzkovaním zariadení verejného stravovania. Samotné hypermarkety sa sústreďujú na širokos-
pektrálnu ponuku potravinového tovaru pre zákazníkov, doplneného o rozličný tovar dennej potreby. 
V objektoch hypermarketov sa nachádzajú menšie predajne liečiv, kvetov, cukrární a kaviarní, bižuté-
rie a špecifického potravinového tovaru.  

Supermarkety ochodných reťazcov majú svoje prevádzky na Nitrianskej ulici č. 92 (Lidl), ulici Slov. nár. 
povstania č. 17 (COOP Jednota), a Hlohovej ulici pri Obchodnom dome (COOP Jednota). Predajne sa 
sústreďujú na ponuku potravinového tovaru a doplnením o úzku škálu tovaru dennej potreby.  

Obchodná vybavenosť v Hlohovci obsahuje ďalšie prevádzky potravinového a nepotravinového tova-
ru rozmiestnené v území s nadväznosťou na obytné územie. Tieto prevádzky sú premenlivého cha-
rakteru s nižšou mierou stability oproti prevádzkam obchodných reťazcov, ktoré sa v súčasnosti rozví-
jajú a rozrastajú rýchlejším tempom a sú považované za stabilnejšie články na trhu.  

Tabuľka 66 Územný priemet zariadení obchodnej vybavenosti – Obchodné domy, hypermarkety, 
supermarkety 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 
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Obchodné domy 

Hlohovec Obchodný dom Nám. Sv.Michala 16 Hlohovec - stred  

Hlohovec Obchodný dom Hollého 2 Nábrežie II  

Hlohovec Obchodný dom Nitrianska 96 Teplá dolina Pri hypermarkete 
Kaufland 

Šulekovo Obchodný dom Za Váhom 1 Šulekovo Pri hypermarkete Tesco 

Hypermarkety 

Šulekovo Tesco Hlohovec Za Váhom 1 Šulekovo  

Hlohovec Kaufland Hlohovec Nitrianska 96 Teplá dolina 
 

 

Supermarkety 

Hlohovec Lidl Hlohovec Nitrianska 92 Starý Hlohovec  

Hlohovec COOP Jednota  Slov. nár. povstania 17 Vinohradská  

Hlohovec COOP Jednota  Hlohová Hlohovec - stred  

 

V meste Hlohovec sa nachádzajú dve predajne motorových vozidiel. Na území Hlohovca je to predaj-
ňa nových motorových vozidiel Škoda na Hviezdoslavovej ulici č. 25. Predajňa ponúka okrem predaja 
vozidiel aj záručný a pozáručný servis, odťahovú službu, pneuservis, originálne náhradné diely 
a príslušenstvo. Na území  Šulekova sa nachádza predajňa ojazdených motorových vozidiel Pevacar 
na Hlubyho ulici.  

Tabuľka 67  Územný priemet zariadení obchodnej vybavenosti – Predaj motorových vozidiel 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Autocomodex 
Hlohovec s.r.o. 

Hviezdoslavova 25 Nová štvrť Autorizovaný predajca značky 
Škoda, opravy motorových 
vozidiel,opravy karosérií, 
geometria, pneuservis, 
odťahová služba, Nonstop 
servis mobil, obhliadky 
poistných udalostí, ručné 
umývanie, originálne náhradné 
diely a príslušenstvo 

Hlohovec BAYERN CENTER HC, 
s.r.o. 

Hviezdoslavova 25 Nová štvrť  

Šulekovo PEVACAR s.r.o. Holubyho Šulekovo Predaj ojazdených vozidiel,  
autoservis 

 
Hlohovec disponuje lokálnymi predajcami stavebných materiálov. Na Šafárikovej ulici je to predajňa 
Novostav, na Šomodskej ulici č. 4 je to ateliér kúpelní Omega, na Nitrianskej č. 91 predajňa strešných 
materiálov Reart-TPK, na Šoltésovej ulici č. 17 Stavebniny Váry, Pod Jašterom predajňa stavebného 
materiálu firma Globex Group, na Nitrianskej 106 predajca keramických obkladov,  dlažieb,  obklado-
vého mramoru a žuly In ceram-G.M.A. Brand a na ulici Zábranie č. 56 predajňa tehlových obkladov.  

Tabuľka 68 Územný priemet zariadení obchodnej vybavenosti – Predaj stavebného materiálu 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Stavebniny Novostav Šafárikova Teplá dolina  

Hlohovec Kúpelňa OMEGA, s.r.o. Šomodská 4 Vinohradská  
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Hlohovec Reart-TPK, s.r.o. Nitrianska 91 Teplá dolina Pedaj strešných materiálov 

Hlohovec Stavebniny Váry Šoltésovej 1570/17 Peter  

Hlohovec GLOBEX-GROUP, s.r.o. Pod Jašterom Dlhé diely Stavebné materiály 

Hlohovec In Ceram - G.M.A. 
Brand 

Nitrianska 106 Teplá dolina Dovozca, distribútor a 
veľkoobchodný predajca 
keramických obkladov, dlažieb, 
obkladového mramoru a žuly. 
Maloobchodný predajca dlažieb, 
obkladov a kúpeľňového 
vybavenia 

Hlohovec WILDFLOWER Zábranie 56 Nábrežie I Predaj flexibilných tehlových 
obkladov a vedľajších prvkov 
obkladu 

 

Čerpacie stanice pohonných látok pre verejnosť sa nachádzajú pri hlavných dopravných trasách. Na 
dopravnej línii v smere vjazdu od Leopoldova do Hlohovca, na území Šulekova je to čerpacia stanica 
Slovnaft. Na rovnakej dopravnej línii sa nachádza čerpacia stanica Shell na Nitrianskej ulici č. 92 pri 
supermarkete Lidl a pri výjazde z mesta na Nitru čerpacia stanica OMW na Nitrianskej ulici č. 95 pri 
hypermarkete Tesco. Na dopravnej trase smerujúcej z Hlohovca do Piešťan sa nachádza čerpacia 
stanica Slovnaft na Dukelskej ulici.  

Čerpacia stanica pohonných látok Tanker, s.r.o., ktorá slúži pre potreby verejnej dopravy sa nachádza 
v areáli SAD na Nábreží A. Hlinku.  

Tabuľka 69 Územný priemet zariadení obchodnej vybavenosti – Čerpacie stanice pohonných látok 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Šulekovo Čerpacia stanica 
Slovnaft 

Šulekovo  Šulekovo  

Hlohovec Čerpacia stanica 
Slovnaft 

Dukelská  Starý háj  

Hlohovec Čerpacia stanica OMW Nitrianska 95 Starý Hlohovec  

Hlohovec Čerpacia stanica Shell Nitrianska 92 Teplá dolina  

Hlohovec TANKER, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 
25/68 

Dolná sihoť areál SAD, pre potreby 
verejnej dopravy 

 

Služby 
Zariadenia služieb v meste Hlohovec sú koncentrované v centrálnej mestskej zóne. V ostatných polo-
hách sa nachádzajú rozmiestnené prevádzky v súvislosti s napĺňaním dopytu obyvateľov územia Hlo-
hovca a územia Šulekova. Predmetom prieskumu vybavenosti služieb je zameranie sa na odvetvia 
využívané najširšou škálou obyvateľstva. Z hľadiska stability aktivity podnikateľských zámerov 
a stability lokalizácie zariadení patria podniky služieb k premenlivým podnikateľským subjektom. Na 
tomto základe je prieskum viazaný na zhrnutie podkladov získaných od mesta Hlohovec, terénny 
prieskum zhotoviteľa ÚPN v katastrálnom území Hlohovca a prieskum databázy získanej prostredníc-
tvom verejnej internetovej siete.  

Prieskum zariadení služieb v Hlohovci sa sústreďuje na subjekty poskytujúce služby realizujúce 
a renovujúce objekty, technickú infraštruktúru a dopravné zariadenia. V rámci prieskumu služieb sú 
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definované a lokalizované zariadenia technickej kontroly vozidiel, servisy vozidiel, pneuservisy 
a autoumyvárne. Súčasťou prieskumu sú salóny krásy, ktorých lokalizácia je podkladom od mesta 
Hlohovec získaného ako vstupný podklad pre riešenie ÚPN Hlohovec. Sledované zariadenia sa nachá-
dzajú na území Hlohovca a Šulekova. Prevažná časť zo skúmaných zariadení sa nachádzajú pri rezi-
denčných objektoch majiteľov podnikania v obytnej zástavbe.   

Tabuľka 70 Územný priemet zariadení služieb – Stavebné firmy 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec KLIMATI - ČP, spol. s r.o. 
 

Železničná 17 
 

Priemyselný obvod - 
juh 

Komplexné služby a systémové 
riešenia v oblasti čistých priestorov, 
stavebného priemyslu, servisu 
priemyselnej automatizácie a dodávky 
a montáže technologických celkov, 
klimatizačných a vzduchotechnických 
zariadení, tepelných izolácií, malých, 
stredných a generálnych opráv strojov 
a zariadení, výrobou súčiastok a 
náhradných dielov, výrobou a 
montážou vzduchotechniky 

Hlohovec Klimati team, spol. s r.o. Železničná 17 
 

Priemyselný obvod - 
juh 

Realizácia projektov v oblasti 
klimatizačných a vzduchotechnických 
zariadení, čistých priestorov, tepelných 
izolácií, malých, stredných a 
generálnych opráv strojov a zariadení. 

Hlohovec Insituform - Hulín Rohr-
sanierungstechniken, 
s.r.o. 

Mierová 23 Priemyselný obvod - 
sever 

Sanácia potrubných rozvodov bez 
výkopových prác 

Hlohovec Monsta Hlohovec, s.r.o. Nitrianska 
939/73 

Starý Hlohovec Vykonávanie pozemných stavieb a 
budovanie inžinierskych sietí, 
požičovňa stavebných mechanizmov a 
náradia 

Hlohovec SV. P. FIDELITAS s.r.o. Šoltésovej 17 Peter Betónové zmesi, preprava materiálov, 
stavebná technika, pneuservis 

Hlohovec Kovovýroba a obchod, 
s.r.o. 

Hlohová 19 Hlohovec - stred Kováčstvo, kovoobrábanie, vedenie 
účtovníctva, tvarovanie kovov za 
studena 

Hlohovec KOVOSLUŽBY s.r.o. Hlohová 17 Hlohovec - stred Opracovanie kovu  

Hlohovec POPO, s.r.o. Rázusova 73 Priemyselný obvod - 
juh 

Uskutočňovanie pozemných stavieb a 
ich zmien, stavebných úprav a 
udržiavacích prác 

Hlohovec REART-TPK, s.r.o. Nitrianska 91 Teplá dolina Tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo 

Hlohovec Aarsleff Hulín s.r.o. Mierová 23  Priemyselný obvod - 
sever 

Vykonávanie priemyselných 
a inžinierskych stavieb 

Hlohovec REMTEX, s.r.o. Hájska 15 Šulekovo Mechanická montáž technologických 
zariadení pre poľnohospodársku 
činnosť 

Hlohovec Stofingstav, s.r.o. Kalinčiakova 
13 

Starý Hlohovec Stavebné a rekonštrukčné práce 

Hlohovec Restavmo, s.r.o. Ľ. Zúbka 19 Peter Stavebná činnosť, stavby na kľúč, 
rekonštrukčné práce, vedenie 
účtovníctva 

Hlohovec Joka - SK, s. r. o. Nám. sv. 
Michala 3 

Vinohradská Realizácia montovaných a murovaných 
rodinných domov, projektovanie, 
energetický audit a certifikácia budov 
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Investefekt A, spol. s r.o. Hurbanova 
64/651 

Starý Hlohovec Stavebná a investičná činnosť. Rodinné 
domy, nadstavby, inžinierske siete, 
stavebné práce  

Hlohovec PETROLSERVIS SK, spol. s 
r.o. 

Vinohradská 
1357/3C 

Vinohradská Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
údržba nepriebojných armatúr, technik 
požiarnej ochrany 

Hlohovec IPAS, a.s. Pri cintoríne 5 Starý Hlohovec Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a ich zmien 

Hlohovec PEDIS, spol. s r.o. Železničná 12 Starý Hlohovec Stavebné práce - bytové, občianske, 
priemyselné stavby 

Hlohovec SOS - HK, s.r.o. Závalie 9/C Vinohradská Výstavba jednoduchých stavieb 

Hlohovec GLOBAL M.R. 
Štefánika 50 

Hlohovec - stred Ing. Pavol Vojtaššák , výstavba 
inžinierskych sietí, občianskej bytovej 
výstavby a rodinných domov 

Hlohovec PIŠOJA Svätopeterská 
73 

Peter Stavebná firma poskytujúca stavebné a 
montážne práce. Montáž zateplených 
a nezateplených priemyselných hál, 
obklady, pokládky zámkovej dlažby, 
rekonštrukcie domov, bytov a 
administratívnych budov 

Hlohovec Thermint, spol. s r.o. Nám. Sv. 
Michala 2/1 

Vinohradská Montáž drevodomov, dodávka a 
montáž strešnej krytiny, izolácia 
striech asfaltovými lepenkami, výroba 
autofólií, bezpečnostno-ochranných 
fólií, solárno-termálnych fólií 

Hlohovec MILO REAL Podzámska 33 Nábrežie II Fasádne zatepľovanie, obkladanie a 
dláždenie z keramických a kamenných 
dlažieb, rekonštrukcie bytových jadier 
a interiérov, predaj a montáž 
interiérových drevených dverí 

Hlohovec BUDÁČ JÁN - stavebné 
práce 

M. R. 
Štefánika 
2476/16 

Hlohovec - stred Všetky druhy stavebných prác, 
rekonštrukcia bytov, výstavba 
rodinných domov, rekonštrukcie 
bytových jadier, strojové omietky, liate 
podlahy, obklady, dlažby, 
sadrokartóny, stierkovanie, murovanie 
stien, komínov, priečok, výstavba 
rodinných domov na klúč 

Hlohovec HOFFMANN Svätopeterská 
1513/73 

Peter Stavebná firma 

Šulekovo PREMONT Pltnícka 
240/49 

Šulekovo Realizácia inžinierskych a pozemných 
stavieb 

Hlohovec INSTAV Závalie 
1339/8 

Vinohradská Stavebná firma 

Hlohovec SLOPHARMA, a.s. Železničná 
759/17 

Priemyselný obvod - 
juh 

Podnikateľské poradenstvo, inžinierske 
činnosti a súvisiace technické 
poradenstvo, uskutočňovanie stavieb a 
ich zmien 

Hlohovec PARVAL s.r.o. Nábrežie A. 
Hlinku 51 

Dolná sihoť Stavebná firma 

Šulekovo AKIB s.r.o. Osloboditeľov 
791/76 

Šulekovo Stavebná firma 
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Tabuľka 71 Územný priemet zariadení služieb – STK, Autoservisy, Pneuservisy a autoumyvárne 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec STK Hlohovec, s.r.o Mierová 24 Nová štvrť Pracovisko technickej a emisnej 
kontroly 

Šulekovo STK Hlohovec, s.r.o Sereďská cesta 740 Šulekovo Pracovisko kontroly originality 

Hlohovec Autoservis RENTER 
SLOVAKIA spol. s r.o. 

Rázusova 52 Starý Hlohovec Kompletný servis osobných a 
úžitkových automobilov 

Hlohovec Autoservis Bernolákova 13 Starý Hlohovec Mikuláš Lányi AUTOSERVIS, 
Oprava a údržba motorových 
vozidiel, výmena olejov a 
chladiacich zmesí, oprava 
brzdových systémov 

Hlohovec Autoservis Dukelská 88 Peter Milan Kamenčík - autoservis, 
Oprava a údržba motorových 
vozidiel, zabezpečovanie 
kompletného autoservisu a 
predaj súčiastok 

Hlohovec D.S. Autoservis Pod Beranom 
2390/10 

Nábrežie II Slovák Daniel  

Hlohovec Autoservis Auto-
elektro 

Hviezdoslavova 
1406/35 

Nová štvrť AUTO - ELEKTRO opravovňa 
Polák 

Hlohovec Autoservis Radlinského 
551/72 

Starý Hlohovec Autoservis Milan Kamenčík 

Hlohovec AUTO FAIR  Železničná 4 Priemyselný obvod 
- juh 

Predaj náhradných dielov na 
osobné automobily, odťahová 
služba - Lavor Peter 

Hlohovec Autoservis 
Automotostars 

M. Benku 5 Nová štvrť Oprava motorových vozidiel, 
predaj náhradných dielov, 
autodiagnostika BOSCH, výkup 
druhotného odpadu 

Hlohovec Pneuservis Nitrianska 77 Starý Hlohovec  

Hlohovec Pneuservis D - MAX 
logistic, s.r.o.  

Vansovej Peter Pneuservis - výmena oleja, filtre, 
brzdy, tlmiče 

Hlohovec Pneuservis HC PNEU s. 
r. o. 

Bezručova 2 Nábrežie I Pneuservis, rýchloservis, 
klimatizácie, ťažné zariadenia, 
predaj pneumatík 

Hlohovec Autoservis a 
pneuservis REMTEX, 
s.r.o.  

Hájska 621/15 Šulekovo Autoservis a pneuservis, opravy 
áut, výmena oleja a pneumatík 

Hlohovec Autoservis a 
autoumyváreň 

Svätopeterská 81 Peter  

Hlohovec Autoumyváreň  MAGIC Tehelná 2 Starý Hlohovec Patrik Očenáš - Magic ručná 
autoumyváreň, služby - kontrola 
tlaku pneumatík, hladiny oleja, 
výmena žiaroviek, kontrola 
chladiacej kvapaliny, ošetrenie 
tesnení dverí 

Hlohovec Autoumyváreň   Hviezdoslavova 
1/M. Benku 5 

Nová štvrť Predaj náhradných dielov na 
všetky typy motorových 
vozidiel, čistenie automobilov - 
interiér, exteriér 
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Tabuľka 72 Územný priemet zariadení služieb – Salóny krásy 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Kadernícky salón M.R. Štefánika 14 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kozmetický salón Slov. nár. povstania 6 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Slov. nár. povstania 21/C Vinohradská  

Hlohovec Kozmetický salón M.R. Štefánika 12 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Za poštou 7 Vinohradská  

Hlohovec Salón nechtového dizajnu Nábr.A. Hlinku 37 Dolná sihoť  

Hlohovec Salón nechtového dizajnu, 
pedikúra 

M.R. Štefánika 14  Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Pribinova 13 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Emilly Nám. sv. Michala 16 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Slov. nár. povstania 21/B Vinohradská  

Hlohovec Kadernícky salón Podzámska 37 Nábrežie II  

Hlohovec Kadernícky salón Witches Jesenského 5 Hlohovec - stred  

Hlohovec Salón nechtového dizajnu M.R. Štefánika 12 Hlohovec - stred  

Hlohovec Salón krásy STAR Bernolákova 1 Starý Hlohovec  

Hlohovec Kadernícky a kozmetický 
salón SUNNY  

Bernolákova 13 Starý Hlohovec  

Hlohovec Kozmetický salón  Bernolákova 16 Starý Hlohovec  

0Hlohovec Kadernícky salón Pánska Niva 14 Kamenné hory  

Hlohovec Kadernícky salón Radlinského 6 Hlohovec - stred  

Hlohovec Salón krásy STAR M.R. Štefánika 22 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky a kozmetický 
salón  

Hlohová 25 Hlohovec - stred  

Hlohovec Štúdio Efekt Fraštacká 29 Nábrežie I  

Hlohovec Masérsky salón Pribinova 10 Hlohovec - stred  

Hlohovec Masérsky salón Aloe Slov. nár. povstania 10 Hlohovec - stred 
 

 

Hlohovec Masérsky salón Rafael Za poštou 7 Vinohradská  

Hlohovec Kadernícky salón Martina Kamenohorská 30 Kamenné hory  

Hlohovec Kadernícky salón Hollého 2 Nábrežie II  

Hlohovec Kadernícky salón Pri Cintoríne 1 Starý Hlohovec  

Hlohovec Kadernícky salón Nám. sv. Michala 9C Hlohovec - stred  

Hlohovec Kozmetický salón Nám. sv. Michala 16 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kozmetický salón Nám. sv. Michala 6 Vinohradská  

Hlohovec Kadernícky salón Nám. sv. Michala 6 Vinohradská  

Hlohovec Kozmetický salón M.R. Štefánika 35 Hlohovec - stred  

Hlohovec Oxycentrum Podzámska 37 Nábrežie II  

Šulekovo Kadernícky salón Maca Seredská 40  Šulekovo  

Hlohovec Kadernícky salón Monika Osloboditeľov 17 Šulekovo  

Hlohovec Salón nechtového dizajnu Kopernikova 72 Vinohradská  

Hlohovec Kadernícky salón Slov. nár. povstania 10 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kadernícky salón Crystal Za Váhom 1, HM Tesco Šulekovo  
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Kadernícky salón Petra Nám. sv. Michala 17  Nábrežie II  

Hlohovec Kozmetický salón R. Dilonga 20 Nábrežie I  

 
Mesto Hlohovec disponuje zariadeniami pohrebných služieb, ktoré sa sústreďujú na pokrytie potrieb 
prevažne na území Hlohovca a Šulekova.  

Tabuľka 73 Územný priemet zariadení služieb – Pohrebné služby 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Pohrebná služba Astra Pri cintoríne 5 Starý Hlohovec 
 

 

Hlohovec Pohrebné služby - 
SCHOTTERT 

Nitrianska 949/2 Starý Hlohovec V Dome smútku 

 

Zariadenia finančných služieb bánk a poisťovní sa nachádzajú výlučne na území Hlohovca. Šulekovo 
nedisponuje zariadením finančných služieb. Hlohovec disponuje siedmymi zariadeniami bánk 
a šiestimi zariadeniami poisťovní. Medzi banky nachádzajúce sa v Hlohovci patria: ČSOB, Sberbank, 
Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit bank, VÚB a Prima banka. Poisťovne, ktorých pobočky 
sídlia na území Hlohovca sú: Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Alianz-Slovenská 
poisťovňa, Kooperativa, Amslico a Unica.  

Tabuľka 74 Územný priemet zariadení služieb – Finančné služby 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Banky 

Hlohovec Československá ob-
chodná banka 

Slov. nár. povstania 
9  

Vinohradská  

Hlohovec Sberbank Slovensko, 
a.s. Nám. sv. Michala 1 

Vinohradská  

Hlohovec 
Slovenská sporiteľňa 

Nám. sv. Michala 
28  

Nábrežie II  

Hlohovec Tatra banka Hlohová 11 Hlohovec - stred  

Hlohovec UniCredit bank M.R. Štefánika 4  Hlohovec - stred  

Hlohovec Všeobecná úverová 
banka Podzámska 37  

Nábrežie II  

Hlohovec 
Prima banka 

Nám. sv. Michala 
16 

Hlohovec - stred  

Poisťovne 

Hlohovec Sociálna poisťovňa 
Hlohovec Jarmočná 4 

Starý Hlohovec  

Hlohovec Všeobecná zdravotná 
poisťovňa 

Slov. nár. povstania 
10 

Hlohovec - stred  
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Alianz-Slovenská pois-
ťovňa 

Slov. nár. povstania 
18 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Kooperativa M.R. Štefánika 21 Hlohovec - stred  

Hlohovec 
Amslico 

Slov. nár. povstania 
10 

Hlohovec - stred  

Hlohovec 
Uniqa 

Slov. nár. povstania 
11 

Hlohovec - stred  

 
O službu zberu odpadu v meste Hlohovec sa stará spoločnosti A.S.A. Hlohovec, s.r.o. sídliaca na Šafá-
rikovej ulici č. 30, ktorej úlohou je zber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych 
odpadov z domácností, od podnikateľských subjektov a organizácií na území mesta Hlohovec. Ďalšou 
spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom odpadu v Hlohovci je Marius Pedersen, a.s., ktorej sídlo sa 
nachádza na seredskej ulici v mestskej časti Šulekovo. Jej úlohou je zber, triedenie a likvidácia odpa-
du, triedený zber druhotných surovín, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemysel-
ných a nebezpečných odpadov.  

Spoločnosť Metalux, s.r.o. sa zaoberá výkupom železného šrotu a farebných kovov, zvozom a triede-
ním železného odpadu, pristavením kontajnerov na železný a stavebný odpad . Poskytujú komplexné 
riešenie v likvidácií odpadu vrátane nebezpečného odpadu, ktorý vzniká pri výrobe. Spoločnosť sa 
zaoberá likvidáciou starých technologických celkov, strojov, kovových konštrukcií a zariadení. Likvidá-
cia autovrakov, vydávanie potvrdenia pre dopravný inšpektorát na odhlásenie vozidla a zrušenie PZP 
rovnako patria k činnostiam podnikateľského subjektu.  

Podklad: http://www.metalux.sk/sluzby.html, http://www.azet.sk/firma/pobocka/27381/31571/274645/marius-pedersen-
a-s-hlohovec_1/, http://www.asa-group.com/sk/Slovensko/Prevadzky/A-S-A-Hlohovec-s-r-o-prevadzkaren-Hlohovec.asa 

Tabuľka 75 Územný priemet zariadení služieb – Zber odpadu 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec A.S.A. Hlohovec, s.r.o. Šafáriková 30  Teplá dolina Zber, preprava, zneškodňovanie a zhod-
nocovanie komunálnych odpadov z 
domácností, od podnikateľských subjek-
tov a organizácií na území mesta Hloho-
vec 

Šulekovo Marius Pedersen, a.s. Sereďská 1038 Šulekovo Zber, triedenie a likvidácia odpadu. 
Triedený zber druhotných surovín, pre-
prava a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu, priemyselných a nebezpečných 
odpadov 

Hlohovec Metalux s.r.o. Šoltésovej 22 Peter Zber kovov 

Šulekovo JUKOV - Juraj Kováč Osloboditeľov 
51/994 

Šulekovo Zber kovov 

Šulekovo JUMIKO, s.r.o. 

 

Osloboditeľov 
51/994 

Šulekovo Zber kovov 

http://www.metalux.sk/sluzby.html�
http://www.azet.sk/firma/pobocka/27381/31571/274645/marius-pedersen-a-s-hlohovec_1/�
http://www.azet.sk/firma/pobocka/27381/31571/274645/marius-pedersen-a-s-hlohovec_1/�
http://www.asa-group.com/sk/Slovensko/Prevadzky/A-S-A-Hlohovec-s-r-o-prevadzkaren-Hlohovec.asa�
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Plastic People, s.r.o. areál Skládky 
Vlčie hory Hlo-
hovec 

Blanáre prevádzkovateľ Areálu odpadového 
hospodárstva Vlčie hory Hlohovec v 
ktorom prevádzkuje zariadenia na zneš-
kodňovanie nie nebezpečného odpadu, 
inertného odpadu, nebezpečného odpa-
du, zariadennie na zhodnotenie biologic-
ky rozložiteľného odpadu a kompostáreň 
zeleného odpadu a zariadenie pre zber a 
zhoromažďovanie odpadu a pre zber a 
zhormažďovanie elektroodpadu. 

Hlohovec Ľubomír Kután, TKO 
Ekopres II. 

Šafárikova 26 Dlhé diely čistiace a prevádzkové služby - údržba 
miestnych komunikácií 

 

Verejné stravovanie 
V riešenom území sa nachádza široká škála služieb verejného stravovania, v druhovej štruktúre od 
reštaurácie, hostinca, kaviarne, baru, pizzerie, až po rýchle občerstvenie. Zariadenia verejného stra-
vovania sa nachádzajú prevažne v mestskej časti Hlohovec, v centrálnej polohe mesta. Niekoľkými 
zariadeniami stravovania rovnako disponuje mestská časť Šulekovo. Prevažne monofunkčné urbanis-
tické obvody Peter, Kamenné hory a Nová Štvrť disponujú minimálnym počtom zariadení verejného 
stravovania.  

Tabuľka 76 Územný priemet zariadení verejného stravovania 

MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec PIZZA La Stella Štúrova 1 Hlohovec - stred  

Hlohovec PIZZA SamOliver Slov. nár. povstania 
24 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Fraštacká vináreň Pod Beranom 1 Nábrežie II  

Hlohovec Jašterka Pribinova 17 Hlohovec - stred  

Hlohovec Western pub M.R. Štefánika 14 Hlohovec - stred  

Hlohovec Jedáleň M.R. Štefánika 9 Hlohovec - stred  

Hlohovec Viecha Jašter Dukelská 1 Starý háj  

Hlohovec Jedáleň U mäsiarov Štúrova 4 Hlohovec - stred  

Hlohovec Be-be burger Nám. sv. Michala 16 Hlohovec - stred  

Hlohovec Tučko burger  Nám. sv. Michala 21 Nábrežie II  

Hlohovec Bufet hotel Jeleň Nám. sv. Michala 1 Vinohradská  

Hlohovec Pizzeria Grande Nitrianska 34 Starý Hlohovec  

Hlohovec Ázijské bistro PANDA M.R. Štefánika 13 Hlohovec - stred  

Hlohovec Reštaurácia Vinulík Radlinského 6 Hlohovec - stred  

Hlohovec Reštaurácia Šport Zábranie 40 Nábrežie I  

Hlohovec Gurmán Hlohová 17 Hlohovec - stred  

Hlohovec Food House Hlohová 15 Hlohovec - stred  

Hlohovec Terasa pod platanmi Zámok 14 Dolná sihoť  

Hlohovec Ázijské bistro Za Váhom 1  Šulekovo  

Hlohovec Kaváren M.R. Štefánika 24 Hlohovec - stred  
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Herňa Admiral  M.R. Štefánika 15 Hlohovec - stred  

Hlohovec Pivný dvor u Kozla M.R. Štefánika 13 Hlohovec - stred  

Hlohovec Herňa bar Family M.R. Štefánika 10 Hlohovec - stred  

Hlohovec Kaviareň Jazz club Arm-
strong 

M.R. Štefánika 19 Hlohovec - stred  

Hlohovec Dublin pub Nám. sv. Michala 4 Vinohradská  

Hlohovec Park Caffe Nám. sv. Michala 20 Nábrežie II  

Hlohovec Herňa EL PASO II. Nám. sv. Michala 21 Nábrežie II  

Hlohovec Kaviareň hotela Jeleň Nám. sv. Michala 1 Vinohradská  

Hlohovec Kaviareň Erdödy 
Espreso 

Nám. sv. Michala 26 Nábrežie II  

Hlohovec Storm Nám. sv. Michala 9 Hlohovec - stred  

Hlohovec Hostinec Kriváň Nám. sv. Michala 26 Nábrežie II  

Hlohovec Slopper club Štúrova 1  Hlohovec - stred  

Hlohovec Kaviareň Monaco Pribinova 1 Hlohovec - stred  

Hlohovec Bar Sedmička Pribinova 14 Hlohovec - stred  

Hlohovec Hugo Café  Pribinova 29 Hlohovec - stred  

Hlohovec U Poštára Pribinova 97 Starý Hlohovec  

Hlohovec Kaviareň-bar Billiards 
club 

Pribinova 28 Hlohovec - stred  

Hlohovec Pohostinstvo Pod 
Smrekom 

Pribinova 16 Hlohovec - stred  

Hlohovec Herňa RICHI Slov. nár. povstania 3 Vinohradská  

Hlohovec Kaviareň Artfil Coffe  Slov. nár. povstania 
10 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Herňa-bar Royal Admi-
ral 

Slov. nár. povstania 
10 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Praha-súkromný klub  Slov. nár. povstania 
20 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Herňa Ryba Slov. nár. povstania 
19 

Vinohradská  

Hlohovec Pohostinstvo u Jána Slov. nár. povstania 
24 

Hlohovec - stred  

Hlohovec Denný bar Jesenského 5 Hlohovec - stred  

Hlohovec Harley pub Jesenského 12 Starý Hlohovec  

Hlohovec Pohostinstvo Karpina Jesenského 35 Hlohovec - stred  

Hlohovec Red Art Café Galery Podzámska 12 Vinohradská  

Hlohovec Krčma u Deda Hollého 2 Nábrežie II  

Hlohovec Pohostinstvo  Hlohová 55 Hlohovec - stred  

Hlohovec Struna pub Hlohová 49 Hlohovec - stred  

Hlohovec Pohostinstvo DUO Hlohová 19 Hlohovec - stred 
 

 

Hlohovec Herňa Bernolákova 1 Starý Hlohovec  

Hlohovec Pohostinstvo U Slováka Bernolákova 31 Starý Hlohovec  

Hlohovec Hostinec Pelikán  Hlohová 6 Nábrežie II  
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MČ Názov zariadenia Adresa UO Poznámka 

Hlohovec Café bar u Kukina  Nitrianska 50 Starý Hlohovec  

Hlohovec Gazdovský dvor Nitrianska 20 Starý Hlohovec  

Hlohovec Herňa bar Brooklyn  Radlinského 6 Hlohovec - stred  

Hlohovec Koľajnička Železničná 2 Starý Hlohovec  

Hlohovec Bistro Nani Železničná 2  Hlohovec - stred  

Hlohovec Bistro Zastávka Železničná 1 Priemyselný obvod - 
juh 

 

Hlohovec Café House Železničná 4 Hlohovec - stred  

Hlohovec Pohostinstvo Šoni Dukelská 10 Peter  

Hlohovec Pohostinstvo u Rybára Gaštanová 22 Dolná sihoť  

Hlohovec Pohostinstvo u Mareka Zábranie 6 Nábrežie I  

Hlohovec Peterská bašta Svätopeterská 85 Peter  

Hlohovec Pohostinstvo Slovan Nábr. A. Hlinku 1 Nábrežie I  

Hlohovec Penalta Nábr.A. Hlinku 7 Nábrežie I  

Hlohovec Denný bar Pod orechom Jilemnického 26/A Nová štvrť  

Hlohovec Caffé restaurant Jarmočná 2 Starý Hlohovec  

Hlohovec Amfiteáter Zámocká záhrada, 
Zámok 2A, Budova 
amfiteátra 

Dolná sihoť  

Šulekovo Šoni bar Záhradnícka 5 Šulekovo  

Šulekovo Pohostinstvo Ihrisko Osloboditeľov 1037 Šulekovo  

Šulekovo Hostinec U Fera Šulekova 22 Šulekovo  

Šulekovo Krčma U kohúta Šulekova 31 Šulekovo  

Šulekovo MAGIC Herňa a bar Za Váhom 1 Šulekovo  

Šulekovo Cafe RICHI Za Váhom 1 Šulekovo  

 

Verejné ubytovanie 
Na území Hlohovca sa nachádzajú zariadenia verejného ubytovania v nadväznosti na Železničnú sta-
nicu, športový areál Zábranie a športový areál v urbanistickom obvode Peter. Ubytovacími zariade-
niami disponujú územia centra mesta, urbanistický obvod Vinohradská a urbanistický obvod Starý 
háj. Mestská časť Šulekovo má na svojom území jedno zariadenie verejného ubytovania.  

Tabuľka 77 Územný priemet zariadení verejného ubytovania 

Názov zariadenia/Adresa Adresa  UO Počet izieb/lôžok Kategória Poznámka 

Quarto 
 

Podzámska 2 
Hlohovec 

Vinohradská 24 lôžok penzión **  

Hotel Mier 
 

Svätopeterská 85 
Hlohovec 

Peter 20 lôžok turistická 
ubytovňa ** 

 

Ubytovňa HC 
(KM Group s.r.o.) 

Mierová 2317 
 

Priemyselný 
obvod - 
sever 

108 izieb 
300 lôžok 

Ubytovňa  

Hotel Šport Zábranie 40 
Hlohovec 

Nábrežie I  hotel *  

U Janásov na Starej hore Stará hora 4 
Hlohovec 

Blanáre 30 lôžok penzión ** Činnosť 
pozastavená 
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Hotel Stofing Koperníkova 49 
Hlohovec 

Vinohradská 48 lôžok Hotel ***  

Hotel Jeleň 
 (BNN Group, s.r.o.) 

Nám. sv. Michala 1, 
Hlohovec 

Vinohradská 
 

20 lôžok Hotel ***  

Viecha Jašter 
 (Pavol Tutura) 
9. mája 25, Hlohovec 

Dukelská 1 
Hlohovec 
 

Starý háj 3 izby 1-lôžkové 
7 izieb 2-
lôžkových 

Ubytovňa *  

Ubytovňa  
 (Bytové hospodárstvo  

Železničná 2/A  
Hlohovec 
 

Hlohovec - 
stred 

22 izieb/20  2 
lôžkových 
  2  1-lôžkové)  

ubytovňa   

Penzión Pompano 
 (Iveta Pátková-FILIPÍNO) 

Hlohová 15, 
Hlohovec 

Hlohovec - 
stred 

16 lôžok Penzión*   

Penzión U Poštára Pribinova 97 
Hlohovec 

Starý 
Hlohovec 

200 lôžok 
2-3lôžkové  

Penzión  

Ubytovňa 
VK Invest Group, s.r.o. 
V. Clementisa 13 Trnava 

Štúrova 52 
 

Priemyselný 
obvod - juh 

24 lôžok Ubytovňa  

Penzión Adriana Kopernikova 101 
Hlohovec 

Vinohradská  Penzión*  

Penzión M.L.K. Osloboditeľov 
778/104 Šulekovo 

Šulekovo 4 izby 
27 b.j. 

Penzión  

Zdroj: MsÚ Hlohovec (2014), Terénny prieskum v katastrálnom území Hlohovca (AŽ Projekt), Databáza webovej stránky 
www.hlohovec.sk 
 
V uvedených zariadeniach komerčnej vybavenosti podniká významný počet súkromných podnikate-
ľov, ktorí sú zahrnutí do skupiny tzv. malých a stredných podnikateľov, podnikajúcich prevažne na 
základe živnostenského listu, resp. koncesionárskeho povolenia. 
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6 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH 
A HISTORICKÝCH HODNÔT 

6.1 Historický vývoj mesta  
Osídlenie danej lokality v predhistorickom období sa v nedávnych rokoch stalo predmetom intenzív-
neho odborného skúmania. Pokiaľ Súpis na Slovensku v roku 1967 /diel I., str. 403-407/ medzi ziste-
nými archeologickými náleziskami a pamiatkami uvádza výskyt neolitického sídliska, nález bronzovej 
sošky Jupitera Dolichena a slovanské kostrové pohrebisko z obdobia Veľkej Moravy, ako aj staroma-
ďarské pohrebisko a slovanské sídlisko z 10. až 12. storočia, analýzy k pamiatkovej zóne mesta z roku 
2012 poskytujú podstatne širší rozsah a typológiu dosiaľ zistených archeologických nálezov. Ide 
o praveké najstaršie lovecké osídlenia v období cca 12 tis. rokov pred n. l. v časti Diele na východe 
súčasného Hlohovca, objavenie enklávy osád v mladšej a neskorej dobe kamennej spolu s výtvarnými 
nálezmi hlinených a vypaľovaných pravekých Venuší /Diele, Panská Niva, Svätopeterská ul. 
a Námestie sv. Michala/, a ďalej tiež sídliskové nálezy bronzových pracovných nástrojov a šperkov 
z doby bronzovej. Z halštatského obdobia pochádzajú železné predmety z dobových hrobov 
z obdobia rokov 750 až 450 rokov pred  n. l. v lokalite ul. Čsl.  a v Šulekove – Pri včelíne. V období do 
zmeny letopočtu boli objavené tiež keltské sídlisko spolu s depotmi zo skla a germánska osada v časti 
Panská Niva. Zo slovanského obdobia prvé prejavy osídlenia sa zaznamenali už začiatkom 6. storočia. 
Ranno-historické zdroje – Fuldské anály uvádzajú dobytie Hlohoveckého hradu Bavormi a v roku 884 
dobytie hradu Svätoplukom, resp. Anonymova kronika v roku 907 dobytie hradu Maďarmi. Tieto 
informácie verifikuje výskyt rozsiahleho slovanského hradiska od ulice Závalie až po zámocké návršie 
datované do obdobia 9. a 11. storočia. Nález veľkomoravského pohrebiska je situovaný v lokalite 
Námestia sv. Michala a v lokalite Panská Niva. Rozsiahle a intenzívne výboje Maďarov po rozvrátení 
Veľkej Moravy smerom na sever potvrdzuje hrob staromaďarského bojovníka z radov družiny kme-
ňového náčelníka zo začiatku 10. storočia 

V spojitosti s výskytom a  predpokladmi objavov ďalších archeologických nálezísk a situácií pamiatko-
vé orgány vyžadujú zapracovať do návrhu územného plánu podmienky, aby stavebník, investor sta-
vieb vyžadujúcich si zemné práce vyžiadal si od krajského pamiatkového úradu v stupni územného 
konania (v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej 
akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade záchranného výskumu krajský 
pamiatkový úrad vydá rozhodnutie v súlade s § 37 ods. 3 Zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Z. z.. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Keďže nemožno vylúčiť, že pri zemných 
prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k výskytu archeologických situácií, resp. ar-
cheologických nálezov, je vhodné a potrebné túto požiadavku rešpektovať. 

Súčasný kompaktný sídelný celok mesta historicky vznikal na pôdoryse troch stredovekých osád, a to 
Starého Hlohovca (išlo o pôvodne podhradskú pohraničnú osadu situovanú v lokalite pod hlohov-
ským hradom). Hrad je doložený v Zoborskej listine roku 1113 na ľavom brehu Váhu. Osada Nového 
Hlohovca vznikala po príchode nemeckých kolonistov, v období po tatárskych vpádoch medzi rokmi 
1242-58, v priebehu 14. a 15. storočia, a to severovýchodne od Starého Hlohovca. Pozostatok niek-
dajšej samostatnej obce, resp. jej niekdajšie centrum tvorí súčasné námestie sv. Michala. Tretia histo-
ricky samostatná osada Svätý Peter bola situovaná za mestským opevnením severne od Nového Hlo-
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hovca a jej  niekdajší pôdorys tvorí súčasná mestská časť Svätý Peter. Dlhodobo sa vyvíjala ako samo-
statná obec a k mestu Hlohovec bola pričlenená až v roku 1953. Chotár pôvodnej osady Hlohovca 
vymedzuje dochovaná donačná listina panovníka Ladislava IV. z roku 1276. 

Prvé písomné zmienky, ktoré uvádzajú názov hradu, alebo tiež osady, sa dochovali z obdobia počiat-
kov uhorského štátu. V 11. storočí Hlohovecký hrad predstavoval jedno z významných politických 
a administratívnych centier uhorského štátu /napríklad tzv. dôveryhodné miesto uchovávajúce dôle-
žité donačné listiny vznikajúcej šľachty/. Patril zároveň k pevnostiam druhej obrannej línie voči nájaz-
dom z Českého kráľovstva, resp. z Moravy, pričom Hlohovecký hrad spravoval kráľom vymenovaný 
úradník a bola tu  umiestnená pohraničná vojenská družina kopijníkov.  

Prvé písomné zmienky, ktoré uvádzajú názov osady Hlohovec, sú z konca 10. storočia, pričom sa 
spomína poddanská osada pod hradom, v dnešnej južnej časti mesta. Ide o písomnú zmienku v zo-
borskej listine o hrade Hlohovec – Golguz. Významový základ názvu mesta pochádza z kmeňového 
slovanského slova znamenajúceho hlohový porast (pôvodný názov Glogovec, ktorý bol v 11.- 12. sto-
ročí zmenený na Hlohovec. Neskôr je tento názov uvádzaný ako Castrum Colgouch (10.-12. stor.) 
a Golgata, resp. Golgotha (pred rokom 955 až do roku 1283). Ďalej sa uvádza ako castellani Golgo-
cienses (1113), castrum Golgouciensis (1209), Globitz in Ungaria (1236) castri de Galgouch (1276, 
1360). V roku 1400 sa názov výrazne mení na Fraystoth, na zrejmý lokálny staronemecký významový 
základ Frei Stadt. Tento názov je ďalej frekventovaný ako Nicolas de Freystat (1434), Frisstak, Fris-
stacky (1440 a 1443), avšak aj civitas nostra Galgocz (1496), Vreynstat (1431), Dan na Freisstatu 
(1440), atď. Tieto archívne zdroje sú dostatočne spracované (Štefánik, M.- Lukačka, J.: Lexikón stre-
dovekých miest na Slovensku. SAV, Bratislava 2010, str. 164), avšak je vhodné a potrebné iniciovať 
komparačný výskum z hľadiska regionality jazyka a pôvodu nemeckých prisťahovalcov.  

Aj neskôr sa názov mesta uvádza rôzne, a to Galgocz, Freystadl, Fraisstak (1773), Galgócz, Freystadl, 
Frassták, Eleutheropolis (1786), Galgócz, Freystadl, Frassták, Frayssták (1808). V období pred a po 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní bol oficiálnym názvom Galgóc (1863-1913) a po roku 1918, v období 
Československej republiky, Hlohovec, Frašták (1920), resp. Hlohovec (1927). 

Z ďalších významných udalostí a zistení dotýkajúcich sa dejín Hlohovca je nutné pripomenúť, že v 12. 
– 13. storočí bol hrad Hlohovec sídlom komitátu. Z roku 1211 sa dochovala  prvá  písomná  zmienka o 
obci Šulekovo /Beruczeg/, a to pri vymedzovaní hraníc kaločského arcibiskupa Bertolda pre uhorské-
ho kráľa Ondreja II. Za falzum sa považuje zmienka o obci z roku 1138. Z roku 1241 sa dochovala naj-
staršia písomná zmienka o kostole sv. Petra, na ktorého základoch pravdepodobne postavili dnešný 
farský kostol sv. Michala. V roku 1242 zaznamenali následky tatárskeho vpádu - plienenie v okolí hra-
du, pričom došlo k zničeniu podhradskej osady. V rokoch 1242- 1258 sa predpokladá príchod nemec-
kých prisťahovalcov a vznik osobitného stredovekého mesta – Nového Hlohovca, ktoré bolo utvárané 
ako gotické stredoveké mesto so štvorcovým námestím a šachovnicovou štruktúrou uličnej siete.  

Dosídľovanie spustošeného územia kolonistami pokračovalo aj po roku 1250, pričom rozsiahly urba-
nistický koncept vznikajúceho samostatného sídla naznačuje aj značný rozsah tejto tzv. šoltýsskej 
kolonizácie v danom území. V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daroval hrad i osadu Hlohovec zemepánovi 
Abovi. V roku 1294 – 1297 časť hlohovského panstva od panovníka Ondreja III. získal darom Abrahám 
Ruffus, ktorý ho v roku 1297 vymenil s Abom, synom zemepána Abu, za hrad Branč na Záhorí. V roku 
1301 dobyli Hlohovecký hrad vojská Matúša Čáka. V rokoch 1321-1349 boli mestu udelené výsady 
slobodného kráľovského mesta. V roku 1349 sa mesto opäť stáva zemepanským mestom, keď pa-
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novník Ľudovít I. z Anjou daroval Hlohovec Mikulášovi a bratom zemepána Konta  Leukušovi 
a Bartolomejovi. Zo 14. storočia pochádzajú viaceré mestské výsady, v roku 1353 panovník povoľuje 
v Hlohovci vyberanie mýta na moste cez Váh a v roku 1362 udeľujú mestské privilégiá pre Nový Hlo-
hovec. V tom istom roku panovník Ľudovít I. udelil mestu Hlohovcu privilégium na konanie jarmoku 
ako výročného trhu, a to dňa 29. septembra na sviatok sv. Michala Archanjela a počas nasledujúcich 
2 týždňov. V roku 1365 Mikuláš Kont oslobodil Starohlohovčanov od robotných povinností, ktorí sa 
vrchnosti vykupovali odvádzaním peňazí. V tom istom roku zemepán zakladá mestský špitál. Z roku 
1369 sa dochovala prvá písomná zmienka o obci sv. Peter /Villa Sancti Petri/.  

Na prelome 14. a 15. storočia sú známe vojnové výpravy sedmohradského vojvodu Stibora zo Stiboríc 
proti hlohovskému panstvu zaťa Ladislava z Iloku /Ujlakyho/. V roku 1403 hrad Hlohovec po ťažkých 
bojoch dobyli. V roku 1430 zaznamenali husitské tzv. spanilé jazdy aj v okolí Hlohovca. V roku 1431 
husitské vojská pod vedením Prokopa Holého vynútili si prechod cez Hlohovec, pričom zapálili dreve-
ný most cez Váh. V roku 1446 dobyl Hlohovec Ján Jiskra z Brandýsa a v rokoch 1459-60 obsadili brat-
rícke vojská obec Svätý Peter na predmestí Hlohovca. V roku 1465 začala výstavba františkánskeho 
kláštora, pričom pôsobenie rádu Františkánov zaznamenali v roku 1492. V roku 1496 získava starý 
Hlohovec nové mestské privilégiá. Panstvo Hlohovec získava v roku 1525 Alexej Thurzo a v roku 1530 
postihol mesto vpád Turkov, ktorých výboje zaznamenali aj v rokoch 1555-65. Okolo roku 1570 prešli 
Thurzovci na evanjelickú vieru a v roku 1576 v Hlohovci vypálili františkánsky kláštor.  

Prvá kníhtlačiareň tu začína pôsobiť v roku 1581. Od roku 1639 hlohovecké panstvo vlastní Adam 
Forgáč. V roku 1663 dobyli mesto Turci a hrad Hlohovec až do roku 1683 tvoril najsevernejšiu tureckú 
pevnosť. V čase bojov s Turkami, v roku 1663 vypálili evanjelickú školu, ktorú ako gymnázium v 16. 
storočí založili Thurzovci. V roku 1709 hlohovecké panstvo vlastnia Páni z Mitrovíc a v roku 1720 ho 
odkupuje Juraj Erdödy. V roku 1722 vzniká pivovar v lokalite Pod Sedliskami – Soroš.  V roku 1739 
postihla mesto najrozsiahlejšia morová epidémia, ktorú pripomína morový stĺp na Námestí sv. Micha-
la z roku 1740. V roku 1776, v rámci jozefínskych úprav, založili súčasný cintorín mesta pod hlohovec-
kou Kalváriou. Koncom 18. storočia realizovali rozsiahlu prestavbu hradu na kaštieľ ako rezidenciu 
Jozefa Erdödyho. V meruôsmych rokoch v oblasti Hlohovca popravili martýrov K. Holubyho a V. Šule-
ka. V roku 1858 tu založili verejnú židovskú školu a v roku 1891 začali s výstavbou židovskej synagógy. 
V roku 1872 sa mesto stáva sídlom okresného úradu a súdu. Výstavba meštianskej školy, najstaršej vo 
vtedajšej Nitrianskej župe, začala v roku 1878. Spriemyselňovaniu mesta predchádzal vznik hasičské-
ho zboru v roku 1874. V rokoch 1897–98 prebiehala  výstavba železničnej trate Leopoldov – Nitra a v 
roku 1908 výstavba dieselovej elektrárne. Elektrické osvetlenie dali v Hlohovci do prevádzky v roku 
1909 a v roku 1912 tu vznikla vozová a nábytková továreň. 

V roku 1943 začala činnosť slovenskej alkaloickej továrne ako predchodcu niekdajšej Slovakofarmy 
(Zentivy) a dnešnej Senecy a.s.. V roku 1948 dobudovali železničný most cez Váh. V roku 1953 pričle-
nili samostatnú obec Svätý Peter k Hlohovcu. V roku 1960 dostavali budovu pošty. V tom istom roku 
došlo k zrušeniu okresu Hlohovec a začala výstavba Drôtovne Hlohovec (v súčasnosti Bekaert a.s.). V 
roku 1964 dobudovali nový cestný železobetónový most cez rieku Váh.V roku 1980 sa obec Šulekovo 
stala mestskou časťou Hlohovca. V roku 1993 vyhlásili historické jadro Hlohovca za pamiatkovú zónu 
a roku 1996 sa Hlohovec opätovne stal okresným mestom. V rokoch 2004-06 bol vybudovaný prie-
myselný park Horná Sihoť v mestskej časti Šulekovo. 
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6.1.1 Typológia stavebných objektov a sídelného celku, resp. urbanistických, archi-
tektonických a prírodno-krajinárskych dispozícií a hodnôt – požadované opat-
renia 

Základný vývinovo-historický exkurz stavebného vývoja mesta poskytujú analýzy spracovávané 
v dokumente „Hlohovec - Pamiatková zóna, Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej zóny 
– aktualizácia“ z roku 2012, ktoré zdôrazňujú a subsumujú tieto javy, smerovania a hodnoty: 

Existencia podhradskej osady v 13. storočí je doložená aj archeologickými výskumami. Náznaky osíd-
lenia v 12.-13. storočí sa našli v juhozápadnej časti mesta (areál františkánskeho kostola). Rano-
stredoveká osada bola zničená tatárskym vpádom v r. 1241-42. Na jej mieste vzniklo sídlo Starý Hlo-
hovec a v jeho blízkosti sa vytvorila nová osada Nový Hlohovec, ktorú obývali kráľovskí hostia. Obe 
osady rozvinul Mikuláš Kont, ktorý v roku 1362 vyžiadal od kráľa Ľudovíta I. prvé mestské privilégiá 
pre Nový Hlohovec a ktorý listinou z roku 1365 kodifikoval práva a povinnosti slovenských obyvateľov 
poddanskej osady.  

Výsady darované sídlu Mikulášom Komtom potvrdzovali obyvateľom Starého Hlohovca i ďalší prísluš-
níci Ujlakyovcov, Thurzovci, Forgáchovci, a napokon v roku 1769 i Erdödyovci.  Obe sídla sa vyvíjali 
nezávisle až do 17. storočia, keď sa začína objavovať spoločný názov pre Hlohovec –
 Galgoch (Freistadt).  

Zo stredovekých pamiatok sa v strede námestia zachoval farský kostol, ktorý bol v čase husitských 
vojen obohnaný múrom. Okrem tohto opevnenia strážila príchod do mesta, dnes už zaniknutá, Lehe-
lova veža. Popri farskom kostole sa z tohto obdobia zachoval kostolík sv. Ducha, ktorý spolu so špitá-
lom vybudoval v roku 1351-65 Mikuláš Komt. Po skončení bojov s husitmi dal vystavať Mikuláš Ujlaky 
pre františkánov na konci dnešnej Hlohovej ulice kostol a kláštor. Pravdepodobne v roku 1663, keď 
Turci opevnili hrad, bolo celé mesto obohnané zemným valom s murovanými vstupnými bránami, 
napojenými na široký pás hustých krovín za valom. Dodnes sú zachované zvyšky priekopy 
a pomenovania časti mesta – Závalie, Zábranie. V 18. a 19. storočí sa postupne oslabovali rozdiely 
medzi Starým a Novým Hlohovcom. Pôvodné urbanistické riešenie si mesto zachovalo až do šesťde-
siatych rokov 20. storočia, kedy časť pod zámkom (hlavne Starý Hlohovec) padla za obeť sídliskovej 
výstavbe. Vybudovaním Nového mosta cez Váh v roku 1964 padla za obeť časť pôvodnej štruktúry 
a historická budova synagógy. Urbanistická štruktúra Nového Hlohovca, charakterizovaná pravidel-
ným námestím a priľahlými uličkami zostala stále čitateľná, okrem spojnice medzi námestím a hra-
dom, z ktorej sa zachovalo len torzo. Neskôr, koncom 20. storočia bola na niektorých miestach drob-
ná urbanistická štruktúra v Novom Hlohovci nahradená nevhodnými veľkorozmernými stavbami situ-
ovanými bez rešpektu k pôvodnej urbanistickej skladbe (nerešpektovanie parcelácie, mierky, výšky 
zástavby, uličnej čiary a pod.). Zanikla tým časť pôvodnej drobnej štruktúry patriacej dnes do pamiat-
kovej zóny, hlavne v kontakte s Námestím sv. Michala, a to vybudovaním blokovej stavby Domu slu-
žieb, realizáciou Domu kultúry na Pribinovej ulici, drobná urbanistická štruktúra zanikla v časti Hloho-
vej ulice a Tolstého ulice, v južnej časti ulice Slovenského národného povstania a pod. 

Urbanistické kvality mesta v súčasnom období nutne musia stavať na niektorých nesporných princí-
poch, a to na rešpektovaní dosiaľ zachovanej urbanistickej schémy historického jadra, radenia ulíc 
a parcelácie stavieb, ako aj na pohľadových hodnotách z hľadiska urbanistických dominánt, panorámy 
a siluety mesta. 
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6.2 Kultúrne pamiatky 

6.2.1 Pamiatková zóna mesta, národné kultúrne pamiatky 

Pamiatková zóna Hlohovec (PZ) bola vyhlásená 01.03.1993 Okresným úradom Trnava - Vyhláška č. 
1/1993, s platnosťou od 26.02.1993. Pre pamiatkovú zónu bolo vyhlásené 17.05.1993 Okresným úra-
dom Trnava ochranné pásmo PZ - Doplnok vyhlášky č.1/1993. 

V roku 2012 vypracoval Krajský pamiatkový úrad Trnava dokument „Hlohovec - Pamiatková zóna, 
Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej zóny – aktualizácia“ (ďalej len aktualizácia PZ), 
ktorý vyplynula z potreby reagovať na ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov. 

Vymedzenie hraníc pamiatkovej zóny  
V rámci aktualizácie PZ bolo upravované a upřesňované vymedzenie hraníc PZ o presné názvy ulíc 
a o parcelné čísla na základe aktuálnej katastrálnej mapy (02.12.2008) v tomto znení:  

Hranica sa začína na Podzámskej ulici č.parc. 5161 v mieste križovania s ul. Kpt. Nálepku  
č.parc.5Ň00Ľ kde sa lomí a pokračuje Michalskou ulicou č.parc.5144, 5121 a ulicou Pod Beranom 
č.parc.1048, 1049. Tu na hranici parciel č. 26/1-2, 27 (pozn. parcela č. 998 - záhrada Špitála s Kosto-
lom sv. Ducha je neexistujúca, preto vychádza zo znenia zátvorky uvádzanej v pôvodnej verzii a prie-
behu grafického značenia PZ v grafickom pláne) sa lomí a pokračuje vzdušnou čiarou v smere štátnej 
cesty č. parc. 40/38 po východnú časť Hlohovej ulice č. parc. 194, Hlohovou po Tolského ul. č.parc. 
255 Tolstého ulicou po ul. M.R. Štefánika č.parc.716/1, tu sa lomí na a pokračuje ul. Starý Rínok ň8ňĽ 
383/1, 366/1 (predtým Školská ul.)Ľ č.parc.987/1 a Pribinovou ulicou č.parc.794, kde sa znovu lomí 
na ul. Slov. nár. povstania č.parc. 40/38 a odtiaľ ulicou za Poštou č.parc.5241 na ulicu Kpt. Nálepku. 
Ulicou Kpt. Nálepku č.parc. 5200 sa napája na Podzámsku ulicu č.parc. 5161.  

Vymedzenie hraníc ochranného pásma pamiatkovej zóny 
V rámci aktualizácie PZ bolo upravované a upřesňované aj vymedzenie ochranného pásma PZ 
o presné názvy ulíc a o parcelné čísla na základe aktuálnej katastrálnej mapy (02.12.2008) v tomto 
znení:  

Podzámskou ulicou od č.59 /MŠ/ č. parc. 5161, kde súbežne pokračuje s hranicou PZ až po križovatku 
Hlohovej č. parc. 194 a Tolstého č. parc. 255, odtiaľ Hlohovou po hranici parciel č. 529, 526/1-2, 6, 4 
(pozn. parcely č. 1168/8, 1167,1166, 1165 – záhrada františ. Kláštora sú neexistujúce, preto vychádza 
so znenia zátvorky uvádzanej v pôvodnej verzii a priebehu grafického značenia OP v grafickom pláne) 
a cez Zábranie č. parc. 715 a ul. M.R. Štefánika č. parc. 716/1 sa na ul. Starý Rínok /predtým Školskej 
ulici/ č. parc. 383, 366/1 napája na hranicu PZ, odkiaľ pokračovaním cez Pribinovu ulicu č. parc. 794 
po Jesenského ulici č. parc. 987/1 a Radlinského ul.1074/1 opäť po Jesenského ul. č. parc. 1173 
/(Bernolákova ul. vypadáva lebo úsek tvoriaci hranicu OP je podľa katastrálnej mapy ešte Jesenského 
ulicou/ a ul. Slov. nár. povstania č. parc. 40/38 sa znovu na ul. Za poštou č. parc. 5241 spája s PZ a 
pokračuje hranicou pozemku garáží č. parc. 5174/1-2 a MŠ č. parc. 5197 (pozemok MŠ podľa grafic-
kého značenia mal zrejme predtým jedno parcelné číslo a neskôr bol rozdelený na dve parcely, pri-
čom jedna parcela z nich má v súčasnosti ešte dve podlomenia) do východiskového bodu. 
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Zásady urbanisticko-architektonického riešenia ochrany 
Zásady urbanisticko-architektonického riešenia ochrany, revitalizácie a prezentácie hodnôt pamiat-
kového územia vychádzajú z výsledkov analýz urbanisticko-historického výskumu, stavebného vývoja 
a miery zachovania pamiatkového fondu. Podľa miery zachovania pamiatkového fondu v rámci PZ, 
resp. podľa miery narušenia jednotlivých objektov a priestorov, bola navrhnutá diferencovaná miera 
prísnosti regulatívov v rámci aktualizácie zásad do dvoch pásiem ochrany. 

1.pásmo ochrany: V oblastiach s najväčšou mierou autenticity zachovanej historickej urbanistickej a 
architektonickej štruktúry, prípadne s historickým špecifickým významom komunikácie. 

Sem sú zaradené architektonicky najhodnotnejšie objekty zóny, sústredené na námestí sv. Michala, 
námestí sv. Cyrila a Metoda a na priľahlých uliciach, spájajúcich námestia navzájom a s hradným kop-
com. Zväčša ide o priestory s nenarušenou a s minimálne narušenou pôvodnou pôdorysnou štruktú-
rou – s pôvodnou uličnou čiarou a zachovanou kompaktnou zástavbou. Okrem významných architek-
tonicko-historických objektov sem patria aj objekty z 2.pol. 20.storočia, ktoré sa začlenili do historic-
kého urbanizmu najmä svojim umiestnením na parcele a preto je ich možné zaradiť do kompaktnej 
zástavby 1. pásma. ďalej sú tu zaradené priestory takmer celoplošne vyasanované v priebehu 2. po-
lovice 20. storočia a nahradené zástavbou bez rešpektovania princípov historického urbanizmu 
z dôvodu, že vytvárajú priestor námestia sv. Michala alebo stoja na parcelách, ktorých uličné krídla sú 
orientované do námestia sv. Michala. Ide o nasledovné priestory tak, ako sú presne vyznačené na 
mape: 

Námestie sv. Michala, Pod Beranom, Kamenná ulica, Námestie sv. Cyrila a Metoda, časť ulíc: Hlohová, 
M.R. Štefánika, Pribinova, ul. Slov. nár. povstania, Podzámska, ohraničené ulicami Za Poštou, Kpt. 
Nálepku a Michalskou ulicou; 

2.pásmo ochrany: V oblastiach s menšou mierou autenticity zachovanej historickej štruktúry. Sem sú 
zaradené urbanisticky hodnotné priestory, ktorých existenciu možno zaradiť už do stredoveku, avšak 
stavebný fond v nadzemných častiach, budovaný prevažne od 19.storočia a poznačený mohutnými 
stavebnými aktivitami konca 20. a začiatku 21. Storočia, nevykazuje výrazné architektonické hodnoty. 
Ide o nasledovné priestory tak, ako sú presne vyznačené na mape: Časť ulíc: Hlohová, M.R.Štefánika, 
Pribinova ulica, ohraničené ulicami: Tolstého a Starý rínok. 

Hlavnými zásadami ochrany pamiatkového fondu priestorov PZ z hľadiska urbanistického je zachova-
nie celistvosti pôvodnej urbanistickej štruktúry. V časti so zachovanou urbanistickou štruktúrou for-
mou sanačnej regenerácie, čiže zachovaním pôvodnej historickej štruktúry a urbanistickej kostry s 
návrhom jej ozdravenia a vhodného využívania pri súčasnom zachovaní kultúrnych 
a architektonických hodnôt historického jadra. V časti s narušenou historickou urbanistickou štruktú-
rou dosiahnutie symbiózy novej a historickej zástavby formou čiastočného náznaku pôvodnej histo-
rickej štruktúry. 

Predmetom ochrany je v 1.a 2. pásme ochrany 
a) celková historická urbanistická štruktúra historického jadra s osobitným dôrazom na jednotli-

vé kultúrne pamiatky urbanistickej skladby. 

Predmetom zvýšenej ochrany v 1.a 2. pásme ochrany sú najmä : 

b) jednotlivé objekty zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok; 
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c) objekty vytypované na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok; 
d) objekty s pamiatkovou hodnotou; 
e) historický pôdorys mesta so situovaním pôvodných ulíc, parcelácia, uličné čiary, hmotová a 

priestorová podstata jestvujúcich objektov ako i priestorov v PZ; 
f) konfigurácia terénu s dominantným postavením farského kostola; 
g) prvky uličného interiéru, historická zeleň; 
h) typické priehľady a pohľadové kužele na jednotlivé objekty a dominanty, historická panorá-

ma a silueta mesta; 
i) pôvodné funkčné využitie historických objektov a priestorov; 
j) staršie suterény pod jednotlivými objektmi vypovedajúcimi o najstaršej zástavbe v meste; 

Súbornú pasportizáciu hodnôt vykonal prieskum v rámci spracovávania Aktualizácie PZ Hlohovca. 
V danom dokumente sa kategorizácia nehnuteľností v pamiatkovom území mesta člení na tieto ne-
hnuteľnosti z hľadiska pamiatkových hodnôt: 

1. Národné kultúrne pamiatky (NKP) 
2. nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za NKP  
3. nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou 
4. nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia 
5. objekty nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia  

 

Schéma 22 Kultúrne dedičstvo 
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V pamiatkovej zóne Hlohovec sa nachádza 14 národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústred-
nom zozname pamiatkového fondu SR, vedeného na Pamiatkovom úrade SR. Pri objektoch NKP - 
súsošiach je počet jednotlivých sôch resp. pamiatkových objektov chápaný ako jedna kultúrna pa-
miatka. V ochrannom pásme pamiatkovej zóny a mimo tohto územia je v meste ďalších 24 národných 
kultúrnych pamiatok. 

V pamiatkovej zóne a v území mesta, ktoré rieši pripravovaná územno-plánovacia dokumentácia, sa 
nachádzajú tieto objekty, ktoré sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako 
národné kultúrne pamiatky: 

1. Národné kultúrne pamiatky (NKP)  

a) národné kultúrne pamiatky v pamiatkovej zóne 

Tabuľka 78 Územný priemet NKP v PZ 

MČ Č. ÚZPF Unifikovaný názov Názov ulice UO 

Hlohovec 841/1 KOSTOL A KAPLNKA - Kostol, r.k.sv. 
Michala 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 841/2 KOSTOL A KAPLNKA - Kaplnka, r.k.sv. 
Anny 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/1 SÚSOŠIE NA STĹPE - Stĺp s podstavcom Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/2 SÚSOŠIE NA STĹPE - Socha I., Panna Mária 
s dieťaťom 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/3 SÚSOŠIE NA STĹPE - Socha II., sv. 
Sebastián 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/4 SÚSOŠIE NA STĹPE - Socha III. sv. Rochus Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/5 SÚSOŠIE NA STĹPE - Socha IV., sv. Jozef Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/6 SÚSOŠIE NA STĹPE - Reliéf figurálny I., 
boží hrob 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/7 SÚSOŠIE NA STĹPE - Reliéf figurálny II., 
sv.Rozália 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 847/8 SÚSOŠIE NA STĹPE - Reliéf figurálny III., 
sv.Ján Nepomucký 

Nám.  sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 848/1 SÚSOŠIE NA PODSTAVCI - Podstavec, 
Námestie sv. Michala 

Nám. sv. Michala, pred 
domom č. 25 

Nábrežie II 

Hlohovec 848/2 SÚSOŠIE NA PODSTAVCI - Súsošie, Panna 
Mária, Kristus – Pieta 

Nám. sv. Michala, pred 
domom č. 25 

Nábrežie II 

Hlohovec 849/1 SÚSOŠIE NA STĹPE - Stĺp s podstavcom Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 849/2 SÚSOŠIE NA STĹPE - Súsošie, sv. Trojica Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 851/0 SOCHA NA STĹPE - Socha - Sv. Rochus Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 852/1 SÚSOŠIE NA PILIERI - Pilier Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 852/2 SÚSOŠIE NA PILIERI - Socha I., sv. Florián Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 852/3 SÚSOŠIE NA PILIERI - Socha II., sv. Rochus Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 852/4 SÚSOŠIE NA PILIERI - Socha III, sv. 
Sebastián 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 852/5 SÚSOŠIE NA PILIERI - Reliéf figurálny, sv. 
Rozália 

Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 853/1 SÚSOŠIE NA PODSTAVCI - Podstavec Nám. sv. Michala Nábrežie II 

Hlohovec 853/2 SÚSOŠIE NA PODSTAVCI - Súsošie, Panna Nám. sv. Michala Nábrežie II 
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MČ Č. ÚZPF Unifikovaný názov Názov ulice UO 
Mária, Kristus – Pieta 

Hlohovec 844/1 ŠPITÁL A KOSTOL - Špitál Kamenná 6, (nám.Sv.Cyrila 
a Metoda) 

Nábrežie II 

Hlohovec 844/2 ŠPITÁL A KOSTOL - Kostol, r.k. sv. Ducha Pod Beranom 6, 
(Nám.Sv.Cyrila a Metoda ) 

Nábrežie II 

Hlohovec 833/0 PALÁC MESTSKÝ Hotel Jeleň -  Nám. sv. Michala 1 Vinohradská 

Hlohovec 11555/0 DOM MEŠTIANSKY - Radnica Nám.sv. Michala 3 Vinohradská 

Hlohovec 11830 / 0 DOM MEŠTIANSKY - Fraštacká banka, 
fraštacká vináreň 

Pod Beranom 2 Nábrežie II 
 

Hlohovec 11836/0 DOM MEŠTIANSKY - (bez dvorového 
krídla), býv. ľudová škola, stará radnica 

Hlohová 4 Nábrežie II 
 

 

b) národné kultúrne pamiatky v ochrannom pásme pamiatkovej zóny  

Tabuľka 79 Územný priemet NKP v ochrannom pásme PZ 

MČ Č. ÚZPF Unifikovaný názov Názov ulice UO 

Hlohovec 
 

842/1 KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV - Konvent 
františkánov, (františkánsky kláštor) 

Františkánske námestie 17 Hlohovec - stred 

Hlohovec 842/2 KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV - Kostol, r.k., 
Všetkých svätých 

Františkánske námestie 15 Hlohovec - stred 

Hlohovec 11359/1 KÚRIA A PIVNICA - Kúria, (Sziladiovská 
kúria, Sokolovňa) 

Slov. nár. povstania 14  Hlohovec - stred 

Hlohovec 11359/2 KÚRIA A PIVNICA - Pivnica Slov. nár. povstania  Hlohovec - stred 

Hlohovec 839/0 DOM MEŠTIANSKY - Dom meštiansky Podzámska 14 Vinohradská 

 

c) národné kultúrne pamiatky mimo pamiatkovej zóny 

Tabuľka 80 Územný priemet NKP mimo PZ 

MČ Č. ÚZPF Unifikovaný názov Názov ulice UO 

Hlohovec 
 

838/1 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Kaštieľ 
(Erdödyovský kaštieľ) 

Zámok 1 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/2 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Divadlo Zámok 7 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/3 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Park, anglický park Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 838/4 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Jazdiareň Zámok 6 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/5 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Pavilón (záhradný 
altánok) 

Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 838/6 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Koniareň Zámok 2277 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/7 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Dom bytový Zámok 2269 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/8 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Vodojem Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 838/9 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Dom záhradníka Zámok 2268 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/10 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Skleník, 3 skleníky Zámok 2278 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/11 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Grotta s reliéfom Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 838/12 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Menažéria Zámok 2282 Dolná sihoť 

Hlohovec 838/13 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Doska nápisová Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 838/14 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Nádrž vodná, Zámok Dolná sihoť 
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jazierko 

Hlohovec 838/15 KAŠTIEĽ S AREÁLOM - Brána, dolná brána Zámok Dolná sihoť 

Hlohovec 10560 / 0 CINTORÍN ŽIDOVSKÝ - Cintorín židovský Nitrianska ulica 9 Starý Hlohovec 

Hlohovec 850/1 SOCHA NA PODSTAVCI - Podstavec Na cintoríne Starý Hlohovec 

Hlohovec 850/2 SOCHA NA PODSTAVCI - Socha, sv. Ján 
Nepomucký 

Na cintoríne Starý Hlohovec 

Hlohovec 11683/1 ŠKOLA A OPLOTENIE S BRÁNAMI - Škola 
(tzv. kamenná škola, škola sv. Jozefa) 

Pribinova 35 Starý Hlohovec 

Hlohovec 11683/2 ŠKOLA A OPLOTENIE S BRÁNAMI - 
Oplotenie s bránami 

Pribinova 35 Starý Hlohovec 

2. Nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky v rámci PZ  
Ide o nehnuteľnosti s pamiatkovými hodnotami vytypované na zápis do ústredného zoznamu pa-
miatkového fondu. Na niektorých z týchto objektov má byť v rámci  pripravovanej nadstavby alebo 
dostavby pamiatkový výskum. Ide o tieto objekty: 

Tabuľka 81 Územný priemet nehnuteľností vytypovaných na vyhlásenie za NKP 

MČ Názov objektu Názov ulice UO 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 2 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 4  Vinohradská 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ DOM Nám. sv. Michala 7 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 9 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 23 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 24  Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 26 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 30 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 4 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY – stará pošta M. R. Štefánika 13 Hlohovec - stred 

Hlohovec ŠKOLA – pôvodná meštianska škola M. R. Štefánika 30 Hlohovec - stred 

Hlohovec Budovy bývalej SLADOVNE M. R. Štefánika 23  Hlohovec - stred 

3. nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou v pamiatkovej zóne 
Spracovaný zoznam uvažuje o 62 stavebných objektoch – meštianskych domoch, ktoré sú situované 
na ulici Pod Beranom, na uliciach Hlohová, Podzámska, Slov. nár. povstania a M. R. Štefánika, ako aj 
na Nám. Sv. Michala. Osobitne ide tiež o Dom /Židovský kúpeľ/ na Kamennej ul.  

Tabuľka 82 Územný priemet nehnuteľností s pamiatkovou hodnotou v PZ 

MČ Názov objektu Názov ulice UO 

Hlohovec DOM (židovský kúpel) Kamenná ulica 4 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pod Beranom 4 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 1 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 6 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 15 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 17 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 19 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 21 Hlohovec - stred 
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MČ Názov objektu Názov ulice UO 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 23 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 25  Hlohovec - stred  

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 27 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 5 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 6 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 8 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 10 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 11 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 12 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 13 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 19  Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 20 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 21 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 22 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 25 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 27 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Nám. sv. Michala 29 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Podzámska 1 Nábrežie II 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Podzámska 2 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Podzámska 8  Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Podzámska 10 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Slov. nár. povstania 3 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Slov. nár. povstania 15 Vinohradská 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 7 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 9 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 10 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 11 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 12 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 13 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 14 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 15 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 16 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 17 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 18 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 19 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 20 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 22 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 24 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 25 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 26 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 27 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 28 Hlohovec - stred 
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MČ Názov objektu Názov ulice UO 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 29 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 35 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 37 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 2 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 8 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 10 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 12 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 14 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 16 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 18  Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 20 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 22 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 24 Hlohovec - stred 

 

4. nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia v pamiatkovej zóne 
Ide o 24 vytypovaných stavebných objektov, a to polyfunkčných objektov, administratívnych budov, 
meštianskych a rodinných domov, ktoré tvoria zväčša nový stavebný fond pamiatkovej zóny, ktoré sú 
bez výraznejších historických a architektonických hodnôt, avšak nepôsobia rušivo. 

Tabuľka 83 Územný priemet nehnuteľností pešpektujúcich pamiatkové hodnoty územia v PZ 

MČ Názov objektu Názov ulice UO 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Nám. sv. Michala 5 Vinohradská 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Nám. sv. Michala 10 Hlohovec - stred 

Hlohovec ADMINISTRATÍVNA BUDOVA Nám. sv. Michala 28 Nábrežie II 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Hlohová 13 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 15 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 19  Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Hlohová 21 Hlohovec - stred 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Slov.nár. Povstania 6 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 7 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 14 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 16 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 18 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 20  Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY M.R. Štefánika 25 Hlohovec - stred 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT M.R. Štefánika 31 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova Súp.č. 423 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 10 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 12 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 14 Hlohovec - stred 

Hlohovec DOM MEŠTIANSKY Pribinova 16 Hlohovec - stred 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Pribinova 18 Hlohovec - stred 
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Hlohovec RODINNÝ DOM Pribinova 26 Hlohovec - stred 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Podzámska 6 Vinohradská 

Hlohovec POLYFUNKČNÝ OBJEKT Kpt. Nálepku Vinohradská 

 

5. nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia pamiatkovej zóny 
 Ide o hodnotovo kolízne stavané objekty, ktoré vznikli v nedávnom období – Dom služieb a kultúrny 
dom, ktorým padlo za obeť viacero objektov historického, resp. pamiatkového významu. Výstavba 
nových objektov však neznamenala rušivý zásah do trasovania urbanistických priestorov. Stavby však 
pôsobia rušivo svojím objemom, tvarom strechy, atď. Za najvýraznejší negatívny zásah dokument 
označuje plošnú asanáciu na námestí medzi Hlohovou a ul. M.R. Štefánika a ďalšiu plošnú asanáciu na 
rohu Pribinovej ulice a ulice Starý rínok. 

6.2.2 Zoznam pamätihodností mesta, ďalšie významné kultúrne pamiatky 

Platná metodika spracovania územného plánu miest v spojitosti s evidovanými, resp. ďalšími dosiaľ 
neevidovanými objektmi a pamiatkovými hodnotami  miestneho významu požaduje chrániť ich ako 
pamiatky miestneho významu, a to predovšetkým vytvorením a odborným vedením evidencie pamä-
tihodností mesta podľa § 14, ods. 4 Zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Na základe 
tohto ustanovenia pamiatkového zákona mesto môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evi-
dencie pamätihodností obce. Do tejto evidencie je vhodné zaradiť, okrem hnuteľných a nehnuteľných 
pamiatok prípadne aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné 
a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihod-
ností obce má obec predložiť na odborné a dokumentačné účely príslušnému krajskému pamiatko-
vému úradu a v prípade nehnuteľných objektov predložiť ten-
to zoznam príslušnému stavebnému úradu. Pri spracovaní zoznamu pamiatok miestneho významu je 
potrebné, aby okrem evidencie pamiatkového fondu poskytoval aj dokumentovanie situačného stavu 
pamiatok, resp. priebežnej starostlivosti o pamiatkový fond miestneho významu. V meste Hlohovec 
je osobitne potrebné venovať pozornosť kompletizovaniu historických a umenovedných informácií 
o pamiatkovom fonde, ako aj spracovaniu prehľadu autorov a diel výtvarného umenia, ktoré sa 
uplatňujú ako pamätníková tvorba, resp. ako organická súčasť architektúry verejných a kultúrno-
spoločenských stavieb v obci.  

Mesto Hlohovec, na rozdiel od iných miest a obcí Slovenska, má v súčasnosti už skoncipovaný zoznam 
pamätihodností, je členený v zmysle platnej metodiky na pamätihodnosti hnuteľné, nehnuteľné a na 
pamätihodnosti nehmotné. Medzi nehnuteľné pamiatky sú zaradené predovšetkým objekt kaštieľa 
ako národná kultúrna pamiatka, a tiež novoobnovované objekty záhradnej architektúry – zámocký 
park, altánok, empírové divadlo, grotta, skleník, atď. Súbor týchto pamiatok kompoletizujú najvý-
znamnejšie sakrálne stavby mesta, náhrobky, exteriérové sakrálne plastiky, cintorínske objekty 
a hrobové miesta významných osobností, kúrie a meštianske domy, hotel Jeleň, atď. Osobitný prob-
lém tu predstavuje súbor diel miestneho rodáka, sochára Ľudovíta Gogu, ktorého vrcholné diela tvo-
ria súčasť exteriérov mesta – Pomník a pamätník Slov. nár. povstania a oslobodenia z roku 1954, 
skulptúra Vinobranie, Ludwig van Beethoven, Vyšívačka, ako aj symbolická ženská monumentálna 
plastika, ktorá vznikla v spojitosti s víťazstvom mesta v československej súťaži miest v tvorbe životné-
ho prostredia, ktorá je exponovaná na nábreží mesta. Tieto diela, avšak aj exteriérová plastika ná-
rodnej umelkyne Kláry Pataki, nie sú však dosiaľ evidované, a ani navrhované do Ústredného zozna-
mu kultúrnych pamiatok SR. Z tohto typu a hodnotového rangu diel je však, našťastie, registrovaný 
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v tomto zozname Pamätník Viliama Šuleka a Karola Holubyho, ktorý je zapísaný v ÚZKP pod č. 1036 
zo dňa 17. septembra 1963. Ide o dielo národného umelca Dušana Jurkoviča osadené vedľa hlavnej 
cesty do Hlohovca. Organickú súčasť nehnuteľných pamätihodností mesta tvoria tiež  prírodné rezer-
vácie, zámocký park, prírodné pamiatky – platan, borovica, ramená Váhu, lokalita Šumperky, háje, 
atď. Zoznam hnuteľných pamätihodností mesta  tvoria symboly mesta – erb, pečate historických ob-
cí, vlajka, listina Ľudovíta I. z roku 1362 – udelenie mestských pivilégií pre Nový Hlohovec. 

Zoznam nehmotných pamätihodností tvoria historické názvy mesta, ďalej pamätné dni oslobodenia 
mesta a sv. Urbana /vinárske tradície/, pobyty významných osobností – Františka II. a Františka Jozefa 
I., prvá písomná zmienka, ako aj medzinárodná výtvarná súťaž Ex libris a Bienále kresleného humoru 
Fraštacký tŕň, a tiež hlohovecký Michalský jarmok. 

6.2.3 Osobnosti a inštitúcie, kultúrne tradície, symboly mesta 

Daný kultúrno-historický potenciál mesta Hlohovec je vhodne taxatívne riešený  v zozname pamäti-
hodností  mesta. Významné  osobnosti,  ktoré  tvoria  určitý  historický  protokol a duál mesta,  nie  sú  
však  v   kultúrno-spoločenskom   živote   mesta   exploatované  v  plnej,  resp. v dostatočnej miere. 
Ide o odkaz osobností ako P. Bajan a E. Pascha, ale aj L. van Beethoven v oblasti hudby, Ján Sinapius 
Horčička, Ján Hollý, Ľudo Zúbek a Ivan Kupec v oblasti národných dejín a literatúry, Arpád Felcán 
a Ľudovít Goga, resp. v oblasti športu tréner Ján Vičan.  

Ide o aktívne rozvíjanie odkazu týchto osobností. Pozoruhodné výsledky pri prezentovaní odkazu 
osobností sa dosiahli v nedávnom období najmä v systematickosti vzniku a osádzaní pamätných tabu-
lí. Nadväzuje sa, napríklad, na  kamenný  reliéf  umiestnený  na  hlavnom  priečelí  dnešnej  budovy 
Slovenskej sporiteľne od sochára Vojtecha Ihriského, ktorý zobrazuje roľníka a výsledky snažení. Na 
objektoch  pamiatkovej zóny sú umiestnené viaceré pamätné tabule: na priečelí budovy knižnice na 
Námestí sv. Michala 2 pamätná tabuľa uväznenia slovenských dobrovoľníkov Viliama Šuleka a Karola 
Holubyho. V roku 2006 odhalili tiež pamätnú tabuľu poľskému bankárovi a hlohovskému rodákovi 
Andrejovi Kapustášovi (1757-1796), ktorej autorom je V. Vadovský. 

V roku 2009 bola osadená na priečelí budovy štátnej meštianskej školy pamätná tabuľa k výročiu 
založenia školy /autorom V. Vadovský/. Od roku 2010 je osadená pri vstupe do farského kostola pa-
mätná tabuľa venovaná Jozefovi Seilnachtovi, ktorý navrhol a zhotovil hlavný oltár v tomto kostole. 
Pamätnú tabuľu z umelého pieskovca vytvoril Tibor Dolník,  

Na Podzámskej ulici sa nachádza pamätník pripomínajúci pobyt básnika Jána Hollého, ktorý pôsobil a 
tvoril v Hlohovci v rokoch 1812 – 1814 v bývalej jednopodlažnej budove starej fary na Podzámskej ul. 
č.16, ktorá však bola v druhej pol. 20. st. zbúraná. Na Pribinovej ulici bola v roku 2008 odhalená pa-
mätná doska venovaná spisovateľovi Belovi Škarniclovi – Hlohovskému, ktorý sa tu narodil a strávil aj 
roky detstva. V tomto dome v 19. storočí prenocoval v čase Napoleonskych vojen generál Kutuzov. 
Na budove františkánskeho kláštora  osadili v roku 2005 pamätnú tabuľu františkánovi a básnikovi 
Rudolfovi Dilongovi (1905-1986) od V. Vadovského a v roku 2011 pamätnú tabuľu kňazovi, františká-
novi a kazateľovi pátrovi Dionýzovi Františkovi Tomašovičovi (1911-2004) od autora T. Dolní-
ka.Mnohé ďalšie historicky významné výtvarné diela tvoria tiež neoddeliteľnou súčasťou architektúry 
mesta Hlohovec. 

Symboly mesta tvoria mestský erb, mestská pečať a mestská vlajka. Rozsah symbolov mesta ustano-
vuje Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec. Mestský erb vytvára delený ranogotický štít, ktorého 
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horná polovica je strieborná (biela) s modrým brvnom, dolná polovica je modrá. Pomer šírky k výške 
erbu je 7:8. Väčší (obohatený) erb mesta je nad štítom doplnený nosičom štítu -  zlatovlasým (žltovla-
sým) anjelom v modrom rúchu so zlatou (žltou) čelenkou, pruhmi a manžetami, striebornými (biely-
mi) krídlami a golierom. 
Za mestský erb sa považuje aj jednofarebné plošné alebo priestorové vyhotovenie, pričom sa pri fa-
rebnom zobrazení pre jednotlivé farby môže používať heraldické označenie farieb. 
Mestskú vlajku vytvárajú štyri rovnaké vodorovné pruhy usporiadané pod sebou v poradí biely, mod-
rý, biely, modrý. Vlajka je v pravej časti ukončená zástrihom do jednej tretiny listu vlajky. Pomer strán 
je 2:3. Pečať mesta tvorí väčší erb mesta, okolo ktorého je umiestnený kruhový nápis sprava doľava 
MESTO HLOHOVEC. Mestské insígnie tvorí väčší erb mesta, okolo ktorého je umiestnený kruhový 
nápis MESTO HLOHOVEC. Súčasťou insígnií je kovová reťaz. Mestské insígnie používa primátor mesta. 
Erb mesta je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie Heraldická komisia 
zriadená pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Erb mesta Hlohovec posúdila Heraldická komi-
sia Ministerstva vnútra SR. Symboly mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo Hlohovca. 
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7 PRIESKUMY A ROZBORY HOSPODÁR-
SKEJ ZÁKLADNE 

7.1 Priemyselná výroba 
Hlavnými zamestnávateľmi sú veľké výrobné podniky ako, ako Saneca Pharmaceuticals, a.s. (bývalá 
ZENTIVA),(farmaceutický priemysel) a Bekaert Hlohovec, a.s. (strojársky priemysel – bývalá Drôtov-
ňa). V priemyselnom parku Hlohovec - Šulekovo sú ďalšie spoločnosti – predovšetkým Faurecia Slo-
vakia, s.r.o. (výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov), Vetter Slovakia 
s.r.o., (spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, baliace činnosti), AKAtech Immobilien s.r.o.,(výroba 
káblových zväzkov), AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, Hlohovec (výroba elektromechanických, 
meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení, 
výroba medicínskej techniky, spoločnosti pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej 
výroby, predovšetkým FOOD FARM, s. r. o.,  

Z územného hľadiska možno charakterizovať tri kompaktné územia s charakterom priemyselnej vý-
roby. Dve z nich areál Bekaet – UO 11 Priemyselný obvod – sever a areál Seneca UO 6 Priemyselný 
obvod – juh sú v tesnom dotyku s územiami rodinnej zástavby, s problematickým dopravným napo-
jením (hlavne areál Bekaert). 

Tretie výrobné územie je lokalizované v MČ Šulekovo UO 18 predstavuje realizáciu „Priemyselného 
parku Hlohovec - Šulekovo, s výrobnými areálmi -  Faurecia Slovakia, s.r.o., Vetter Slovakia, s.r.o., JMT 
s.r.o., AKA Tech, s.r.o.  a pod, s možnosťou ďalšieho doplnenia v rámci vymedzeného územia priemy-
selného parku.  

Jednotlivé výrobné územia sú zložené z pôvodných výrobných areálov, ktoré sa po roku 1989 zmenou 
majiteľov postupne transformovali, pričom alebo sa zmenil výrobný program, alebo pôvodný prog-
ram zostal zachovaný pri značnej redukcii počtu zamestnancov.  

V meste  pôsobí aj viacero ďalších výrobných  spoločností zaoberajúcich sa rôznou výrobou 
a stavebnou činnosťou ako sú:.  

PLESO, spol. s r.o.  - Výroba a predaj bavlnených pančuchových nohavíc a ponožiek. Pančuchy od 
výrobcu PLESO s.r.o. Hlohovec 

DRUMET s.r.o. - Výroba a predaj valcované laná Druforest , oceľové laná Herkules, oceľové drôty, 
lanové viazacie prostriedky, certifikované laná 

ANL, s.r.o. - Výstavba a predaj rodinných domov na kľúč s pozemkom. 

Kúrenie Hlohovec - Vladimír Satko-Modré slnko - Montáž podlahového a ústredného kúrenia, kom-
plexný návrh kúrenia a rozvodov vody. Výmena rozvodov, oprava, rekonštrukcia, výmena kotlov a 
radiátorov, vodoinštalačné práce ,inštalácia kanalizácie domového odpadu 

 

http://hlohovec.virtualne.sk/pleso-spol-s-r-o-vyroba-a-predaj-bavlnenych-pancuchovych-nohavic-a-ponoziek.html�
http://hlohovec.virtualne.sk/drumet-valcovane-ocelove-lana-druforest.html�
http://hlohovec.virtualne.sk/anl-s-r-o---.html�
http://hlohovec.virtualne.sk/vladimir-satko-modre-slnko-.html�
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Schéma 23 Územia výroby 

 

Tabuľka 84 Organizácie na území mesta podľa MU 

Mesto Hlohovec Sídlo organizácie 

PRIVÁTNA exekučná spoločnosť s.r.o. Hlohovec, 9.mája 1817/3 

Redi s.r.o. Hlohovec, 9.mája 1836/2 

Danka Hudecová  Potraviny - Rozličný tovar Hlohovec, 9.mája 1838/6 

Základná škola Hlohovec, Arpáda Felcána 1797/4 

Tatiana Mihalíková KADERNÍCKY A KOZMETICKÝ SALÓN 
SUNNY 

Hlohovec, Bernolákova 3389/13A 

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec Hlohovec, Bernolákova 667/1 

RADER  s.r.o. Hlohovec, Bernolákova 667/1 

Ľubomír Vrtík- Plastové okná Hlohovec, Bernolákova 669/5 

Rastislav Mesároš- Autoškola RAMES Hlohovec, Bernolákova 670/7 
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Mesto Hlohovec Sídlo organizácie 

Kolkársky klub, s.r.o. Hlohovec, Bernolákova 702/71 

Ing. Oto Sedláček Hlohovec, Bernolákova 709/12 

BGS PHARMA, s.r.o. Hlohovec, Bernolákova 711/16 

Ing. Jozef Bardač - BARKOOP Hlohovec, Bernolákova 714/22 

Ivan Pažitný Hlohovec, Bezručova 143/3 

Leras s.r.o. Hlohovec, Bezručova 148/4 

Ivan Fabian Hlohovec, Čsl.armády 2039/47 

Milan Merica - Mäsoprodukt Hlohovec, Čsl.armády 3083/76A 

Jašter, s.r.o. Hlohovec, Dukelská 1584/1 

You & Me Trade s. r. o. Hlohovec, Dukelská 1592/19 

FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec, Dukelská 1593/21 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Dukelská 1600/10 

Šoni, s.r.o. Hlohovec, Dukelská 1600/10 

BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Hlohovec, Dukelská 1606/24 

Milan Kamenčík Hlohovec, Dukelská 3503/88A 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Hlohovec, Dukelská 3613/7 

Ignis Dekor,s.r.o. Hlohovec, Dukelská 4031/91 

LSE - Life Star Emergency, s.r.o. Hlohovec, Fándlyho 312/1 

Juraj Masaryk JUMAS Hlohovec, Fraňa Kráľa 1862/21 

Stredná odborná škola technická Hlohovec, Františka Lipku 2171/5 

MP GAS, s.r.o. Hlohovec, Františka Lipku 2422/6 

Rehoľa menších bratov Františkánov Hlohovec, Františkánske námestie 212/1 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci Hlohovec, Františkánske námestie 213/2 

AKUŠAT,  s.r.o. Hlohovec, Fraštacká 112/29 

CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o. Hlohovec, Fraštacká 112/29 

Mgr. Lenka Tunkelová Hlohovec, Fraštacká 112/29 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie 

Hlohovec, Fraštacká 121/4 

Materská škola Hlohovec, Fraštacká 121/4 

eTechnology s.r.o. Hlohovec, Fraštacká 2515/2 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Gaštanová 2516/22 

REMTEX, s.r.o. Hlohovec, Hájska 621/15 

RA-DEK s.r.o. Hlohovec, Hlohová 101/6 

Ľubomír Ondruš Hlohovec, Hlohová 102/10 

Martin Začko Hlohovec, Hlohová 102/10 

Huong Nguyen Van Hlohovec, Hlohová 2530/11A 

Tatra banka, a.s. Hlohovec, Hlohová 2530/11A 

HC - BYTOS, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 3815/13 

Peter Vrtík Hlohovec, Hlohová 73/1 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  156 

Mesto Hlohovec Sídlo organizácie 

Iveta Pátková FILIPÍNO Hlohovec, Hlohová 78/15 

Vlasta Miklovičová - Záhradkárske potreby Hlohovec, Hlohová 78/15 

MECKER, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 79/17 

TONSA, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 79/17 

Alena Porubská Golden párty Hlohovec, Hlohová 80/19 

Kovovýroba a obchod, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 80/19 

Silvia Masaryková Hlohovec, Hlohová 83/25 

BARRACUDA SLOVAKIA, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 84/27 

Iveta Kohilová Hlohovec, Hlohová 89/49 

Roman Matovič - TARTARUS Hlohovec, Hlohová 89/49 

Kristína Nemcová Hlohovec, Hlohová 90/51 

Vincent Vadovský  KAMENOSOCHÁRSTVO Hlohovec, Hlohová 90/51 

ECLIPS M2H, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 91/53 

N I K É , spol. s r.o. Hlohovec, Hlohová 92/55 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Hlohová 99/2 

DATAGRAM, s.r.o. Hlohovec, Hlohová 99/2 

Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec Hlohovec, Hollého 2413/3 

Avaler s. r. o. Hlohovec, Hollého 2415/1 

Dávid Lopata Hlohovec, Hollého 2415/1 

DRIPO s.r.o. Hlohovec, Hollého 2415/1 

Ľudmila Ďurišová - KVETINÁRSTVO ALD Hlohovec, Hollého 2415/1 

Martin Haring Hlohovec, Hollého 2415/1 

OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA, s. r. o. Hlohovec, Hollého 2415/1 

Reštaurácia Terasa, s.r.o. Hlohovec, Hollého 2415/1 

"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hlohovec, Hollého 52/7 

Diligentia R.C., s. r. o. Hlohovec, Hollého 53/2 

Helena Hudeková Hlohovec, Hollého 53/2 

Mário Krížek - MARIVIER Hlohovec, Hollého 53/2 

Náboženská spoločnosť Jehovovi Svedkovia Hlohovec, Hurbanova 602/51 

INVESTEFEKT A, spol. s r.o. Hlohovec, Hurbanova 651/64 

SISKA DENT, s.r.o. Hlohovec, Hurbanova 660/82 

Slovenská pošta,a.s. Hlohovec, Hviezdoslavova 1389/1 

BAYERN CENTER HC, s.r.o. Hlohovec, Hviezdoslavova 1401/25 

Lucia Polačiková BEAUTÉ Hlohovec, Jarmočná 1059/2 

Ing. Dušan Kováčik in Ceram - GMA brand Hlohovec, Jarmočná 1060/4 

LABSERVIS, s.r.o. Hlohovec, Jarmočná 1060/4 

LU KAI, s.r.o. Hlohovec, Jarmočná 1060/4 

Spojená škola Hlohovec, Jarmočná 2365/5 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Hlohovec, Jarmočná 3204/3 
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Štefan Beko Hlohovec, Jesenského 848/3 

Anna Matovičová Hlohovec, Jesenského 849/5 

BABYLON gmbh s. r. o. Hlohovec, Jesenského 849/5 

Ignis Top,  s.r.o. Hlohovec, Jesenského 849/5 

Zuzana Ifková Hlohovec, Jesenského 849/5 

AVAN ELEKTRIK s.r.o. Hlohovec, Jesenského 853/13 

Andrej Lukáčik Hlohovec, Jesenského 857/25 

Marta Rosinová METAL PLUS Hlohovec, Jesenského 859/29 

Martin Poláčik Hlohovec, Jesenského 862/35 

JUDr. Jaroslav Šusta, advokát Hlohovec, Jesenského 868/18 

Ing. Peter Palatinus - DREVBYT Hlohovec, Kalinčiakova 1139/12 

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec Hlohovec, Kalinčiakova 2313/1 

Občianske združenie POKOJ A DOBRO Hlohovec, Kamenná 72/4 

Jozef Nitran Hlohovec, Komenského 214/2 

GYMEX s.r.o. Hlohovec, Komenského 3356/13A 

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Komenského 3356/13A 

Centrum voľného času DÚHA Hlohovec, Koperníkova 1388/24 

Základná škola Hlohovec, Koperníkova 1388/24 

STOFING, spol.s.r.o. Hlohovec, Koperníkova 2441/49 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Kpt.Nálepku 1198/1 

COFFEE - BERRY s.r.o. Hlohovec, Kpt.Nálepku 1222/4 

KLIMATI - ČP, spol. s.r.o. Hlohovec, Kukučínova 1009/26 

Záhradný Design, s.r.o. Hlohovec, Kukučínova 997/31 

Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šule-
kovo 

Hlohovec, Ľ.Podjavorinskej 1061/8 

Rudolf Rau Hlohovec, Ľ.Podjavorinskej 1087/6B 

Stredná odborná škola Hlohovec, M.Benku 1722/3 

Mesto Hlohovec Hlohovec, M.R.Štefánika 222/1 

Mesto Hlohovec Hlohovec, M.R.Štefánika 222/1 

MESTSKÁ ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 222/1 

Rudolf Čerňan Hlohovec, M.R.Štefánika 222/1 

Jozef Chalupka - JO-MI Kľúčová služba Hlohovec, M.R.Štefánika 223/3 

KARS s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 223/3 

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, M.R.Štefánika 223/3 

Miroslav Levčík - LEV Hlohovec, M.R.Štefánika 223/3 

Roman Opeta - R.O.EXPRES Hlohovec, M.R.Štefánika 223/3 

Ing. Eva Vávrová Hlohovec, M.R.Štefánika 224/5 

Peter Pavlovič HANZA II Hlohovec, M.R.Štefánika 225/7 

Merk Reality a.s. Hlohovec, M.R.Štefánika 226/9 
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SATUR TRAVEL a.s. Hlohovec, M.R.Štefánika 226/9 

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Hlohovec, M.R.Štefánika 227/11 

Hung Nguyen Tien Hlohovec, M.R.Štefánika 228/13 

PANDA ZM, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 228/13 

KRYALEX, s.r.o Hlohovec, M.R.Štefánika 229/15 

Marek Šangala-KAROL Hlohovec, M.R.Štefánika 229/15 

Peter Srnka -ELEKTRO-SLUŽBA Hlohovec, M.R.Štefánika 229/15 

KUCMI, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 231/19 

Mária Žemlová Oláh - KAPHA Hlohovec, M.R.Štefánika 231/19 

BARVOSTAV, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 232/21 

PIVOT+QARI, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 234/25 

Silvia Dvoranová-SIDO Hlohovec, M.R.Štefánika 234/25 

H-SPORT s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 235/27 

Marek Tomša Hlohovec, M.R.Štefánika 235/27 

Zdenka Jurčová-ELEGANZA Hlohovec, M.R.Štefánika 236/29 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Hlohovec, M.R.Štefánika 237/31 

Ing. Ľubica Laufová - SANTAL Hlohovec, M.R.Štefánika 239/35 

Milan Findor - NEFI Hlohovec, M.R.Štefánika 239/35 

AKA Export-Import s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 240/37 

Martin Haring Hlohovec, M.R.Štefánika 240/37 

OKNÁRSTVO ŠTURDÍK s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 241/39 

Rastislav Chlubna - RATUS Hlohovec, M.R.Štefánika 243/43 

FOFIN ARÉNA, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 249/55 

ANATEMA spol. s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 2543/4 

BIELE  MORE, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 2543/4 

Ladislav Kurinec LK GOLD Hlohovec, M.R.Štefánika 2543/4 

Západoslovenská energetika, a.s. Hlohovec, M.R.Štefánika 255/85 

FELICITA FAMILY spol. s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 260/10 

Eduard Nemček  PLATAN Hlohovec, M.R.Štefánika 261/12 

Miloš Rýdzi - STAVEBNÉ KLAMPIARSTVO Hlohovec, M.R.Štefánika 261/12 

GASTROVIKTORIA, s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 262/14 

Ing. Peter Líška - APROPOS Hlohovec, M.R.Štefánika 262/14 

Ing. Jaroslav Radovský-ŽELEZIARSTVO U KIŠŠA Hlohovec, M.R.Štefánika 263/16 

Imami Safi Özder Hlohovec, M.R.Štefánika 265/20 

Miriam Šmondrková Hlohovec, M.R.Štefánika 267/24 

Základná škola Hlohovec, M.R.Štefánika 270/30 

J O K O spol. s r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 272/34 

Jana Klačková - KADERNÍCTVO JAJA Hlohovec, M.R.Štefánika 272/34 

KITCHEN TRADE s.r.o. Hlohovec, M.R.Štefánika 272/34 
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Špeciálna základná škola s materskou školou M. R. Šte-
fánika 38 Hlohovec 

Hlohovec, M.R.Štefánika 274/38 

CWS-boco Slovensko, s. r. o. Hlohovec, M.R.Štefánika 284/58 

Anton Kvanta OPRAVA, MONTÁŽ A PREDAJ ELEKTRO Hlohovec, M.R.Štefánika 293/80 

AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej 
osoby 

Hlohovec, M.R.Štefánika 3838/39A 

Bytové družstvo so sídlom v Trnave Hlohovec, Manckovičova 3206/4 

Ing. Ivana Čirková - Autoškola TIMAX Hlohovec, Manckovičova 3206/4 

MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec, Manckovičova 3206/4 

ISKO,a.s. Hlohovec, Mierová 2163/21 

MFC, s.r.o. Hlohovec, Mierová 2163/21 

MACHINING s.r.o. Hlohovec, Mierová 2164/22 

RAC spol. s. r.o. Hlohovec, Mierová 2164/22 

Aarsleff Hulín s.r.o. Hlohovec, Mierová 2165/23 

AGROFINAL, spol.  s.r.o. Hlohovec, Mierová 2166/24 

Anton Pavelka - ZAUS Hlohovec, Mierová 2317/20 

Bekaert Hlohovec, a.s. Hlohovec, Mierová 2317/20 

DOS-DROTÁR, s.r.o. Hlohovec, Mierová 2317/20 

KM Group s.r.o. Hlohovec, Mierová 2317/20 

MAD HLOHOVEC, s.r.o. Hlohovec, Mierová 2317/20 

MUDr. Juraj Oláh Hlohovec, Mierová 2317/20 

KTP Group, s.r.o. Hlohovec, Mierová 4065/21B 

Oľga Bíliková - Potraviny - OLI Hlohovec, Michalská 2344/6 

Petra Duraku - PAPI Hlohovec, Michalská 2346/8 

Materská škola Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 136/23 

LIBERO  PLUS, s.r.o. Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 140/7 

PLESO, spol. s r.o. Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 2682/27B 

Jozef Miškovič -POTRAVINY Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 3860/35 

MUDr. Igor Moravčík - stomatologická ambulancia Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 4004/28 

Humanus, n. o. Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 51/31 

Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoloč-
nosť; skrátene: SAD Trnava, a.s. 

Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 68/25 

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 69/27 

Oskar Banák OBCHOD S PALIVAMI Hlohovec, Nábrežie A.Hlinku 69/27 

AMOS SK s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 1/1 

BNN Group, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 1/1 

METRUM spol. s r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 1/1 

GHS Mobile, spol. s r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 12/10 

Ladislav Vykopal  ELEKTROVYKOPAL Hlohovec, Nám.sv.Michala 12/10 

Daifel finance, a.s. Hlohovec, Nám.sv.Michala 13/11 
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Mgr. Gabriela Bodnárová - Zlaté časy Hlohovec, Nám.sv.Michala 13/11 

KOPAX Slovakia s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 14/12 

Juraj Kollár-MONTANA Sport Hlohovec, Nám.sv.Michala 15/13 

Pavol Urminský SPEKTRUM Hlohovec, Nám.sv.Michala 15/13 

Blanka Blštáková-ZÁHRADKÁRSKE POTREBY P+B Hlohovec, Nám.sv.Michala 16/19 

Jašter, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 17/20 

SPOLUSTAV s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 17/20 

Milan Kramoliš Hlohovec, Nám.sv.Michala 18/21 

Paulína Čiriková - PAULA Hlohovec, Nám.sv.Michala 18/21 

Sinta Group, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 18/21 

Mgr. Alena Hromadová Hlohovec, Nám.sv.Michala 22/25 

Erik Rácik-HUMANIT Hlohovec, Nám.sv.Michala 23/26 

Roman Hanák-RED ART Hlohovec, Nám.sv.Michala 23/26 

UNITED FK s.r.o Hlohovec, Nám.sv.Michala 23/26 

Emília Halvelandová HSH Hlohovec, Nám.sv.Michala 24/27 

Ing.Jozef Smatana-BRATPEK Hlohovec, Nám.sv.Michala 24/27 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Hlohovec, Nám.sv.Michala 25/28 

ACTIS, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Daniela Tassyová DANTAS Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Helena Modrovičová - HELA Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Jozef Karaba-ARTLin 24 Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

K&K PRIMA s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

KINGS, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Ľubica Bednáriková - Očná optika STIGMA Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Mgr. Daniela Vančová Be-Be Burger Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Michaela Ifková Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Prima banka Slovensko, a.s. Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

Silvia Prachárová-SISA Hlohovec, Nám.sv.Michala 2540/16 

SPOL - LIPA, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 27/30 

Ing. Roman Drgoň ACOM Hlohovec, Nám.sv.Michala 3/3 

Mária Dolnáková  OSDG-ovocie zelenina Hlohovec, Nám.sv.Michala 3/3 

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Nám.sv.Michala 3/3 

RAMINAJA s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 4/4 

Emil Krajčík, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

Exekútorský úrad Hlohovec -JUDr. Ing. Roman Liščák-
súdny exekútor 

Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

GALENOS, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

JUDr. Ivica Hodálová, PhD. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

Lekáreň Viktória, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 
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Mesto Hlohovec Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

Textile House for EURO TRADE, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

TIPSPORT SK, a. s. Hlohovec, Nám.sv.Michala 5/5 

Jozef Hudcovič ml. Hlohovec, Nám.sv.Michala 6/6 

Katarína Maršalová FOTO-EXPRES Hlohovec, Nám.sv.Michala 6/6 

Petra Burdová Hlohovec, Nám.sv.Michala 6/6 

AGF MOBILE, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 7/7 

Profibal s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 8/8 

TriPos A.C.T. spol.s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 8/8 

AST DENT, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 9/9 

BEVAN, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 9/9 

CUKRÁREŇ LAGÚNA, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 9/9 

MUDr. Jozef Bendl - stomatologická ambulancia Hlohovec, Nám.sv.Michala 9/9 

MUDr. Peter Kubranský, s.r.o. Hlohovec, Nám.sv.Michala 9/9 

Stredná odborná škola Hlohovec, Nerudova 1268/13 

Lidl Slovenská republika,  v.o.s. Hlohovec, Nitrianska  896 

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Hlohovec, Nitrianska 2314/109 

ROIN, s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 2694/93 

AGEES s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 2705/95 

Jozef Vrábel Hlohovec, Nitrianska 3118/97 

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 3331/103 

YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Hlohovec, Nitrianska 3331/103 

ANDACO, s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 3342/99 

Saneca Pharmaceuticals a. s. Hlohovec, Nitrianska 3345/100 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. Hlohovec, Nitrianska 3692/96 

Ing. Dušan Kováčik in Ceram - GMA brand Hlohovec, Nitrianska 3761/106 

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 3880/96A 

JYSK s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 3880/96A 

KiK textil a Non-Food spol. s. r. o. Hlohovec, Nitrianska 3880/96A 

OKAY Slovakia, spol. s r.o. Hlohovec, Nitrianska 3880/96A 

Takko Fashion Slovakia s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 3880/96A 

INSSTAV s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 939/73 

TRADE  NOVA s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 939/73 

REART-TPK,  s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 948/91 

Tibor Schottert Hlohovec, Nitrianska 949/2 

POHOSTINSTVO - GAZDOVSKÝ DVOR, s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 958/20 

Kúpeľňa OMEGA s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 959/22 

Peter Minarčík-APIS Hlohovec, Nitrianska 961/26 

Ľuboš Pacan - PIZZERIA GRANDE- PAŽÍTKA Hlohovec, Nitrianska 965/34 
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Ingrid Kováčová - INKOMIX Hlohovec, Nitrianska 973/50 

Igor Mesároš-IMEX Hlohovec, Nitrianska 975/54 

JT KERAMIK, s.r.o. Hlohovec, Nitrianska 979/62 

Milan Hrnčár Hlohovec, Okrúhla 1139/52 

Futbalový klub  Šulekovo Hlohovec, Osloboditeľov 1037/1037 

Mgr. František Ecler - VAKUUMTECHNIK ECLER Hlohovec, Osloboditeľov 1152/106A 

ĽUBOMÍR LIPTÁK, s. r. o. Hlohovec, Osloboditeľov 180/14 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Hlohovec, Osloboditeľov 205/1 

Západoslovenská energetika, a.s. Hlohovec, Osloboditeľov 745/106 

Ľubica Kocianová Hlohovec, Osloboditeľov 778/104 

Anna Polakovičová - Univerzal Hlohovec, Osloboditeľov 904/3 

Mária Vaceková POTRAVINY-ŠKOLSKÉ POTREBY Hlohovec, Osloboditeľov 912/11 

Monika Pestúnová - KADERNÍCTVO MONIKA Hlohovec, Osloboditeľov 970/17 

Ján Pilný Hlohovec, Osloboditeľov 989/41 

JUMIKO, s.r.o. Hlohovec, Osloboditeľov 994/51 

Andrea Púšová-DENNÝ BAR POD ORECHOM Hlohovec, Petra Jilemnického 4067/26A 

Pavol Táborský a spol. Hlohovec, Petra Jilemnického 4112/26 

Miroslav Halás Hlohovec, Pod Beranom 3531/1 

Fraštacká vináreň, s.r.o. Hlohovec, Pod Beranom 43/2 

OBI Centrum, spol. s.r.o. Hlohovec, Pod Jašterom 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Hlohovec, Podzámska 2336/29 

Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec Hlohovec, Podzámska 2338/35 

"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hlohovec, Podzámska 2361/16 

FMC - dialyzačné služby, s.r.o. Hlohovec, Podzámska 2361/16 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Podzámska 2362/18 

Dom Dražieb s.r.o. Hlohovec, Podzámska 2621/37 

Všeobecná úverová banka a.s. Hlohovec, Podzámska 2621/37 

Ivan Zelenay DUO CREATIVE Hlohovec, Podzámska 2940/20 

Mgr. Jana Spálová Hlohovec, Podzámska 37/2 

PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o. Hlohovec, Podzámska 3920/41 

ZOOM, s.r.o. Hlohovec, Podzámska 3920/41 

Anna Miškovičová - AMI Hlohovec, Podzámska 41/12 

ATec, s.r.o. Hlohovec, Podzámska 41/12 

EIGHT, s.r.o. Hlohovec, Podzámska 41/12 

Ing. Emília Brezinová Hlohovec, Podzámska 41/12 

Ing. Zuzana Behúlová Hlohovec, Podzámska 41/12 

Iveta Kabátová Hlohovec, Podzámska 41/12 

M. Vičanová s.r.o. Hlohovec, Podzámska 41/12 

Marián Podhradský Hlohovec, Podzámska 41/12 
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Mgr. Diana Bultmanová Hlohovec, Podzámska 41/12 

Peter Štepánek, s.r.o. Hlohovec, Podzámska 41/12 

Jana Hlavenková Hlohovec, Pri cintoríne 1121/1 

Jozef Kováč KOVÁČ Hlohovec, Pri cintoríne 1121/1 

Stella Slovakia, s.r.o. Hlohovec, Pri cintoríne 1121/1 

Vasil Enev Ivanov Hlohovec, Pri cintoríne 1121/1 

Oľga Fajnorová KOVPOLEX Hlohovec, Pri cintoríne 1124/4 

cirodevelopment s.r.o. Hlohovec, Pribinova 3576/46 

JUDr. Daniel Pavelka Hlohovec, Pribinova 3576/46 

Šefit Abazi - TESTICO Hlohovec, Pribinova 369/1 

Sinta Group, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 370/1A 

Základná umelecká škola Hlohovec, Pribinova 372/5 

Ing. Martin Adamča - Family Sport Hlohovec, Pribinova 3749/48A 

MISS PLUS s.r.o. Hlohovec, Pribinova 376/13 

ÚČTOSERVIS VM, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 376/13 

Igor Poláčik - REMPPOL Hlohovec, Pribinova 377/15 

Róbert Struk Hlohovec, Pribinova 378/17 

JUDr. Adriana Vorelová Hlohovec, Pribinova 381/23 

Večierka ADA, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 381/23 

A.D.Y.K., s.r.o. Hlohovec, Pribinova 384/29 

Peter Sobotovič Hlohovec, Pribinova 385/31 

Základná škola svätého Jozefa Hlohovec, Pribinova 387/35 

MVDr. Tatiana Červenková - Dada Hlohovec, Pribinova 389/39 

Ing. Eva Durdyová HOBBY-CYKLOSERVIS Hlohovec, Pribinova 394/49 

PIMI cars s.r.o. Hlohovec, Pribinova 395/49A 

Občianske združenie POKOJ A DOBRO Hlohovec, Pribinova 396/51 

Vladimír Candrák - MONTES Hlohovec, Pribinova 398/55 

Materská škola Hlohovec, Pribinova 405/69 

Mariana Olajosová Hlohovec, Pribinova 418/95 

Vladimír Bosák Hlohovec, Pribinova 419/97 

Iveta Strapková-FAJN Hlohovec, Pribinova 421/2 

Magdaléna Filová - FIMA EXCLUSIVE Hlohovec, Pribinova 421/2 

Ramón Školuda - PEKÁREŇ ŠKOLUDA Hlohovec, Pribinova 421/2 

Vladimír Hanes Hlohovec, Pribinova 421/2 

Janka Ondrejkovičová - TRESPON Hlohovec, Pribinova 422/4 

PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o. Hlohovec, Pribinova 422/4 

Adriana Sandecká Hlohovec, Pribinova 423/6 

HK FASHION, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 424/8 

Son Nguyen Quan Hlohovec, Pribinova 424/8 
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A-Z veľkoobchod, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 425/10 

Dagmar Poláčiková - IMPULZ Hlohovec, Pribinova 425/10 

Ľuboš Klimeš - KBC Hlohovec, Pribinova 426/12 

LUMI - S s.r.o. Hlohovec, Pribinova 426/12 

Dušan Klačko Hlohovec, Pribinova 427/14 

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 429/18 

MK ŠPORT-Krcho Miroslav Hlohovec, Pribinova 430/20 

Andrea Lapošová Hlohovec, Pribinova 444/48 

Reumatologicko-rehabilitačné centrum,spol.s.r.o. Hlohovec, Pribinova 448/56 

SPOMA Hlohovec, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 450/60 

Peter Pažitný FITTER Hlohovec, Pribinova 458/76 

František Klinček - KFK KAMENÁRSTVO Hlohovec, Pribinova 461/82 

A-KONTO, s.r.o. Hlohovec, Pribinova 463/86 

Faurecia Slovakia s.r.o. Hlohovec, Priemyselná 1127/1 

Vetter Slovakia, spol.s.r.o. Hlohovec, Priemyselná 1128/2 

AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, organizačná 
zložka Slovensko 

Hlohovec, Priemyselná 1187/1A 

Daniel Belanský Hlohovec, R.Dilonga 122/20 

Ing. Miroslav Začko Hlohovec, R.Dilonga 122/20 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar, občianske združenie 

Hlohovec, R.Dilonga 122/20 

MUDr. Pavol Andel - stomatologická ambulancia Hlohovec, R.Dilonga 2619/1 

Peter Ulík Hlohovec, Radlinského 2576/6 

Vladimír Nitran - NITRAN Hlohovec, Radlinského 2576/6 

Michaela Lošonská Hlohovec, Radlinského 475/1 

P.A.K., s.r.o. Hlohovec, Radlinského 476/3 

BRILLER s.r.o. Hlohovec, Radlinského 521/10 

DORMITORIO, s.r.o. Hlohovec, Radlinského 521/10 

K & K PARTNER, s.r.o. Hlohovec, Radlinského 521/10 

Pletiva s.r.o. Hlohovec, Rázusova 3527/73 

POPO, s.r.o. Hlohovec, Rázusova 3527/73 

KAPA, spol.  s.r.o. Hlohovec, Rázusova 3700/13 

LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. Hlohovec, Rázusova 762/1 

Antónia Vábererová - TARGA Hlohovec, Rázusova 780/41 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci Hlohovec, Rázusova 797/6 

Čarovný Domček, s.r.o. Hlohovec, Rázusova 822/62 

Miroslav Valkovič - JUVA Hlohovec, Rozmarínova 570/9 

Marius Pedersen, a.s. Hlohovec, Seredská  1038 

Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Hlohovec, Seredská 609/40 

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Seredská 676/48 
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AGROFINAL, spol.  s.r.o. Hlohovec, Seredská 740/154 

Ing. Tomáš Vronka Hlohovec, Seredská 740/154 

Intreco, s.r.o. Hlohovec, Sládkovičova 1284/33 

Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci Hlohovec, Sládkovičova 1288/41 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlohovec, Slov.nár.povstania 2363/11 

Slovenská pošta,a.s. Hlohovec, Slov.nár.povstania 2363/13 

Československá obchodná banka, a.s. Hlohovec, Slov.nár.povstania 3537/9 

HONG YANG s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 3537/9 

KRYALEX, s.r.o Hlohovec, Slov.nár.povstania 869/3 

Peter Mišák Hlohovec, Slov.nár.povstania 871/17 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Slov.nár.povstania 871/19 

Magdaléna Ištoková - FRESH FOOD Hlohovec, Slov.nár.povstania 871/19 

QIU s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 871/19 

Milan Miko-MAS Hlohovec, Slov.nár.povstania 875/4 

Štefan Polakovič KPG - Šport Hlohovec, Slov.nár.povstania 875/4 

Alexandra Kamenčíková - DOG SHOW TEAM Hlohovec, Slov.nár.povstania 876/6 

EMIR, spol. s r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 876/6 

Helena Šuliková-KOZMETIKA Hlohovec, Slov.nár.povstania 876/6 

Ing.Juraj Čižmárik - GRUNT Hlohovec, Slov.nár.povstania 876/6 

Mgr. Zuzana Murínová LUCKYSCHOOL Hlohovec, Slov.nár.povstania 876/6 

Ing. Peter Chovanec-MOBILSERVIS Hlohovec, Slov.nár.povstania 877/8 

Adriana Bočáková - Adriana Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Centrum PRO VITAE, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

DF - REN, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

DUAL-SK, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Fraštacká lekáreň, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

GYM KLUB, spol. s r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

JATRIDERM s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Lucia Pinčeková Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Neštátne zdravotnícke zariadenie psychiatrické MUDr. 
Róbert Stolárik 

Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Nevydal Centrum, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Peter Fil  Artfil Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Renáta Bučková Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Silvia Maráková - SiMa original Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Stanislava Arestová - STARNAILS Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Štefan Lépes Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

VLADOS, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Hlohovec, Slov.nár.povstania 878/10 
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Miroslav Švec Mirnell Hlohovec, Slov.nár.povstania 879/12 

Silvia Dvoranová-SIDO Hlohovec, Slov.nár.povstania 879/12 

Telocvičná jednota Sokol Hlohovec, Slov.nár.povstania 880/14 

Thuy Phung Thi Thanh Hlohovec, Slov.nár.povstania 880/14 

ALLIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. Hlohovec, Slov.nár.povstania 882/18 

Teatro Club, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 883/20 

La Stella, s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 885/24 

Mário Gašparovič - Pohostinstvo u Jána Hlohovec, Slov.nár.povstania 885/24 

Monika Zelenáková-FAUNA-CHOV Hlohovec, Slov.nár.povstania 885/24 

Miroslava Mužíková Hlohovec, Slov.nár.povstania 886/26 

MONDI, spol.  s.r.o. Hlohovec, Slov.nár.povstania 890/34 

Jozef Marko MARKO Hlohovec, Slov.nár.povstania 894/42 

ELFOMAT, s.r.o. Hlohovec, Stará hora  3601 

Eva Janásová - U Janásov na Starej Hore Hlohovec, Stará hora 2668/4 

Graphicsoul s.r.o. Hlohovec, Starý rínok 3868/2 

Jaroslav Tvrdý-JA&ON Hlohovec, Svätopeterská  4118 

Jozef Kováč KOVÁČ Hlohovec, Svätopeterská 1515/77 

Denné centrum "Peter" Hlohovec, Svätopeterská 1519/85 

Róbert Karnet Hlohovec, Svätopeterská 1519/85 

Ján Brocka Hlohovec, Svätopeterská 1551/66 

Pavol Petrek- PEHRO Hlohovec, Svätopeterská 1558/80 

Tomáš Košťál Hlohovec, Svätopeterská 3894/83A 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Hlohovec, Šafárikova 1148/1 

Ing. Jozef Černý -  LIKÉRKA ČERNÝ Hlohovec, Šafárikova 1148/1 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlohovec, Šafárikova 1164/26 

Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec, Šafárikova 1166/30 

Novosedlík, spol.s.r.o. Hlohovec, Šafárikova 1167/32 

Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec, Školská 165/23 

Dimitrij Jurčišin - Autodoprava, s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Ing. Marián Ajpek - MAD Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Jozef Cepko - SIMAX Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Jozef Snopka AUTOBUSOVÁ DOPRAVA LUX-TOUR Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Jozef Váry Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Marián Beláň Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

METALUX, s. r. o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

METAS, s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

S&J PRESSBURG PLUS, s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

SV.P.FIDELITAS, s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Technouniverzum s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 
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ZAPA beton Sk s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 1570/17 

Ľubomír Vrtík- Plastové okná Hlohovec, Šoltésova 1571/19 

.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. Hlohovec, Šoltésova 3127/22 

BIBO elektro, s.r.o. Hlohovec, Štúrova 3139/52 

LUJAD s.r.o Hlohovec, Štúrova 317/1 

Martin Diviš Hlohovec, Štúrova 317/1 

Robert Cibulka - FERMAT HLOHOVEC Hlohovec, Štúrova 317/1 

Zuzana Gáliková Hlohovec, Štúrova 317/1 

Ing. Anna Kureková-LADAS Hlohovec, Štúrova 341/49 

S.L.PHARMA HOLDING, s.r.o. Hlohovec, Štúrova 344/55 

FOFIN ARÉNA, s.r.o. Hlohovec, Štúrova 345/4 

Ing. Albert Pír - BERTI + Hlohovec, Štúrova 347/8 

Ing. František Duchoň Hlohovec, Šulekova 1056/22 

Monika Husárová Hlohovec, Šulekova 161/31 

Jozef Kučera PEKÁREŇ Hlohovec, Šulekova 326/14 

Slovenská pošta,a.s. Hlohovec, Šulekova 34/71 

Oľga Kraicová Hlohovec, Šulekova 445/54 

Mário Košťál Potraviny-Ovocie Hlohovec, Šulekova 447/56 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Šulekova 454/62 

DANY 2, s.r.o. Hlohovec, Šulekovo 1206 

JUPER, s.r.o. Hlohovec, Tehelná 1012/1 

FROP a.s. Hlohovec, Tehelná 1038/2 

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec Hlohovec, Tehelná 1039/4 

EPP Slovensko, s.r.o Hlohovec, Terezov 1042/4 

Zuzana Gáliková Hlohovec, Terezov 1042/4 

SCA Hygiene Slovakia s.r.o. Hlohovec, Vansovej 1463/1 

Jozef Miškovič -POTRAVINY Hlohovec, Vinohradská 1358/5 

Ľuboš Janek- LUMA Hlohovec, Vinohradská 1358/5 

Materská škola Hlohovec, Vinohradská 1359/7 

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice Hlohovec, Vinohradská 1360/9 

Denné centrum "Ruža" Hlohovec, Vinohradská 1360/9 

HÍLEK STK Senica, s.r.o. Hlohovec, Vinohradská 1360/9 

Psychopulz, s.r.o. Hlohovec, Vinohradská 1360/9 

Danka Vavrová - AD SALÓN Hlohovec, Za poštou 1180/7 

Erika Dvořáková - BRITA business agentur Hlohovec, Za poštou 1180/7 

Ľubica Kúdelová ĽRK Hlohovec, Za poštou 1180/7 

Marianna Dubravová Hlohovec, Za poštou 1180/7 

Špeciálna základná škola s materskou školou M. R. Šte-
fánika 38 Hlohovec 

Hlohovec, Za poštou 1180/7 
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Papier centrum plus, spol. s r.o. Hlohovec, Za poštou 3835/7A 

A-Z veľkoobchod, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

CCC Slovakia, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

DANY 8, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

dm drogerie markt, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

Dráčik DIVI, s. r. o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

FAST PLUS, spol. s r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

HK FASHION, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

KOVÁČ JOZEF, spol. s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

KRYALEX, s.r.o Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

LIBRI s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

M.A. TRADE SK, s. r. o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

MAGIC SK, spol. s r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

Nataša Tvrdá - NATA - FASHION Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

PATROL HLOHOVEC, s. r. o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

Pepco Slovakia s. r. o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

Popoluška s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

QIU s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

Salo, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

TIS Slovakia, s.r.o. Hlohovec, Za Váhom 1197/2 

TESCO STORES SR, a.s. Hlohovec, Za Váhom 4082/1 

AKNAH, s.r.o. Hlohovec, Zábranie 173/6 

Bicar, s.r.o. Hlohovec, Zábranie 189/38 

MITES, s.r.o. Hlohovec, Zábranie 198/56 

WILDFLOWER s.r.o. Hlohovec, Zábranie 198/56 

MAYNET, s.r.o. Hlohovec, Zábranie 204/40 

ESTHE, s.r.o. Hlohovec, Zábranie 3875/42A 

Šoni, s.r.o. Hlohovec, Záhradnícka 323/5 

Západoslovenská energetika, a.s. Hlohovec, Zajačky 2364/1 

Reedukačné centrum Hlohovec, Zámok 2267/1 

Martina Kováčová-CAREX Hlohovec, Zámok 2268/2 

GASTROVIKTORIA, s.r.o. Hlohovec, Zámok 2279/2A 

SPOREA, s.r.o. Hlohovec, Zámok 2283/14 

Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Hlohovec, Železničná 2417/2A 

YI BEI BEI s. r. o. Hlohovec, Železničná 2417/2A 

Blanka Kludilová Hlohovec, Železničná 366/1 

Železnice Slovenskej republiky Hlohovec, Železničná 366/1 

ART nábytok s.r.o. Hlohovec, Železničná 368/4 

Ing. Vladimír Macko Hlohovec, Železničná 368/4 
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JAZUMA gastro, spol. s.r.o. Hlohovec, Železničná 368/4 

Peter Lavor - AUTO  FAIR Hlohovec, Železničná 368/4 

PRIMA autoservis s.r.o. Hlohovec, Železničná 368/4 

REAL FLOOR, spol. s r.o. Hlohovec, Železničná 368/4 

Sanus Invest, s.r.o. Hlohovec, Železničná 368/4 

ABS GROUP, s.r.o. Hlohovec, Železničná 745/2 

Adriana Kostková Hlohovec, Železničná 745/2 

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Hlohovec, Železničná 745/2 

Miroslav Krcho - PORTUGAL Hlohovec, Železničná 745/2 

Aukčný Dom, s.r.o. Hlohovec, Železničná 747/4A 

Tabuľka 85 Zoznam organizácií zistených v rámci prieskumu a z registra podnikateľov  

Por. č Podnikatel 

1. " Pišoja Štefan " 

2. "PBMM, spol.s r.o." 

3. .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 

4. 3M Group s.r.o. 

5. 3MP ateliér, s.r.o. 

6. 3MP projekt, s.r.o. 

7. 4ever Slovakia Eshop, s.r.o. 

8. 4ever Slovakia, s.r.o. 

9. A G P , spol. s r.o. v likvidácii 

10. A.D. Snopka s.r.o. 

11. A.D.Y.K., s.r.o. 

12. A2 dent, s.r.o. 

13. Aarsleff Hulín s.r.o. 

14. AB COLOUR s.r.o. 

15. ABASS PLUS s.r.o. 

16. ABOSA, s.r.o. 

17. ABT floor, spol. s r.o. 

18. Accron s.r.o. 

19. Actis, s.r.o. 

20. ADARA Slovakia, s r.o. 

21. ADC Slovakia, s.r.o. 

22. AdmEco, s.r.o. 

23. ADMIN plus, spol. s r.o. 

24. Advokátska kancelária LYSO & PARTNERS spol. s r.o. 

25. afes s.r.o. 

26. AGENTÚRA 208, s.r.o. 

27. AGF MOBILE, s.r.o. 

28. AGRA PLUS s.r.o. 

29. AGRO FK, s.r.o. 
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30. AGROFINAL MISTRAL, s.r.o. 

31. AGROFINAL, spol. s r. o. 

32. AGRO-MP, s.r.o. 

33. agua s.r.o. 

34. AIV - Stav s.r.o. 

35. AKIB s.r.o. 

36. AKIZA s.r.o. 

37. AKNAH, s.r.o. 

38. A-KONTO, s.r.o. 

39. ALADDIN - KOCIKY, s.r.o. 

40. ALBOR, s.r.o. 

41. ALLFA, s. r. o. 

42. ALSASI Spedition, s.r.o. 

43. ALTHAEA s. r. o. 

44. ALU-RU, s.r.o. 

45. AMOS SK s.r.o. 

46. ANDACO, s.r.o. 

47. Andrija Pincir 

48. ANEA Solutions, s.r.o. 

49. ANTES HC s. r. o. 

50. Antolea, s.r.o. 

51. APM real s.r.o. 

52. Aqua Adrenalín Černý tour, spol. s r.o. 

53. ARCUS - M, spol. s r.o. 

54. ARKO SK, s.r.o. 

55. ARPECO s.r.o. 

56. ARTLin 24, s.r.o. 

57. ARTREX, s.r.o. 

58. AST DENT, s.r.o. 

59. Asys group, s.r.o. 

60. AT MONEY, s.r.o. 

61. Auction Company – dražobná spoločnosť s.r.o. 

62. AUDIX s.r.o. 

63. Aukčný Dom, s.r.o. 

64. Auto Moto Stars, s.r.o. 

65. AUTO UP, s.r.o. 

66. AUTOCENTRUM ABARTH s.r.o. 

67. Automotive AGS, s.r.o. 

68. Auto-Remtex, s.r.o. 

69. AV Invest Group, s.r.o. 

70. AVACH s.r.o. 

71. Avaler s. r. o. 
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72. avenue 2 s.r.o. 

73. AxFlow s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 

74. A-Z domáce potreby s.r.o. 

75. A-Z veľkoobchod, s.r.o. 

76. BABYLON gmbh s. r. o. 

77. BABYMANIA s.r.o. 

78. BACCHUS s.r.o. 

79. Barkoop, s.r.o. v likvidácii 

80. BARMU s.r.o. 

81. BARRACUDA SLOVAKIA, s.r.o. 

82. BARVOSTAV, s.r.o. 

83. BAZAR - Belák 

84. BB Dent, spol. s r.o. 

85. BD-logistic s. r. o. 

86. Beamer s.r.o. 

87. Bekaert Hlohovec, a.s. 

88. BELL-AMÍ SOFÁ, s.r.o. 

89. Benrealis s.r.o. 

90. BESEL, s.r.o. 

91. BEVAN, s.r.o. 

92. BGS PHARMA, s.r.o. 

93. BIBO elektro, s.r.o. 

94. BILAN, s.r.o. 

95. BLACK PRINT, s.r.o. 

96. BLUMENTAL s.r.o. 

97. BNN Group, s.r.o. 

98. BOLAS s.r.o. 

99. BONNY, s.r.o. 

100. BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. 

101. BRAKO, s.r.o. 

102. BRALO, s.r.o. 

103. BRILLER s.r.o. 

104. BS company, s.r.o. 

105. BS DENT, s.r.o. 

106. Buena Vista s.r.o. 

107. BUKRO, s.r.o. 

108. BV TRADE SK, s.r.o. 

109. Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 

110. Camarque, s.r.o. 

111. CAPELLIA, s. r. o. 

112. Casarealis, s.r.o. 

113. CCS Slovensko s.r.o. 
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114. Centrum PRO VITAE, s.r.o. 

115. CENTRUM ZDRAVIA A KRÁSY, s.r.o. 

116. Ceretrade, s.r.o. 

117. cirodevelopment s.r.o. 

118. COFFEE - BERRY s.r.o. 

119. COMPUTER-CITY, s.r.o. 

120. Consulting - BS s.r.o. 

121. COOLING SYSTEMS, s.r.o. 

122. CREATIVE MEDIA SR, s.r.o. 

123. crystal clean s. r. o. 

124. CUKRÁREŇ LAGÚNA, s.r.o. 

125. Cuong Phung Quoc 

126. CWS Slovensko, s.r.o. 

127. Čarovný Domček, s.r.o. 

128. ČEMMA, s.r.o. 

129. D - MAX logistic, s.r.o. 

130. Daifel finance, a.s. 

131. DAKRO s.r.o. 

132. DANIO, s.r.o. 

133. DANY 1, s.r.o. 

134. DANY 13, s.r.o. 

135. DANY 19, s.r.o. 

136. DANY 2, s.r.o. 

137. DANY 20, s.r.o. 

138. DANY 23, s.r.o. 

139. DANY 3, s.r.o. 

140. DANY 4, s.r.o. 

141. DANY 5, s.r.o. 

142. DANY 7, s.r.o. 

143. DANY 8, s.r.o. 

144. DANY 9, s.r.o. 

145. DANY SLOVAKIA, a. s. 

146. DAP Company, s.r.o. 

147. DATAGRAM, s.r.o. 

148. DAVO Invest, s.r.o. 

149. Debt Slovakia, s.r.o. 

150. DEKORAVIA, s. r. o. 

151. Delikateska, s.r.o. 

152. DEPA s.r.o. 

153. DEST Company, s.r.o. 

154. DF - REN, s.r.o. 

155. DIAMAR s. r. o. 
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156. DIMENSION 5, s.r.o. 

157. Dimitrij Jurčišin - Autodoprava, s.r.o. 

158. DINO spol. s r.o. 

159. diRectly2you s.r.o. 

160. DIRNI s.r.o. 

161. DIVEL, spol. s r.o. 

162. DM - nábytok, s. r. o. 

163. DM Technik, spol. s r.o. 

164. DOLLIS s.r.o. 

165. Dom Dražieb s.r.o. 

166. DOMAS, s.r.o. 

167. DORMITORIO, s.r.o. 

168. DOSS-SK spol. s r.o. 

169. DP-GASTRO, s.r.o. 

170. DP-STAV SK, s.r.o. 

171. DR OMEGA s.r.o. 

172. Dr. Raymann s.r.o. 

173. Dragan Tomčič - HOTEL ŠPORT 

174. DRATEX, s.r.o. 

175. D-RELAX s.r.o. 

176. DRID, s.r.o. 

177. DRIPO s.r.o. 

178. DRUMET, s.r.o. 

179. DRUZA s.r.o. 

180. DUBROVAY, s.r.o. 

181. DUO CREATIVE, s.r.o. 

182. Dušan Matovič, s.r.o 

183. E - PROFIT, s.r.o. 

184. E & P consulting s.r.o. 

185. EASYPLAST, s.r.o. 

186. EbioS, s.r.o. 

187. eCLICK, s.r.o. 

188. ECLIPS M2H, s.r.o. 

189. EFEKT - COPY spol. s r.o. 

190. EIGHT, s. r. o. 

191. EKODAT HC, s.r.o. 

192. Eko-Finance, s.r.o. 

193. EKSL, s.r.o. 

194. EKZ, spol. s r.o. 

195. El Viento s.r.o. 

196. ELADAN, s.r.o. 

197. ElektroLIGHT s. r. o. 
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198. ELEKTROPROJEKT Banská Bystrica, štátny podnik, odštepný závod Hlohovec 

199. ELFOMAT, s.r.o. 

200. elins s.r.o. 

201. ELMONT - HC, s.r.o. 

202. elumatec Slovensko, s.r.o. 

203. Emad El Serougy 

204. Emil Šudy - LESANKA PD 

205. EMIR spol. s r.o. 

206. EMPE TIP s. r. o. 

207. ENDIANT s.r.o. 

208. ENIGMA, s.r.o. 

209. EPP Slovensko, s. r. o. 

210. eQuality, s.r.o. 

211. ERITAN, s.r.o. 

212. eShop Hlohovec, spol. s r.o. 

213. ESTHE, s.r.o. 

214. eTechnology s.r.o. 

215. EXACT media, s.r.o. 

216. Exporton s.r.o. 

217. FABRIKA LIN I DRUTU "DRUMET" SPÓLKA AKCYJNA - organizačná zložka 

218. FACTORING GROUP s.r.o. 

219. FAMILY XZ s.r.o. 

220. Farm TB s.r.o. 

221. Farma Terezov s.r.o. 

222. Fashion Sound s.r.o. 

223. FAST BIKES, s.r.o. 

224. FB invent, s.r.o. 

225. FCTL, s.r.o. 

226. FELICITA FAMILY spol. s r.o. 

227. FEMIX TRADE, s.r.o. 

228. FERLUK, s.r.o. 

229. FERMAX, ver. obch. spol. - v likvidácii 

230. FEROMA s.r.o. 

231. FINANCE GROUP s.r.o. 

232. FINANČNÁ SLOBODA s.r.o. 

233. FINPO MB s.r.o. 

234. FLEXAPRINT, s.r.o. 

235. FLEXITRADE s. r. o. 

236. FODES, s.r.o. 

237. FOFAMAX, s.r.o. 

238. FOOD FARM COMPANY, s.r.o. 

239. FOOD FARM, s.r.o. 
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240. FORTESSA, s.r.o. 

241. FOTO-EXPRES s.r.o. 

242. Fraštacká lekáreň, s.r.o. 

243. Fraštacká vináreň, s.r.o. 

244. Fraštacké reality, s.r.o. 

245. Frašták Trade, s.r.o. 

246. FREISTADT s.r.o. 

247. FROP a. s. 

248. G.V.Pharma, a.s. 

249. GALANTEX, spol. s r.o. 

250. Gastmor, spol. s r.o. - v likvidácii 

251. GASTRO - EFEKT, spol. s r.o. 

252. Gastro prevádzka, s.r.o. 

253. GASTRODROT, s.r.o. 

254. GD – con, s.r.o. 

255. GEPRAL, s.r.o. 

256. GIEMME RACING TEAM,spol.s r.o. - v likvidácii 

257. GIRKUL, s.r.o. 

258. GLADE s.r.o. 

259. GLOBEX GROUP, s.r.o. 

260. GOLDSIDE s.r.o. 

261. GOMACHÁČEK, s.r.o. 

262. GRACE Slovakia, s.r.o. 

263. Graphicsoul s.r.o. 

264. GROUP STAV, s.r.o. 

265. G-Team Europe, spol. s r.o. 

266. GTX Servis s.r.o. 

267. GTX Slovakia s. r. o. 

268. GUV Považie, družstvo výroby a služieb 

269. GYMEX s.r.o. 

270. H a T, a.s. 

271. H COM, s.r.o. 

272. H21, spol. s r.o. 

273. HAL-DO s.r.o. 

274. HALL - ING, spol. s r.o. 

275. HAMA REKLAMA, s.r.o. 

276. Haus Management, s.r.o. 

277. HB Rent s.r.o. 

278. HC - BYTOS, s.r.o. 

279. HC - Klinika, spol. s r.o. 

280. HC Gyn, s.r.o. 

281. HC PROPERTY s.r.o. 
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282. HCK, s.r.o. 

283. HELOS, s.r.o. 

284. Hlohovská televízia, s.r.o. 

285. Hoan Nguyen Thi 

286. HOBA STYLE, s.r.o. 

287. Horatio s.r.o. 

288. H-print, spol. s r.o. 

289. Hrana s.r.o. 

290. HRNČAR & Co. s.r.o. 

291. Hroch s.r.o. 

292. HSE, s.r.o. 

293. HTC media consulting, s.r.o. 

294. HUTECH s.r.o. 

295. HUYEN VU THI THU 

296. HYDROMONT spol. s r.o. 

297. CHML s.r.o. 

298. CHONSU s.r.o. 

299. ChronixNET s.r.o. 

300. Ignis Dekor, s.r.o. 

301. Ignis Top, s.r.o. 

302. IGS Capital, s.r.o. 

303. IGS Trading SK, s.r.o. 

304. IMEX Pumpy, s.r.o. 

305. IMMO PROJEKT HLOHOVEC, s.r.o. 

306. IMTECHNIK PLUS, s.r.o. 

307. IMTECHNIK, s.r.o. 

308. INDOOR, s.r.o. 

309. Ing. Jozef Černý L I K E R K A Č E R N Ý 

310. Ing. Pavol Sobotovič 

311. Ing. Peter Čider-AVANT 

312. INKOMIX, s.r.o. 

313. INKRUSTA HULÍN, s. r. o. 

314. INPROM - družstvo pre projektovú činnosť 

315. INSSTAV s.r.o. 

316. Intercard spol. s r.o. 

317. Interchem, s.r.o. 

318. INTERMEDI Centrum, s.r.o. 

319. Int-ex, spol. s r.o. 

320. Intreco, s.r.o. 

321. INVESTEFEKT A, spol. s r.o. 

322. INVESTEFEKT VIATKA, spol. s r.o. 

323. Investefekt, spol. s r.o. 
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324. INVESTEFEKT-DAP, spol. s r.o. 

325. IPAS, a.s. 

326. IRISMARKET s. r. o. 

327. Ivan Bršel - IVOP, s.r.o. 

328. IVAN ČULÁK - KLIMATI 

329. IVEKO, s.r.o. 

330. J&M Finance, s.r.o. 

331. J.H.JIEMEI s.r.o. 

332. JAMI TRADE s.r.o. 

333. JAMIS HLOHOVEC, s.r.o. 

334. Jašter plus, s.r.o. 

335. Jašter, s.r.o. 

336. JATRIDERM s.r.o. 

337. JD Trans, s.r.o 

338. JENTO s.r.o. 

339. JFA CONSULT s.r.o. 

340. JHB plus, a.s. 

341. JHB Trnava, a.s. 

342. JMT SK s.r.o. 

343. JOKA - SK, s. r. o. 

344. JOMADOR, s.r.o. 

345. JOPIRO, s.r.o. 

346. Jozef Kollár JK Expres - Autobusová doprava 

347. JT KERAMIK, s.r.o. 

348. JUMA-ELEKTROMONT, s.r.o. 

349. JUPER, s.r.o. 

350. JUVAPLAST s.r.o. 

351. JUWELD, s.r.o. 

352. K & K PARTNER, s.r.o. 

353. K O A L A družstvo výroby a služieb 

354. K plus K, s.r.o. 

355. K&K PRIMA s.r.o. 

356. K+Z trans, s.r.o. 

357. KAPA, spol. s r.o. 

358. KAPITAL Group, s.r.o. 

359. KARS s.r.o. 

360. KC Consulting, s.r.o. 

361. KERADOM s.r.o. 

362. K-FLEX elektric, s.r.o. 

363. Khanh Dam Van 

364. KHOI, s.r.o. 

365. KINGS, s.r.o. 
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366. KLARIS PLUS s.r.o. 

367. Klimainvest, s.r.o. 

368. KLIMATI - ČP, spol. s r.o. 

369. KLIMATI LOGISTIC, spol. s r.o. 

370. KLIMATI TEAM, spol. s r.o. 

371. Kňazovický +, s.r.o. 

372. KŇAZOVICKÝ, s.r.o. 

373. KNIHA ANDA, s.r.o. 

374. Kolkársky klub, s.r.o. 

375. Komacom s.r.o. 

376. Kompanio, s.r.o. 

377. KONEX - spol. s r.o. 

378. KOPAX Slovakia s.r.o. 

379. Kosodrevina, s.r.o. 

380. KOŠIMEX s.r.o. 

381. KOVEX s.r.o. 

382. KOVOSLUŽBY s.r.o. 

383. Kovovýroba a obchod, s.r.o. 

384. KRAPEX, s.r.o. v likvidácii 

385. Krasoje Ristovski - MARI 

386. KRYALEX, s.r.o. 

387. Kubla s.r.o. 

388. KUCMI, s.r.o. 

389. Kúpeľňa OMEGA s.r.o. 

390. KVETY JM, s.r.o. 

391. KWANDO s.r.o. 

392. KYMA SPORT AGENCY s.r.o. 

393. La Stella, s.r.o. 

394. Ladislav Hamara - FÉNIX IMAGE PLUS drevovýroba 

395. Lachesis Legal s. r. o. 

396. Lando Slovakia s.r.o. 

397. LB2020, s.r.o. 

398. LEAD IN, s.r.o. 

399. Lekáreň PRI STANICI s.r.o. 

400. Lekáreň Viktória s.r.o. 

401. LEMARO, s.r.o. 

402. LF AGRO FIN, s. r. o. 

403. LIBERO PLUS, s.r.o. 

404. LIEN DO THI 

405. LIGHT-TEC s.r.o. 

406. LIKÉRKA ČERNÝ, s.r.o. 

407. Linhart elektrik s.r.o. 
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408. LLOBEE, s.r.o. 

409. LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii 

410. LUMI - S s.r.o. 

411. LUXRO s.r.o. 

412. M&T elektro, s.r.o. 

413. MAAN Reklama s.r.o. 

414. MAD HLOHOVEC, s.r.o. 

415. MAD plus s.r.o. 

416. MAJAMI TRADE s.r.o. 

417. Majster mäsiar, s.r.o. 

418. MALENO s. r. o. 

419. MAPINEX s.r.o. 

420. marcello Carstyling & Tuning, s.r.o. 

421. Marián Zelenay 

422. Maroš Siebenstich SIEBENSTICH 

423. MASPA, s.r.o. 

424. MASTER COMPANY s.r.o. 

425. MA-TIN FINANCE, s.r.o. 

426. Mating Market, s.r.o. 

427. MAYSYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. 

428. MB Consulting spol. s r.o. 

429. MECKER, s.r.o. 

430. MEDEV, s.r.o. 

431. media ALIGATOR, s. r. o. 

432. Media Plan s.r.o. 

433. Medicer s.r.o. 

434. MEDIPAV SK, s.r.o. 

435. MEDOFF, s.r.o. 

436. MEJAPA s.r.o. 

437. MERKUR, a.s.-organizačná zložka 

438. Mesto Hlohovec 

439. MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o. 

440. Mestský národný výbor v Hlohovci 

441. METALUX, s. r. o. 

442. METAS, s.r.o. 

443. METRUM spol. s r.o. 

444. MG - FP, s.r.o. 

445. MH Logistik, s.r.o. 

446. MI-KOS s.r.o. 

447. MINA HC s.r.o. 

448. MINOT s.r.o. 

449. MIPROS, s.r.o. 
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450. MISS PLUS s.r.o. 

451. MITODO s.r.o. 

452. MK - LIMOSA, spol. s r.o. „v likvidácii“ 

453. MKD HLOHOVEC, s.r.o. 

454. MOKAS Slovakia, spol. s r.o. 

455. MOLIMEX spol. s r.o. 

456. MOLLY roofing systems, s.r.o. 

457. MONDI, spol. s r.o. 

458. MONES Hlohovec, s.r.o. 

459. MORUS DESIGN, s.r.o. 

460. MP GAS, s.r.o. 

461. MP LOGISTIC s.r.o. 

462. MPP Slovakia, s.r.o. 

463. MS CAPITAL s.r.o. 

464. MUDr. Viera Lysová, s.r.o. 

465. MUDr.Stach, s.r.o. 

466. multifunkcia s.r.o. 

467. Music Press Production s.r.o. 

468. NACE - PLUS LS - O, s.r.o. 

469. Nad oblakmi, s.r.o. 

470. Nany, s.r.o. 

471. N-Centrum, s.r.o. 

472. Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. 

473. Nevydal Centrum, s.r.o. 

474. NIKOL, spol. s r.o. 

475. NINNA, s.r.o. 

476. NORD-EST PAVI, s.r.o. 

477. NOVERTES s.r.o. 

478. NUNET s.r.o. 

479. OÁZA HC, s.r.o. 

480. OBCHODNÉ CENTRUM VIKTORIA, s.r.o. 

481. OBI Centrum, spol. s r.o. 

482. Oggy, s.r.o. 

483. OKNÁRSTVO ŠTURDÍK s.r.o. 

484. OLIDO s.r.o. 

485. OLIVUS s. r. o. 

486. ONYXYS, s.r.o. 

487. Optique, s.r.o. 

488. ORTOAGRO SLOVAKIA, s.r.o. 

489. Ortodoncia, s.r.o. 

490. P A C E R A 

491. P.A.K., s.r.o. 
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492. P.K.B. s.r.o. 

493. Papier centrum plus, spol. s r.o. 

494. Papilio centrum s.r.o. 

495. PAROS, s.r.o. 

496. Patagonia Hlohovec, s.r.o. 

497. Pátek Family, s.r.o. 

498. Patrol Slovakia s.r.o. 

499. PAUMA, spol. s r.o. 

500. PB - market s.r.o. 
Zdroj: MSÚ Hlohovec 2014 

7.2 Poľnohospodárska výroba 

7.2.1 Poľnohospodárska pôda 

Poľnohospodárska pôda zaberá 3 773,71 ha z celkovej rozlohy riešeného územia, čo predstavuje 59 % 
z celkovej rozlohy územia. Stupeň zornenia v riešenom území je 0,70, v k. ú. Hlohovec 0,57 a v k. ú. 
Šulekovo 0,95. 

Tabuľka 86 Prehľad druhov pozemkov, ich rozloha a podiel v rámci poľnohospodárskej pôdy 

Druh pozemku K. ú. Hlohovec K. ú. Šulekovo Hlohovec spolu 

Rozloha 
(ha) 

Podiel z PP 
(%) 

Rozloha 
(ha) 

Podiel z PP 
(%) 

Rozloha 
(ha) 

Podiel z PP 
(%) 

Orná pôda 1 367,31 56,57 1 282,65 94,54 2 649,96 70,22 

Chmeľnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vinice 504,86 20,89 0,07 0,01 504,93 13,38 

Záhrady 181,63 7,51 50,15 3,70 231,78 6,14 

Ovocné sady 52,59 2,18 0,00 0,00 52,59 1,39 

Trvalé trávnaté porasty 310,65 12,85 23,80 1,75 334,45 8,86 

Poľnohospodárska pôda 
spolu 

2 417,03 100,00 1 356,67 100,00 3 773,71 100,00 

Zdroj: MsÚ Hlohovec, 2014 

Tabuľka 87 Prehľad druhov pozemkov, ich rozloha a podiel v rámci celkovej rozlohy riešeného územia 

Druh pozemku K. ú. Hlohovec K. ú. Šulekovo Hlohovec spolu 

Rozloha (ha) Podiel z celk. 
rozlohy (%) 

Rozloha (ha) Podiel z 
celk. 
rozlohy (%) 

Rozloha (ha) Podiel z celk. 
rozlohy (%) 

Orná pôda 1 367,31 28,99 1 282,65 75,65 2 649,96 41,33 

Chmeľnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vinice 504,86 10,70 0,07 0,00 504,93 7,87 

Záhrady 181,63 3,85 50,15 2,96 231,78 3,61 

Ovocné sady 52,59 1,11 0,00 0,00 52,59 0,82 

Trvalé trávnaté porasty 310,65 6,59 23,80 1,40 334,45 5,22 

Nepoľnohospodárska 2 299,54 48,75 338,85 19,98 2 638,39 41,15 
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Druh pozemku K. ú. Hlohovec K. ú. Šulekovo Hlohovec spolu 

Rozloha (ha) Podiel z celk. 
rozlohy (%) 

Rozloha (ha) Podiel z 
celk. 
rozlohy (%) 

Rozloha (ha) Podiel z celk. 
rozlohy (%) 

pôda 

Spolu 4 716,57 100,00 1 695,52 100,00 6 412,09 100,00 

Zdroj: MsÚ Hlohovec, 2014 

Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje prevažne PD Hlohovec, Food Farm s. r. o. Hlohovec a  fyzické 
subjekty na vyčlenených pôvodných pozemkoch alebo náhradných pozemkoch.  

Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd je podľa charakteristiky koncipovaných pôdno-
ekologických jednotiek (BPEJ) veľmi rôznorodá, ovplyvňuje ju predovšetkým pôdna jednotka, svaho-
vitosť, expozícia, skeletovitosť a hĺbka pôdy. 

V rámci poľnohospodárskej pôdy je prevládajúcim druhom pozemku orná pôda, ktorá zaberá 
2 649,96 ha (70 %). Veľkobloková orná pôda predstavuje takmer všetku ornú pôdu v riešenom území. 
Veľkobloková orná pôda bola vytvorená v závislosti na morfológii terénu sceľovaním honov 
a likvidovaním medzí, remízok a sprievodnej zelene v období intenzifikácie poľnohospodárskej veľko-
výroby. Vyznačuje sa nízkym stupňom ekologickej stability a nízkou diverzitou. Odstránením porastov 
na medziach a rozptýlenej zelene boli narušené prirodzené väzby v ekosystéme, zvýšila sa erózia pô-
dy, strata humusu a vplyvom používania umelých hnojív a pesticídov na zvýšenie úrodnosti pôdy 
a ochranu rastlín sa ohrozili zdroje podzemných a povrchových vôd. Malobloková orná pôda sa na-
chádza západne od zastavaného územie časti Šulekovo. 

Vinice zaberajú 504,93 ha, čo predstavuje 13 % poľnohospodárskej pôdy. Takmer všetky sa nachá-
dzajú v k. ú. Hlohovec, na úpätí Považského Inovca v lokalitách: Staré hory, Vrchné kamenné hory, 
Syslie hory, Neftáky, Ruženné hory, Novosady, Timarov vrch a Zalameny. Ďalší väčší blok viníc sa na-
chádza v juhozápadnej časti k. ú. v lokalitách Šomoď, Jaská hora a Široké prielohy. Prevažná časť viníc 
je evidovaná vo Vinohradníckom registri.  

Trvalé trávnaté porasty sú v riešenom území menej zastúpené, zaberajú 334,45 ha, čo predstavuje 
8,86 % z poľnohospodárskej pôdy. Plochy trvalých trávnatých porastov sú situované pri nive Váhu a v 
 okrajových častiach územia, kde tvoria prechod medzi poľnohospodárskou a lesnou pôdou.  

Ovocné sady predstavujú 1,39 % rozlohy poľnohospodárskej pôdy. V súčasnosti je len časť ovocných 
sadov využívaná na produkciu, časť je neudržiavaná. Cca 13 ha ovocných sadov obhospodaruje PD 
Hlohovec. 

Záhrady predstavujú 231,78 ha (6,14 %) z poľnohospodárskej pôdy. Situované sú pri rodinných do-
moch, plnia funkciu úžitkovú aj okrasnú.  

7.2.2 Poľnohospodárska výroba 

7.2.2.1 Rastlinná výroba 
V riešenom území je v rámci poľnohospodárskej výroby dominantná rastlinná výroba. Zo štruktúry 
osevných plôch prevládajú obilniny, ďalej strukoviny a krmoviny. V menšom rozsahu tiež olejniny. 
Výrazná je špeciálna rastlinná výroba, hlavne vinohradníctvo a ovocinárstvo. 
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Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje prevažne PD Hlohovec, Food Farm s. r. o. Hlohovec  a fyzické 
subjekty na vyčlenených pôvodných pozemkoch alebo náhradných pozemkoch. 

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vzniklo v roku 1976 zlúčením ďalších troch susedných poľno-
hospodárskych družstiev: Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. V súčasnosti družstvo hospodári na 
3845,60 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 3516,54 ha ornej pôdy, 7,6 ha trvalých trávnatých poras-
tov, 13,26 ha ovocných sadov, 308,20 ha rodiacich viníc (Pozn. Údaje sa týkajú aj poľnohospodárskej 
pôdy mimo k. ú. Hlohovec a Šulekovo). V rastlinnej výrobe je zamerané na pestovanie týchto plodín: 
pšenica ozimná, repka ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, kukurica siata, mak siaty, cukrová repa,  
hrach siaty a viacročné krmoviny. Výnosy hlavných plodín boli nasledovné: pšenica ozimná 6,29t/ha, 
jačmeň ozimný 7,97 t/ha, jačmeň jarný 5,47 t/ha a repka ozimná 3,56 t/ha. 

Z trvalých kultúr sa špecializuje na pestovanie hrozna na výmere 308,20 ha. V poslednom období sa 
prejavuje zvýšený záujem o vinohradníctvo zo strany fyzických osôb a preto PD dáva určitú časť vino-
hradov do prenájmu. Ročná produkcia je 2200 t. Ovocné sady sú orientované na produkciu broskýň. 

FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec je poľnohospodárska spoločnosť, ktorá je na trhu od roku 1995. Spo-
ločnosť hospodári na približne 1 700 ha poľnohospodárskej pôdy. Široký sortiment poľnohospodár-
skych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olej-
niny (repka ozimná, slnečnica), kukurica, cukrová repa a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej 
výroby. Z rastlinnej výroby má na tržbách najväčší podiel produkcia pšenice ozimnej. Ročná produkcia 
hustosiatych obilnín predstavuje objem cca 13 000 ton, olejnín 2 500 t. 

Od roku 2006 sa spoločnosť začala komerčne zaoberať vinárstvom. Obhospodaruje vinohrady o vý-
mere 210 ha so širokým sortimentom pestovaných odrôd s produkčným potenciálom 2 000 t ročne.  

V meste Hlohovec a jeho časti Šulekovo bolo v roku 2014 evidovaných 23 samostatne hospodária-
cich roľníkov, z toho 20 sa špecializuje na rastlinnú výrobu (pestovanie ovocia, zeleniny, obilovín, 
krmovín a húb).  

7.2.2.2 Živočíšna výroba 
Živočíšna produkcia nemá v súčasnosti v riešenom území výraznú špecializáciu. V menších koncentrá-
ciách je to chov bravčového dobytka a ošípaných.  

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec sa v rámci živočíšnej výroby orientuje hlavne na výrobu mlie-
ka, na výkrm ošípaných ako aj produkciu plemenných prasničiek.  

Na hlavnom stredisku PD Hlohovec sú vybudované ustajňovacie kapacity pre 800 ks ošípaných, stav 
ošípaných je 636 ks. Chov je určený pre výrobu bravčového mäsa a produkciu plemenných prasničiek 
v rozmnožovacom chove. Poľnohospodárske družstvo ročne vyrobí a odpredá viac ako 900 t mäsa 
(všetky strediská). 

Živočíšnu produkciu firmy Food Farm, s.r.o. predstavuje jatočný rožný dobytok, dojnice a jatočné 
ošípané. Na stredisku v riešenom území nie je situovaná živočíšna výroba. 

Prevádzka firmy EPP Slovensko s.r.o. (býv. Farma Terezov) je zameraná na chov prasníc, produkciu 
odstavčiat a odchov a výkrm ošípaných. V súčasnosti sú na farme kapacity pre 6 420 ks ošípaných, po 
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rekonštrukcii a modernizácii objektov a technológie ha je plánovaná kapacita 8 080 ks ošípaných (od-
stavčatá, prasnice, prasničky, kance a ošípané vo výkrme).  

Pri areáli EPP Slovensko s.r.o. sa nachádza malokapacitný bitúnok na spracovanie bravčového mäsa, 
ktorého prevádzkovateľom je L. G. RAJ s.r.o. Ďalší malokapacitný bitúnok sa nachádza na Športovej 
ulici 1, prevádzkovateľom je LERAS s. r. o. 

V južnej časti k. ú. Hlohovec sa nachádza Samostatná bažantnica Mladý háj , ktorej prevádzkou je 
poverené Poľovnícke združenie Bažantnica K&K Hlohovec. Bažantnica zasahuje okrem k. ú. Hlohovec 
do k. ú. Bojničky a k. ú. Sasinkovo. Jej rozloha je 1121,77 ha, z toho 781 ha v k. ú. Hlohovec.  Normo-
vané kmeňové stavy sú určené na 28 ks srnčej zvery, 170 ks zajačej zvery a 570 ks bažantov. 

7.3 Lesné hospodárstvo 

7.3.1 Lesná vegetácia 

V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem 
hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia 
tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-hygienická, kultúr-
na a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, dôležitá pre celkový 
obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov a komuni-
kácií.  

Lesné porasty sa v riešenom území nachádzajú v izolovaných skupinách v severovýchodnej časti rie-
šeného územia ako súčasť Považského Inovca a v juhovýchodnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Mladý 
háj. Menšie fragmenty lesných porastov sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia 
Hlohovec.  

Plochy lesov podľa údajov Národného lesníckeho centra k roku 2014 tvoria 1 097,11 ha, čo predsta-
vuje 17 % lesnatosť územia, teda o 5 %  vyššiu lesnatosť ako je v okrese Hlohovec (12 %). V rámci 
kategórií lesov sa v území vyskytujú 3 kategórie lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch: 

• Hospodárske lesy – hospodárenie je zamerané predovšetkým na vysokú a kvalitnú produkciu 
drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných verejnoprospešných funkcií lesov. 

• Ochranné lesy - Hlavným dôvodom pre tvorbu a vyhlasovanie ochranných lesov sú nepriazni-
vé podmienky pre rast a vývoj porastu (ide o nepriaznivé ekologické pomery). Príčinou ne-
priaznivých podmienok je niektorý z ekologických činiteľov (pôda, klíma a pod.) alebo ne-
priaznivé usporiadanie a súčasné pôsobenie viacerých činiteľov. 

• Lesy osobitného určenia - Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené 
a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo 
fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti 
bežnému hospodáreniu. 

V rámci katastrálnych území Hlohovec a Šulekovo predstavujú hospodárske lesy 975,87 ha (89 %), 
ochranné lesy 85,59 ha (8 %) a lesy osobitného určenia 35,65 ha (3 %). Ochranné lesy sú vyhlásené 
ako subkategórie „Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach“ o rozlohe 13,49 ha a „Ostatné 
lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy“ o rozlohe 72,10 ha. Lesy osobitného určenia sú vyhláse-



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  185 

né ako subkategória „Lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach“ (bažantnica Mladý 
háj) o rozlohe 35,65 ha.  

Tabuľka 88 Prehľad kategórií lesov v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo 

Kategória 
lesov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Hlohovec 954,53 89,00 82,29 7,67 35,65 3,32 1072,47 

Šulekovo 21,34 86,61 3,3 13,39 0 0,00 24,64 

Spolu 975,87 88,95 85,59 7,80 35,65 3,25 1 097,11 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Tabuľka 89 Drevinové zloženie lesov v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo 

Drevina Výmera v k. ú. 
Hlohovec (ha) 

Výmera v k. ú. 
Šulekovo (ha) 

Výmer a spolu „ha) Podiel (%) 

Agát 58,83 1,14 59,97 5,51 

Borovica 62,8   62,8 5,77 

Brest 0,21   0,21 0,02 

Breza 0,04   0,04 0,00 

Buk 7,62   7,62 0,70 

Cer 284,15   284,15 26,09 

Dub 388,65 1,68 390,33 35,84 

Hrab 143,86 0,36 144,22 13,24 

Jaseň 17,75 3,48 21,23 1,95 

Javor 28,74 6,85 35,59 3,27 

Jelša 2,19   2,19 0,20 

Lipa 60,33   60,33 5,54 

Ostatné listnaté 9,45 0,33 9,78 0,90 

Smrek 0,82   0,82 0,08 

Smrekovec 3,52   3,52 0,32 

Topoľ 1,5 0,26 1,76 0,16 

Topoľ šľachtený 0 0,26 0,26 0,02 

Vŕba 1,05 3,22 4,27 0,39 

Spolu 1071,51 17,59 1089,1 100,00 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Celková štruktúra lesov v riešenom území je veľmi pestrá, nakoľko lesné porasty sú tvorené prevažne 
dubom, cerom, hrabom a agátom - prevažne drevinami prislúchajúcich jednotiek potenciálnej priro-
dzenej vegetácie. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad drevinového zloženia lesa ako aj veko-
vých tried v riešenom území.  

Tabuľka 90 Dreviny podľa vekových tried v katastrálnom území Hlohovec 

Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. 
triedy 

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 
120 

121 - 
140 

141+ 
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Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. 
triedy 

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 
120 

121 - 
140 

141+ 

Agát 8,40 22,16 25,43 2,79    0,04   58,82 

Borovica 7,59 43,32 0,26 1,41  10,18 0,04   62,80 

Brest 0,18 0,03            0,21 

Breza   0,04             0,04 

Buk 4,46 2,21       0,96     7,63 

Cer 6,59 57,67 71,39 114,79 25,37 5,51 2,83   284,15 

Dub 17,46 38,26 57,64 215,83 24,18 17,41 17,86   388,64 

Hrab 8,93 13,81 35,53 70,51 10,54 3,43 1,13   143,88 

Jaseň 2,31 11,01 4,12 0,32         17,76 

Javor 8,31 14,09 2,41 2,55 0,01 1,00 0,37   28,74 

Jelša  2,19             2,19 

Lipa 4,79 32,31 18,36 4,49   0,34 0,04   60,33 

Ostatné listnaté 1,43 6,18 0,89 0,40   0,52 0,03   9,45 

Smrek   0,82             0,82 

Smrekovec 0,79 2,73             3,52 

Topoľ 0,11 1,05 0,09 0,09   0,15     1,49 

Vŕba 0,26 0,42 0,09 0,28         1,05 

Spolu 71,61 248,30 216,21 413,46 60,10 39,50 22,34   1 071,52 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Tabuľka 91 Dreviny podľa vekových tried v katastrálnom území Šulekovo 

Drevina Veková trieda (výmera v ha) Spolu  
vek. triedy 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 

120 
121 - 
140 

141+ 

Agát  0,78       0,36     1,14 

Dub          1,68     1,68 

Hrab          0,36     0,36 

Jaseň 0,71         2,77     3,48 

Javor           6,85     6,85 

Ostatné 
listnaté 

  0,33             0,33 

Topoľ     0,26           0,26 

Topoľ 
šľachtený 

  0,26             0,26 

Vŕba 0,35 2,81 0,07           3,23 

Spolu 1,06 4,18 0,33 0,00 0,00 12,02    17,59 

Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Pestovateľská, ťažbová, obnovná a ostatná činnosť sa vykonáva podľa Programu starostlivosti o les 
(PSoL), ktorý je vypracovaný pre jednotlivé lesné hospodárske celky (LHC). Z hľadiska lesohospodár-
skych celkov patria lesy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo v LHC Hloho-
vec. Lesnícku prvovýrobu zabezpečuje odštepný závod Smolenice. V zmysle registra pozemkových 
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spoločenstiev sú v meste Hlohovec evidované pozemková spoločenstvá: Lesná spoločnosť Svätý Pe-
ter - pozemkové spoločenstvo a Združenie urbarialistov Hlohovec. 
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8 PRIESKUMY A ROZBORY OBRANY ŠTÁ-
TU, CIVILNEJ OCHRANY, POŽIARNEJ 
OCHRANY 

8.1 Prieskumy a rozbory obrany štátu 
Na základe vyjadrenia MO SR zo dňa 2. 9. 2009 a 24. 9. 2009 (v rámci aktualizácie ÚPN mesta Hloho-
vec – Zmeny a doplnky 2009) je potrebné na území mesta Hlohovec zachovať a rešpektovať ochranné 
pásma existujúcich vojenských objektov: 

• Dukelské kasárne        100 m 
• Automobilové cvičisko       100 m 
• Sklady Hlohovec – Tepličky       760 m 
• Vojenské účelové zariadenie (VÚZ) a spojovací uzol    1000 m 

VÚZ na kopci Šanec predstavuje letecké pozemné zariadenie (LPZ), ktoré má pre spoľahlivú prevádz-
ku stanovené ochranné pásme, v ktorých je zakázané umiestňovať stavby, alebo zariadenia, vysádzať 
porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré môžu nepriaznivo ovplyv-
niť ich prevádzku. Zákaz výstavby je do 500 m od LPZ a max. výška stavieb 1000 m od neho je 307, 3 
m n.m., 2000 m od neho je 312,5 m n.m., 3000 m od neho je 317,8 m n.m. a 4000 m od neho je 323,0 
m n.m.. 

Na parcele č. 2299/0/2 v k. ú. Hlohovec je podzemný vojenský objekt s ochranným pásmom do okru-
hu 20 m. 

8.2 Prieskumy a rozbory civilnej ochrany 
Pre prieskumy a rozbory civilnej ochrany ÚPN mesta Hlohovec sa vychádzalo z dokumentu „Analýza 
územia mesta Hlohovec z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ spracovaný MsÚ Hlohovec 
(22.04.2014). 

8.2.1 Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatic-
kého charakteru  

Vietor 
Nepriaznivými poveternostnými vplyvmi - víchricami, námrazami a snehovými kalamitami môže byť 
ohrozené celé územie mesta. Najväčší predpoklad ohrozenia sa predpokladá hlavne v oblasti pohoria 
Považského Inovca a cestných komunikáciách, kde by mohli nastať mimoriadne udalosti lokálneho 
charakteru. Jedná sa hlavne o nasledujúcu komunikáciu - cesta II/507- Hlohovec - Bojničky - Dvorníky. 

Teplotné extrémy 
V okrese Hlohovec je priemerná teplota vzduchu v januári -1 až -2 °C, v júli 18 až 21 °C a v ročnom 
priemere 9 až 11 °C. Najchladnejším mesiacom je január s priemerom teploty vzduchu nad -2 °C a 
najteplejším mesiacom júl. 
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Obdobie s priemernou dennou teplotou pod 0 °C sa označuje ako zima. Táto v okrese Hlohovec začí-
na po 20. decembri a končí v polovici februára. Výskyt mrazov, charakterizovaný mrazovými dňami, 
kedy minimálna denná teplota poklesne pod 0 °C, je v okrese Hlohovec do 100 dní. 

Počet letných dní, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosahuje 25 °C a viac, sa vyskytuje v ok-
rese Hlohovec každoročne, v priemere nad 50 dní. 

Najväčšie ohrozenie obyvateľstva okresu Hlohovec je počas tropických dní, kedy teplota vzduchu 
dosahuje teplotu 30 °C a viac. 

Búrky a prívalové dažde 
Najväčšiu hrozbu pri výdatných búrkach spojených s prívalovým dažďom a pri dlhodobých dažďoch 
predstavujú záplavy vnútornými vodami z priľahlých kopcov.  

Z doterajších praktických skúsenosti sa jedná o tzv. Šumperský jarok a tzv. Pivovarský jarok.  

V prípade prívalového dažďa extrémnej intenzity na území Šumperského jarku môžu byť zaplavené 
objekty, obytné domy, verejné priestranstvá a komunikácie na ulici Nitrianska a Kukučínova. Na za-
medzenie alebo zníženie tohto javu boli na území Šumperského jarku vybudované preventívne proti-
povodňové opatrenia vo forme rôznych prehrádzok, odrážok a zasakovacích pásov, ktoré zachytávajú 
vodu a spomaľujú jej odtok.  

V prípade prívalového dažďa extrémnej intenzity na území Pivovarského jarku môžu byť zaplavené 
objekty, obytné domy, verejné priestranstvá a komunikácie na ulici Pánska niva, Slnečná, Dukelská 
a Čulenova.  

8.2.2 Oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín 

Lavíny 
Na území mesta sa nenachádzajú žiadne významné pohoria na ktorých by bol predpoklad pádu lavíny 
takže nie je ohrozenie obyvateľstva lavínami. 

Seizmická činnosť 
Územie mesta sa nachádza v oblasti zvýšenej seizmicity s epicentrom Dobrá Voda, okres Trnava. 
V doterajšej histórii bolo zaznamenané najsilnejšie zemetrasenie z uvedenej lokality dňa 9.1.1906, 
ktoré zasiahlo územie 30-tisíc štvorcových kilometrov s intenzitou 8° MSK-64. 

Vulkanická činnosť 
Na území mesta ani v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne sopky a nie je predpoklad ohrozenia oby-
vateľstva vulkanickou činnosťou. 

8.2.3 Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných 
tokov a oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby 

Územím mesta Hlohovec preteká rieka Váh. 

Hrádze, vodné diela 
Územie mesta Hlohovec je ohrozené povodňami z vodnej stavby Liptovská Mara, ktorá sa nachádza 
mimo okres Hlohovec a ohrozila by nasledujúce územie:  
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Tabuľka 92 Ohrozené územie 

Obec Prielomová vlna % 
zaplavenia 
obce 

Max. výška 
(m) 

Max. rýchlosť 
(m/s) 

Doba príchodu 
(hod:min.) 

Kulminácia (hod: 
min.) 

Hlohovec 3,25 1,3 34:15' 41:30' 10% 

Hlohovec  
MČ Šulekovo 

5,10 1,9 36:15' 42:45' 100% 

 
V prípade porušenia vodnej stavby Liptovská Mara bude treba vyevakuovať asi 6583 osôb zo zapla-
veného územia do priestorov mesta, ktoré nie sú ohrozené.  

8.2.4 Ohrozenie požiarmi 

Oblasti veľkých lesných požiarov 
Väčšie požiare môžu vzniknúť v zalesnených priestoroch katastrálneho územia mesta. Následky po-
žiarov budú najmä na životnom prostredí, ovzduší, teréne a zvieratách. 

Výrobné podniky ohrozené možným vznikom požiaru vyplývajúceho z povahy ich činnosti 
Územie mesta Hlohovec môže byť ohrozené možným vznikom požiaru z firmy Saneca Pharmaceuti-
cals, a.s. Hlohovec. 

8.2.5 Oblasti ohrozenia všetkými druhmi dopravy 

Oblasti ohrozené cestnou dopravou 
Pri preprave po cestných komunikáciách môže byť ohrozené územie mesta všetkými prepravovanými 
nebezpečnými látkami po celom území mesta. 

Oblasti ohrozené železničnou dopravou 
Pri preprave po železnici môže byť ohrozené územie mesta po trase Žilina - Leopoldov - Bratislava 
a Nitra - Leopoldov všetkými prepravovanými nebezpečnými látkami ako aj rádioaktívnymi látkami 
pri preprave vyhoreného jadrového paliva. 

8.2.6 Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou vyplývajúce z 
charakteristiky nebezpečných látok 

Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení 
Jadrové zariadenie SE, a.s. EBO - V2 Jaslovské Bohunice je trvalý zdroj ohrozenia s možnosťou úniku 
rádioaktívnych látok do ovzdušia a vody s dlhodobým poškodením životného prostredia s nutnosťou 
realizovať ochranné opatrenia. Veľkosť ohrozeného priestoru je stanovená na okruh s polomerom 21 
km, čo predstavuje plochu 1 384,7 km2. 

Kataster mesta je vzdialený 6 948 m od JZ - SE, a.s. EBO - V2 Jaslovské Bohunice. 

V prípade ohrozenia vyplývajúceho z umiestnenia jadrového zariadenia SE, a. s. EBO - V2 sa na území 
mesta plánuje a zabezpečuje evakuácia:  

• MČ Hlohovec – do obcí Gabčíkovo, Okoč, Topoľníky Trhová Hradská a Dolný Štál.  
• MČ Šulekovo – do obce Zlaté Klasy. 
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Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou vyplývajúce z umiestnenia 
nebezpečných látok 

Tabuľka 93 Objekty vyrábajúce, skladujúce a manipulujúce s chemickými nebezpečnými látkami.  

P.č. Objekt Nebezpečná látka Rozsah ohrozenia 

Druh Množstvo (t) Polomer (m) Plocha (ha) 

1. Zimný štadión Amoniak 0,73 100 3,14 

 
Pri úniku nebezpečnej látky bude ohrozená časť ulice Bezručova a Zábranie.  

8.2.7 Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí 

Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru 
Celé územie mesta môže byť ohrozené rizikami technogénneho charakteru v prípade výpadku elek-
trickej energie, dodávky vody a plynu.   

Tabuľka 94 Ohrozenie rizikami  

Zdroj: Výpis z analýzy územia mesta Hlohovec z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, Mesto Hlohovec, 22.04.2014 

8.3 Prieskumy a rozbory požiarnej ochrany 
Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného  styku s 
obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní  vykonávania preven-
tívnych protipožiarnych kontrol, preventívno - výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave 
členov mestského hasičského zboru (ďalej len "MHZ"). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred 
požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi. 

Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:  

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany 
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila 

b) zriadiť mestský hasičský zbor ( MHZ ) na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác 
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a 
zabezpečovať jeho materiálno - technické vybavenie 

c) zabezpečovať odbornú prípravu členov MHZ 
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta  
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať 

ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov, odkiaľ možno ohlásiť požiar 
f) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v 

oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku 
g) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť 

Ukrýva sa Počet osôb Druhy ochranných stavieb CO 

OÚ PÚ JÚBS 

počet kapacita počet kapacita počet kapacita 

obyvateľstvo 21887 0 0 0 0 342 23170 

zamestnanci 4111 2 550 0 0 65 7618 

SPOLU 25998 2 550 0 0 407 30788 
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Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsa-
hu: 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly 
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požia-

ru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení 
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania 
d) určuje veliteľa zásahu 

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom 
o ochrane pred požiarmi:  

a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny po-
žiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,  

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo 
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. 

8.3.1 Mestský hasičský zbor  

MHZ na území mesta plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živel-
ných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi 
v meste a v jej mestských častiach zabezpečuje jednotka HaZZ Hlohovec v súčinnosti s MHZ. V prípa-
de ohlásenia požiaru v ohlasovní požiaru u jednotky HaZZ, alebo MsP zasahuje jednotka HaZZ a podľa 
potreby MHZ a ďalšie jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.   

Prehľad zdrojov požiarnej vody 
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a 
použiteľnom stave.  

1. Prirodzené vodné zdroje : rieka Váh, štrkovisko Peter 
2. Umelé vodné zdroje (hydranty) :  Miesto - Nábrežia A. Hlinku - pred Nemocnicou 

s poliklinikou 
Druh hydrantu – podzemný, Minimálny tlak: 0,3 Mpa 

 
Prehľadný situačný plán mesta a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc a zakreslením funkčných 
hydrantov tvorí prílohu požiarneho poriadku mesta. 

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 
Úlohy ohlasovne požiarov: 

a) ohlasovňa požiarov príjma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriad-
nych udalostí, v územnom obvode mesta a vyhlasuje protipožiarny poplach 

b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územné príslušnému operač-
nému stredisku okresného riaditeľstva 

Tabuľka 95 Ohlasovne požiarneho poplachu sú umiestnené.  

Ulica/číslo domu Meno a priezvisko funkcia telefón 

M.R. Štefánika 1, Hlohovec Mestský úrad Operačný MsP 159, 7301200 

Šafárikova 26, Hlohovec Jednotka HaZZ Operačný HaZZ 150 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  193 

 
Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu : 

a) protipožiarny poplach sa vyhlasuje Mestským rozhlasom (Umiestnenie : Hlohovec, Šulekovo) 
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu : rozhlasovým zariadením umiestne-

ním vo vozidle MSP   

Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné: 

• pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej 
ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi 
predpismi, 

• zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľ-
stva obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej STN 73 
0873. 

• v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístu-
pu požiarnej techniky do všetkých častí obce. 

8.3.2 Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hlohovec 

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci bol založený 5. júla 1874. Z Dobrovoľného hasičského zboru v 
Hlohovci (dobrovoľná požiarná ochrana) bol v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
zriadený Mestským zastupiteľstvom Mesta Hlohovec dňa 12.9.2013 Dobrovoľný hasičský zbor Mesta 
Hlohovec v zložení veliteľ, 10 členov a 1 preventivár požiarnej ochrany. Úlohou Dobrovoľného hasič-
ského zboru Mesta Hlohovec bude zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných 
pohromách a iných mimoriadných udalostiach. Sídlo Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hloho-
vec je na ulici Manckovičovej 9, v Hlohovci. 

Podklady pre vypracovanie požiarnej ochrany: Požiarny poriadok mesta Hlohovec, Hlohovec 2003, 
http://mesto.hlohovec.sk/dobrovolny-hasicsky-zbor-mesta-hlohovec.phtml?id5=16128 

8.4 Prieskumy a rozbory ochrany pred povodňami 
Povodňový plán záchranných prác mesta Hlohovec bol vypracovaný v súlade s požiadavkami 
a ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z .o ochrane pred povodňami, ktorý bol schválený pod číslom č. 
1/3-80, Obvodným úradom Trnava listom č. ObU-TT-CO1-2012/06087-08 zo dňa 28.8.2012.  

Na zabezpečenie ochrany proti povodniam je v súčasnosti rieka Váh na území mesta Hlohovec oboj-
stranne ohrádzovaná, čím boli prakticky vylúčené pôvodné záplavy okolitého územia mimo medzi-
hrádzového priestoru (inundačného územia).  

Súčasný režim využitia Váhu nad profilom SÚ Hlohovec ovplyvňuje prevádzka Vážskej vodohospodár-
skej sústavy. Hladiny a prietoky v tomto úseku Váhu v súčasnosti bezprostredne ovplyvňuje prevádz-
ka VD Drahovce, resp. (priamo ale nie bezprostredne) vyššie ležiace VD Vážskej vodohospodárskej 
sústavy. Režim odtokových pomerov na rieke Váh má nestacionárny charakter, a to ako z hľadiska 
množstiev prietoku, tak aj z hľadiska zmien hladín vody v rieke.  

Rieka Váh je na území mesta Hlohovec v úseku od zaústenia odpadového kanála z VE Madunice (nad 
železničným mostom) až po koniec vzdutia VD Kráľová (dĺžka 24 km s maximálnym hydroenergetic-
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kým spádom 19,1 m) pre výhľadové obdobie pojatá do koncepcie viacúčelového využitia toku výstav-
bou vodných diel s VE podľa derivačného variantu riešenia vodného diela Sereď - Hlohovec.  

V zmysle tejto koncepcie sa na území mesta Hlohovec do doby výstavby vodných diel neuvažuje s 
úpravami v koryte a brehových líniách toku (s výnimkou ich údržby). Budú realizované len také opat-
renia, ktoré budú v súlade s viacúčelovým využitím toku (ako súčasť pripravovanej výstavby vodných 
diel), ktorých realizácia má s príslušenstvom stavebných a technologických častí zabezpečiť:  

• vytvorenie vzdutej hladiny v toku pre hydroenergetické využitie vzniknutého spádu,  
• vytvorenie podmienok pre komerčnú, nákladnú a rekreačnú plavbu,  
• bezpečné prevádzanie povodňových prietokov Q100 = 2.160 m3.s-1 

Územno-technické riešenie derivačného variantu VD sa obmedzuje na súčasné koryto Váhu, prípadne 
bude realizované v časti inundačného územia rieky, t. j. medzi pravostrannou ochrannou hrádzou a 
ľavostrannou brehovou líniou toku.  
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9 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE 
A CESTOVNÉHO RUCHU 

Strategickým dokumentom pre oblasť rekreácie a turizmu na celoštátnej úrovni je „Nová stratégia 
rozvoja CR Slovenskej republiky do roku 2013, schválená uznesením vlády SR č. 923/2005, ktorá nad-
väzuje na Stratégiu rozvoja CR do roku 2013. 

Nová stratégia rozvoja CR SR stanovila strategické ciele pre rozvoj cestovného ruchu SR vo verejnom 
záujme. CR môže prispieť k regionálnemu územnému rozvoju, pretože jeho služby sú službami pod-
porujúcimi regionálny rozvoj i zamestnanosť. V rámci Stratégie boli vybrané ťažiskové formy CR, pre 
ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a ktoré budú v priebehu najbližších rokov prednostne roz-
víjané a podporované: 

• letná turistika a pobyt pri vode 
• kúpeľníctvo a zdravotný cestovný ruch 
• mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 
• vidiecky cestovný ruch a agroturistika. 

Podľa regionalizácie cestovného ruchu SR10

Podľa koncepcie prezentovanej v ÚPN – R Trnavského kraja (v súčasnosti v etape Návrh), celé územie 
Trnavského kraja je rozdelené na jednotlivé rekreačné krajinné štruktúry (RKŠ), pričom z navrhova-
ného členenia vyplýva, že turistickou destináciou je prakticky celé územie Trnavského kraja. 

 v rámci širších vzťahov mesto Hlohovec patrí do Dolno-
považského regiónu – okresy Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, ktorý je zaradený do III. kategórie 
s nadregionálnym významom. 

V rámci rekreačných krajinných štruktúr sú vymedzené najatraktívnejšie územia – rekreačné územné 
celky: 

• oblasti vhodné pre podporu rozvoja cestovného ruchu /turizmu, športu a rekreácie. 

Tie sú premietnuté v regionálnej mierke do sekundárnej krajinnej štruktúry ako plochy 
s dominantnou funkciou. Pre okres Hlohovec platí začlenenie do: 

• RÚC10 Vinohradnícky hlohovecký rekreačný územný celok 

Patrí do (RKŠ): Rekreačná krajina pahorkatinová hlohovecko-vinohradská poľnohosp. /vinohradnícka. 
Pahorkatinová vinohradnícka krajina v okruhu obcí Hlohovec – Bojničky – Dvorníky – Pata – Šintava – 
Pusté Sady – Vinohrady nad Váhom – Šalgočka – Sasinkovo – Klačany – Pastuchov – Horné Trhovište 
– Dolné Trhovište – Merašice – Horné Otrokovce – Dolné Otrokovce – Tekolďany – Tepličky – Ze-
mianske Sady. 

V zmysle v súčasnosti prerokovávaného ÚPN R Trnavského kraja, medzi potenciály dolnopovažského 
regiónu patria: 

• územie charakteristické hustou sieťou sídiel pozdĺž Váhu, 
                                                           
10 Regionalizácia cestovného ruchu v SR (Ústav turizmu, s.r.o.2005)  
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• vodná nádrž Sĺňava s rekreačno-športovým využitím, 
• chalupárske, chatové lokality na svahoch Považského Inovca, ... 
• vinohradnícke lokality na svahoch Považského Inovca (zasahujú sem 4 vinohradnícke rajóny 

Vrbovský, Hlohoveckký, Galantský, Šintavský), 
• kúpeľné mesto Piešťany, mesto s prívlastkom „mesto bicyklov“, lesopark Červená Skala, 
• archeologické nálezy z obdobia paleolitu, 
• vodné mlyny v minulosti funkčné na Striebornici nad Moravanmi, 
• zámocký park s francúzskymi terasami v Hlohovci, v blízkosti mestské kúpalisko, 
• cyklistická a pešia turistika – popri Váhu, turistické značené trasy v masíve Považského Inov-

ca, 
• rekreačné prírodné oblasti – Váh s pobrežnými porastmi, lesný masív Považského Inovca, 
• vodné nádrže a rybníky, iné vodné plochy (tiež s možnosťou rybolovu): Červeník, Hlohovec, 

Madunice, Leopoldov, Siladice, Śulekovo, Bašovce, Dechtice, Drahovce, Chtelnica, Moravany 
nad Váhom, Piešťany, Prašník, Pustá Ves, Vrbové (okres PN), ... 

Významné obce s rekreačnou funkciou v Dolnopovažskom regióne 

• Hlohovec - MPZ, historické pamiatky 
• Koplotovce - termálne kúpalisko 
• Banka - rekreačné zázemie pri Váhu, lesopark Červená skala 
• Ducové - archeologická lokalita 
• Krakovany - vodný mlyn 
• Piešťany - - MPZ, Kúpele medzinárodného významu, vodná nádrž Sĺňava 
• Prašník - vodná nádrž Čerenec 
• Trebatice - rozsiahly Areál zdravia 
• Vrbové - vrbovské jarmoky, VN Čerenec, kultúrno-športové podujatia. 

V roku 2011 bola vypracovaná Stratégia cestovného ruchu okresu Hlohovec, ako jedna z aktivít pro-
jektu s názvom ,,Via Hlohoviensis” (číslo projek-tu:22130220081) spolufinancovaná z Regionálneho 
operačného programu, Opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – oblasť 
podpory 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 8. 12. 
2011 schválilo Stratégiu cestovného ruchu okresu Hlohovec na roky 2012-2018 ako koncepčný mate-
riál, ktorý na základe analýzy územia stanovil 4 strategické oblasti a ciele pre rozvoj rekreácie 
a turizmu v okrese Hlohovec ako aj v samotnom meste: 

1. Koordinovaný rozvoj CR na miestnej a regionálnej úrovni Cieľ 1: Aktívne zapojenie regiónu 
Hlohovec na trhu cestovného ruchu a spolupráca aktérov CR 

2. Marketing cestovného ruchu CIEĽ 2: Spoločná a koordinovaná propagácia regiónu Hlohovec 
3. Malí a strední podnikatelia CIEĽ 3: Rozvoj a skvalitnenie podnikateľských služieb a produktov 

CR 
4. Sekundárna a nekomerčná infraštruktúra cestovného ruchu CIEĽ 4: Rozširovať a skvalitniť 

sekundárnu a nekomerčnú infraštruktúru cestovného ruchu 

Vo vzťahu na vyššie uvedené dokumenty, možno hodnotiť danosti a podmienky pre rozvoj rekreácie 
a turizmu na území mesta Hlohovec pre nasledovné ťažiskové formy turizmu:  
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1. Letná turistika a pobyt pri vode 
2. Mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 
3. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. 

 

Schéma 24 Územia rekreácie 

 

9.1 Letná turistika a pobyt pri vode 
Mesto Hlohovec má vhodné prírodné a klimatické podmienky pre rozvoj jednodňového resp. víken-
dového cestovného ruchu so zameraním sa na turistiku, cykloturistiku resp. pobyt pri vode. Nosnou 
osou tohto systému je vážsky pás zahrňujúci rieku Váh a časť vážskej nivy tečúcej v smere sever-juh. Z 
toho vyplýva, že hlavným fenoménom rekreačných aktivít v Hlohovci sú aktivity a priestory súvisiace 
s pohybom pri vode v bohatej štruktúre vodných športov. Voda sa vyskytuje v rôznych podobách: ako 
tok, ako vodná plocha na toku (vodná nádrž, ramená rieky) a ako štrkoviská-bagroviská. Uvedené 
priestory tvoria základ pre rekreačné využitie a dávajú možnosť vytvorenia reťaze priestorov, areálov 
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a zariadení pozdĺž Váhu uvedených v smere sever-juh. Ide o nasledovné potencionálne rekreačné 
zóny: 

Potenciálna rekreačná zóna Svätopeterských jazier (ramená, štrkoviská) pozostávajúca zo súčasného 
športového areálu TJ Mier (vyžaduje dobudovanie a rozšírenie) a výhľadového rekreačného areálu, 
viažúceho sa na štrkoviská. Rozvoj územia je problematický z hľadiska nedoriešených administratívno 
- právnych vzťahov vymedzeného dobývacieho priestoru Hlohovec I. (ťažba štrku), ako aj kumulácie 
rôznych funkcií v dotknutom území (Globex grup – stavebniny, OBI centrum – stavebniny, BP Agro-
centrum, Veľkosklad domácich potrieb A-Z a pod. ), ktorých zameranie je diametrálne odlišné 
s rekreačným využitím.  

Športovo-rekreačná zóna Zábranie so súčasným športovým areálom pozostávajúcim z futbalového 
štadióna, otvoreného zimného štadióna, športovej haly a viacerých ihrísk (požiadavka na intenzifiká-
ciu a dobudovanie – krytá plaváreň),  

Na pravom brehu Váhu v Šulekove sa nachádza futbalové ihrisko. V blízkosti ihriska sa nachádza v 
súkromnom vlastníctve priestor s vodnou plochou so zatiaľ neznámym zámerom využitia, ktorý podľa 
v súčasnosti platného ÚPN mesta sa navrhuje využiť pre rekreáciu v prírodnom prostredí. V nadväz-
nosti na uvažovanú výstavbu vodného diela Sereď je v zmysle platného ÚPN mesta v území potenciál 
pre vybudovanie na Váhu športového osobného prístavu, prípadne vodácku základňu/lodenicu, ktorá 
by bola s vyššie spomínaným rekreačnošportovým areálom spojená plochami verejnej zelene. 

Rekreačná zóna Dolná Sihoť s jestvujúcim letným kúpaliskom, ktoré sa nachádza v zámockom parku s 
dvoma vonkajšími bazénmi a jedným krytým bazénom, s celoročnou prevádzkou  s rozmermi 10 x 5 
m. V rámci areálu je aj golfové ihrisko, tenisové kurty a hojdačky pre deti. V krytej časti areálu sa na-
chádza posilňovňa a sauna. V dotyku s kúpaliskom pozdĺž úpätia svahu sú lokalizované štyri od seba 
oddelené záhradkárske osady. 

Areál termálneho kúpaliska v Koplotovciach (v súčasnosti nefunkčný) s väzbou na ramená Váhu a 
kynologické cvičisko - na tento areál nadväzuje zatiaľ voľný priestor už na území mesta Hlohovec, 
ktorý sa v zmenách a doplnkoch ÚPN mesta navrhoval vo výhľade využiť/rezervovať pre rekreačno-
športovú funkciu s náplňou pre vodné športy a ihriská v prírodnom prostredí (golf, jazdectvo). Zámer 
má predpoklady pre rozvoj aj v rámci pripravovaného nového územného plánu mesta. 

9.1.1 Cykloturistika 

Cyklotrasa cez Koplotovce do Hlohovca -, z Piešťan za Kolonádovým mostom, po modro označenej 
trase popri Váhu okolo jazera Sĺňava až do obce Sokolovce. Tu sa cyklotrasa napája na hlavnú cestu č. 
507 a po nej sa pokračuje cez obec Jalšové do Koplotoviec, kde sa opäť napája na modro označenú 
cyklotrasu až do Hlohovca, dĺžka cca 20 km 

Pozdĺž Váhu vedie považská cykloturistická trasa (cyklomagistrála) Komárno - Žilina a celá dĺžka vod-
ného toku ponúka aktivity vodnej turistiky. Na území mesta je vybudovaný cyklochodník cca 6 km 
dlhý pozdĺž toku Váh., ktorý sa budoval postupne. 

Po hrebeni pahorkatiny je navrhovaná cyklistická trasa súbežná s vážskou cyklotrasou (od Šintavy cez 
Hlohovec - Šiance a Starý háj v smere na Piešťany). 
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Športové zariadenia sa zväčša viažu na školské areály (ihriská, telocvične), uvažované aj pre využíva-
nie verejnosťou v mimovyučovacom čase. Samostatne sú lokalizované objekty kolkárne pri Saneca, 
a.s. a strelnice (v extraviláne).  

9.1.2 Turistika 

Mesto Hlohovec má dobré podmienky pre turistiku (letnú aj zimnú). Z mesta vedie turistický chodník 
(červená značka), ktorý začína na železničnej stanici v Hlohovci:  

• Hlohovec(145 m n.m.)-  Ovčia skala (366 m n.m.) -  sedlo Humništia (295 m n.m.) - sedlo Hav-
ran(390 m n.m.)  

9.2 Mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch 
Využitie kultúrno-historického potenciálu okresu a samotného mesta pre kultúrno-poznávací 
cestovný ruch  

Kultúrno-poznávací cestovný ruch umožňuje návštevníkom lokalít a obcí okresu Hlohovec zoznámiť 
sa s oblasťou ako komplexom výrazových zvláštností a jedinečností, ktoré dodávajú tomuto kraju 
špecifický kolorit. Ide predovšetkým o typické regionálne charakteristiky v ľudovej architektúre, zvy-
kosloví, pestovaní a udržiavaní tradícií v spôsobe životného štýlu (vinárske, pestovateľské, remesel-
nícke tradície). Na druhej strane región charakterizujú staviteľské a architektonické pamiatky, ume-
lecké diela, kultúrne zariadenia, prírodné zvláštnosti a tiež významné osobnosti, ktoré predstavujú 
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu.  

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, na území ktorých sa nachádza hvezdáreň (posta-
vená v roku 1958) a patrí k piatim mestám na Slovensku, na území ktorých sa nachádza planetárium. 
Zariadenie slúži najmä na vzdelávaciu činnosť, popularizáciu a vedeckú činnosť. Na koncertné účely sa 
v letnom období s obľubou využíva amfiteáter. Jeho kapacita je vyše 400 miest. Jeho súčasný stav 
však nezodpovedá jeho pôvodnému účelu. 

V Hlohovci sa v širšom význame môže uplatniť aj poznávací turizmus v jeho rôznorodej druhovej 
štruktúre (kultúrny, spoločenský, zábavný, kongresový, konferenčný, náučný, obchodno-nákupný, 
výstavnícky). Cieľom návštevy je v prvom rade historické prostredie – centrálna mestská zóna s pa-
miatkovou zónou, ako aj jednotlivé historické objekty – zámocký areál so zámerom umiestnenia bu-
dúceho múzea (potreba priznať zámku novú spoločenskú funkciu), objekty v centre mesta, rôzne 
spoločenské podujatia. V rámci aktivít poznávacieho turizmu je potrebné využiť potenciál, ktorý po-
núka tradičné vinohradníctvo. 

Z hľadiska turizmu v širších územných vzťahoch významné centrá turizmu – liečebné kúpele Piešťany 
so Sĺňavou, ako aj väčšie krajské mestá Trnava a Nitra, prepojené aj cez Hlohovec, obe s množstvom 
kultúrno-historických pamiatok ako cieľov turizmu a tiež aj ako východísk návštevníkov do cieľov po-
hybu pri vode v Hlohovci (najmä v prípade splavnenia Váhu – vytvorenia vodnej nádrže, resp. k po-
četným bagroviskám a ramenám Váhu), 
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9.3 Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 

9.3.1 Individuálna rekreácia  

V Hlohovci je mimoriadne rozvinutá individuálna rekreácia na báze početných záhradkárskych osád, 
ktoré sú lokalizované prevažne vo väzbe na obec Koplotovce a po hradným vrchom.  

Problematika záhradkárskych osád, lokalít vinohradníckych domčekov a ostatných chatových lokalít, 
vzhľadom na v súčasnosti nejasnú situáciu z hľadiska vlastníckych vzťahov, administratívnoprávnych 
podmienok, územného vymedzenia, si vyžaduje samostatný prieskum.  

Na základe získaných základných informácií z MsÚ a následne na základe informácií zo Slovenského 
zväzu záhradkárov - okresný výbor Trnava, je možné v meste Hlohovec definovať nasledovné člene-
nie lokalít: 

• registrované lokality – záhradkárske osady, ktoré majú štatút záhradkárskej osady, 
• chatové osady, alebo ostatné lokality individuálnej rekreácie 

Tabuľka 96 Zoznam záhradkárskych osád 

 Názov lokality Status Počet 
chát 

Výmera 
(ha) 

Poznámka 

 Vápenica   83 350 výmera priznaných záhrad v DN k 20.3.2014 

 Dlhé Ivarnoky   53 860 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Krátke Ivarnoky   7 565 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 ZO Mlynárska hora Má  145 57 893 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Obora   95 561 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 

Tabuľka 97 Zoznam ostatných osád  

 Názov lokality Status Počet 
chát 

Výmera 
(ha) 

Poznámka 

 Klče   15 205 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Nová Hora   51 236 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Tomášov vrch   21 321 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Šomod   10 404 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Tokajka   3 530 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 

 Peterská Nová hora   73 100 výmera priznaných záhrad v DN v rámci ZO 
k 20.3.2014 
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Záhradkárske osady vzhľadom na ich bezprostredný vzťah na prírodnú krajinu ako aj na špecifický 
druh rekreačno-športových aktivít, resp. aj k vinohradníctvu, sa môžu stať aj predmetom záujmu zo 
strany cestovného ruchu. 

9.3.2 Ubytovanie 

V súčasnosti sa v meste Hlohovec nachádzajú nasledovné ubytovacie zariadenia: hotel Stofing (17 
lôžok), hotel U Janasov (30), hotel Belis (20), hotel Šport (48), penzión Adriana (13), penzión Slovan 
(25), hotel v areáli TJ MIER (80), bistro – P. Quarto (12), ubytovňa Púček Kvaleps (40), ubytovňa Mina 
(17), Jašter (16) – spolu 318 lôžok. Viaceré objekty sú však stredného až nižšieho štandardu. Podrob-
nejšie je ubytovanie dokumentované v rámci kapitoly občianska vybavenosť. 

Tabuľka 98 Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach za okres Hlohovec 

Rok Počet 
návštevníkov 

Z toho Počet 
prenocovaní  

Z toho Pomer počtu 
prenocovaní 
okres/TT kraj v 
%  

Domáci 
návštevníci 

Zahraničný 
návštevníci 

Domáci 
návštevníci 

Zahraničný 
návštevníci 

2012 1999 1300 699 4289 2736 1553 0,40 

2011 - - - - - -  

2010 1702 1505 197 2978 2319 659 0,30 

2009 2154 1819 339 4418 3532 886 0,45 

2008 2583 1600 783 5390 3839 1551 0,44 

2007 2517 1787 730 5417 3277 2140 0,48 

2006 3041 2158 883 6562 3023 2739 0,58 

2005 2605 2060 545 4254 3040 1214 0,36 
Zdroj ŠÚ SR pracovisko Trnava 

Okres Hlohovec v porovnaní s ostatnými okresmi Trnavského kraja má najnižší podiel počtu prenoco-
vaní (pričom vzhľadom na charakter okresu zastúpenie možno pokladať, že ide vlastne o mesto Hlo-
hovec) . Najvyššie zastúpenie má okres Piešťany cca 57,0 % (v absolútnej hodnote 617 430) za rok 
2012 (čo prakticky tvorí samotné mesto Piešťany vyplývajúce z jeho funkcie kúpeľného miesta), ktoré 
vysoko prevyšuje zastúpenie ostatných okresov kraja.  

Mesto Hlohovec má vysoký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý má predpoklady sa rozvíjať 
hlavne vo vzťahu vodné plochy pri Váhu. Rekreácia pri vode s previazaním na poznávací turizmus – 
pamiatková zóna Hlohovec s množstvom NKP, zámok so zámockým areálom, hvezdáreň ako aj 
s previazaním na  vidiecky turizmu vytvárajú predpoklady pre možnosť zaradeniamesta Hlohovec v 
medzi významné turistické ciele.  
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10 PRIESKUMY A ROZBORY VEREJNÉHO 
DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

10.1 Širšie dopravné vzťahy – nadradená dopravná infraštruk-
túra 

Analýzy širších dopravných vzťahov subregionu okresu a mesta Hlohovec sa odvíjajú zo záväzných 
regulatívov územného rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, stanovených v UPN-R, (Aurex-
2014), pre dopravu takto: 

10.1.1 Na úrovni úrovni medzinárodných, celoštátnych a nadregionálnych vzťahov  

1.1.4. Podporovať sídelné prepojenie územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť rozvojom urbani-
začných rozvojových osí pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného významu. 

1.1.5. Podporovať rozvoj obcí, cez ktoré prechádzajú trasy multimodálnych koridorov spolu s obcami 
v ich dotyku. 

1.1.7. Podporovať vytvorenie bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho ťažiska osídlenia medzinárodného 
významu a jeho prepojenia na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest. 

Na úrovni REGIONÁLNYCH VZŤAHOV 

1.2.5. Posilniť priame väzby okresných miest Trnavského kraja na krajské mesto Trnava v podobe 
krajskej severojužnej rozvojovej priečnej osi. 

Na úrovni NAVRHOVANÝCH REGIONÁLNYCH CENTIER OSÍDLENIA 

1.4.2. Rešpektovať základné funkcie centier osídlenia 1. významu a podporovať ich rozvoj ako: 

• Dopravné uzly národného a medzištátneho významu pre prepravu tovarov a osôb. 
• Hlavné prestupné body všetkých druhov individuálnej /hromadnej dopravy medzinárodného 

významu. 
• Dopravné uzly regionálneho a národného významu pre prepravu tovarov a osôb  s prestup-

nými bodmi všetkých druhov individuálnej /hromadnej dopravy s nadregionálnym presahom. 

V rovnakom podklade sú definované ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA Z HĽADISKA NADRA-
DENÉHO VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA, ktoré budú priamo ovplyvňovať subregion Hloho-
vec takto: 

Paneurópska dopravná infraštruktúra ITF A TEN-T: 

• multimodálny koridor č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, v línii Bratislava – Trnava – Žilina 
- Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina/Užhorod, alokovaný pre  

o diaľničnú sieť - diaľnica D1, 
o sieť modernizovaných konvenčných železničných tratí a sieť železničných tratí kom-

binovanej dopravy – trať č. 120,  
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o pre vysokorýchlostnú železničnú trať Bratislava – Žilina – Skalité – Poľská republika, 

Pre jednotlivé druhy dopravnej infraštruktúry to znamená: 

1. 

Chrániť územný koridor a v návrhovom období realizovať Cestu I/64, kompletne v novej trase v kori-
dore nová križovatka s cestou II/513 Leopoldov – južný obchvat obce Leopoldov – severovýchodný 
obchvat mesta Hlohovec – severný obchvat Kľačany – hranica krajov Trnavského a Nitrianskeho kraja. 

Cestná a diaľničná doprava: 

2. 

Chrániť územný koridor a realizovať Elektrifikáciu trate č. 141 v úseku Leopoldov – Nitra. 

Železničná doprava: 

3. 

Rešpektovať trasovanie existujúcich i plánovaných vodných ciest a prístavov v Trnavskom samo-
správnom kraji, ohraničenú jej ochrannými pásmami: 

Vodná doprava: 

• podľa dohody AGN E-80, E-81, Vážska vodná cesta a prístavy, 
• Chrániť územný koridor a realizovať výstavbu Vážskej vodnej cesty, vrátane plôch, technic-

kých a servisných zariadení v úseku Vodného diela Sereď – Hlohovec. 
• Vážskej vodnej cesty, vrátane plôch, technických a servisných zariadení v úseku Hlohovec – 

hranica Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, lokalizovanej v trase prirodzené-
ho koryta rieky Váh, v trase vodných nádrží Váhu a existujúceho Vážského elektrárenského 
kanálu, 

• Prístavov P 81-03 Sereď (v k.ú. Dolná Streda) v riečnom km 73,8-74,3, P 81-04 Hlohovec v 
riečnom km 124,4- 124,7 a P 81-05 Piešťany v riečnom km 124,4-127,7. 

4. Intermodálna doprava

Chrániť územie a realizovať stavbu základného verejného terminálu intermodálnej prepravy TIP (že-
leznica/železnica a železnica/cesta) medzinárodného významu Leopoldov ( v k.ú. Hlohovec -
Šulekovo). 

: 

5. Hromadná preprava osôb

• Rozvíjať centrá osídlenia 1. a 2. významu ako významné uzlové a prestupné body hromadnej 
prepravy národného významu.  

: 

• Rozvíjať centrá osídlenia 3. významu ako významné uzlové a prestupné body hromadnej pre-
pravy regionálneho významu. 

• Podporovať územno-technickými oaptreniami cyklistickú dopravu ako alternatívny dopravný 
prostriedok v obslužnej doprave a v rekreačnej doprave. 

6. Cyklistická doprava:

• Rešpektovať lokalizáciu existujúcej siete cyklistických trás a cyklistickú trasu EuroVelo 

  

• Rezervovať územný koridor pre výstavbu cyklomagistrál medzinárodného až regionálneho 
významu na segregovanom telese pozemných komunikácií, vyhradených pre cyklistickú do-
pravu, v zmysle kompletnej projektovej prípravy podľa stavebného zákona. 
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10.1.2 Územný priemet infraštruktúry dopravy na úrovni širších vzťahov 

Schéma 25 Dopravná infraštruktúra 
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10.1.2.1 Cestná doprava 
Okrem väzieb na Bratislavu sa vo vonkajších dopravných a regionálnych väzbách Trnavského samo-
správneho kraja výraznejšie prejavujú väzby v smere na Považský sídelný pás (dopravný región Seve-
rozápadné Slovensko) a na Nitriansky samosprávny kraj. 

V rámci priestoru Trnavského samosprávneho kraja sú najsilnejšie vzájomné väzby lokalizované v osi 
Senica – Trnava – Sereď – Galanta, doplnené líniami Senica – Skalica, Trnava – Piešťany, Trnava – 
Hlohovec a Galanta – Dunajská Streda. 

V priestore križovania dopravných koridorov sa rozvíja silná a stredne silná kooperácia Trnava – Hlo-
hovec – Piešťany – Sereď – Galanta. V tomto priestore sú očakávané najvyššie nároky kapacitného 
a kvalitatívneho charakteru na rozvoj dopravnej infraštruktúry, generované tlakom intenzity sídelnej 
kooperácie. 

Koncept návrhu ÚPN R TSK predložil dva varianty vývoja sídelnej a dopravnej štruktúry kraja. V rámci 
pripomienkového konania konceptu bol vybraný a pre rozpracovanie v návrhu ÚPN R TSK doporuče-
ný ako východisko tzv. polycentricko-reurbanizačný variant, označený ako V2. 

Priestor Trnava – Hlohovec/Leopoldov – Sereď – Galanta – Trnava, nachádzajúci sa v širšom prie-
store križovatky spájajúcej najdôležitejšie slovenské dopravné koridory Bratislava – Trnava/Galanta – 
Žilina – Košice a Bratislava – Trnava/Galanta – Zvolen – Košice má vysoký dopravný a logistický po-
tenciál. Návrh ÚPN R Trnavského kraja reaguje návrhom posilnenia existujúcej a realizácie novej do-
pravnej infraštruktúry tohto priestoru, s priamym dopadom na Hlohovec: 

Územím Trnavského kraja prechádzajú diaľnice D1 a D2, rýchlostná cesta R1 (ktorej však chýba sú-
bežná cesta pre dopravu so znemožneným prístupom na rýchlostnú cestu) a plánovaná rýchlostná 
cesta R7. 

Kompetentné orgány a organizácie rezortu dopravy nemajú pripravenú koncepciu vedenia cesty sú-
bežnej s rýchlostnou cestou R1 na zodpovedajúcej úrovni. Podľa predbežných návrhov SSC Bratislava 
takúto funkciu môže vykonávať pripravované predĺženie cesty I/64, v koridore existujúcej cesty 
II/513 Nitra – Hlohovec – Leopoldov – Trakovice D1/I/61. Od Hlohovca úsek nadväzuje na cestu I/64 
Nitra – Komárno – št. hranica SR/MR. Myšlienka vybudovania cesty sa odvíja zo zámeru KURS 2001 
vytvoriť trasu nadradenej cesty využiteľnej pre medzinárodnú dopravu v smere sever – juh, odkláňa-
júcej dopravu z diaľnice D1 mimo Bratislavskú aglomeráciu, zároveň podstatne skracujúcej celkovú 
trasu prepojenia na území Slovenska. Návrh ÚPN-R TTSK obsahuje novú trasu cesty I/64.  

Varianty trasy I/64 v priestore Hlohovec/Leopoldov: 

V návrhovom horizonte ÚPN-R TTSK (pozn. 2025) trasa cesty vychádza z križovatky s cestou II/513 v 
Leopoldove, s pokračovaním v polohe južného obchvatu Leopoldova, severného a východného ob-
chvatu Hlohovca.  Vo výhľadovom období ÚPN-R TTSK bude trasa novej cesty odpojená z polohy se-
verného obchvatu mesta Hlohovec s pokračovaním v severnom obchvate obce Červeník, s následným 
pripojením na cestu I/61.  

 

Varianty cesty I/64 a odklonu cesty II/513 podľa  Rozsahu hodnotenia vplyvov MŽSR, 31.03.2014: 
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0 - nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila), sa celý pôvodný 
úsek št. hranica MR/SR – Komárno – D1 rozdeľuje na tieto úseky, pre ktoré budú samostatne vypra-
cované v Správe o hodnotení, úsek a staničenie: 

• Komárno – Ďulov dvor, km 0,0000 - 7,200 
• Ďulov dvor – Nitra, km 7,200 - 65,000 
• Nitra – Hlohovec – D1 65,000 s KÚ na diaľnici D1. 

Úseky v priestore Hlohovec boli v označovaní zjednotené takto: červené úseky sú v severnej časti 
mesta, zelené úseky sú v strednej časti mesta a modré úseky (rôznych autorov) sú v trasách na juhu 
mesta. 

Úsek Hlohovec – D1

• nad Leopoldovom zaústený do MUK Červeník, značený ako variant červený, 

 – severné varianty cesty I/64 ako obchvatu Hlohovca: 

• severný obchvat mesta podľa ÚPN, GDP aj SSC (značený v podkladoch ako zelený),   
• severný obchvat mesta podľa GDP, (značený v podkladoch ako modrý -----),  
• variant modifikovaný červený ( ----- ) je severný obchvat podľa MU Maduníc s vyústením do 

novej MUK na D1 v priestore Veľké Kostolany. 

V rámci nového ÚPN mesta Hlohovec bude mať významný účinok situovanie dosiaľ nevyhodnotených 
variantov obchvatov ciest, spracovávaných na úrovniach štúdií SSC, GDP/Metag a ÚPN VÚC.  

Známe sú varianty obchvatov s týmito základnými charakteristikami: 

Zhodnotenie úsekov trás cesty I/64 na úrovni PR pre nový ÚPN mesta Hlohovec: 

červený variant cesty I/64 (strategický zámer MDVRR), prepojenie ciest I/64, D1 a I/61 – severný ob-
chvat od MUK Červeník na D1, severný obchvat Leopoldova v trase I/61 južne pod Madunicami, nová 
trasa oblúkom stúpaním nad riekou Váh pod obcou Koplotovce, MUK na II/507, tunel 2521 m pod 
kopcom Staré hory, ďalej súbeh podľa trasy zeleného variantu obchvatu cesty II/513, mimo intravilá-
nu Hlohovca. 

Výhody: využitie jestvujúcej trasy cesty I/61 a 2 MUK s pripojením intermodálneho prekladiska Leo-
poldov/Červeník, priame využitie strategickej medzinárodnej trasy SR-MR zvýši význam Hlohovca, 

nevýhody: 

modifikovaný červený variant (----) podľa požiadavky MU Madunice) nebol v čase spracovania PR pre 
UPN graficky dokumentovaný. Je to subvariant severnej časti strategického zámeru D1-I/64 po Ko-
márno a hranicu s Maďarskom. Subvariant spočíva v severnom odklone pripojenia na D1 v koridore 
nad obcou Madunice, v línii jestvujúcehu nadjazdu do smeru veľké Kostolany. 

pre mesto Hlohovec táto trasa nerieši vnútromestské dopravné vzťahy Z, C, T mestom, 
MUK nad II/507 priťaží prieťah cesty II/507 v celej dĺžke mestom, dlhý most, tunel 2521 m, križovatky 
vzdialené od mesta; 

Nevýhody pre Hlohovec

V strednej polohe priestoru mesta Hlohovec boli navrhované subvarianty, ktoré priamo ovplyňujú 
komunikačnú kostru mesta: 

: nerieši odľahčenie mesta o Z, C, T- dopravu;  
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• severný okraj mesta Hlohovec s pripojením na jestvujúci privádzač a MUK na D1 (zelený), 
• severný okraj mesta Hlohovec s pripojením na jestvujúci privádzač a MUK na D1 (zelený-), 
• prieťah mestom súbežne nad žel.traťou, s novým mostom podľa platného ÚPN Hlohovec 

(čierny). 

Zhodnotenie úsekov trás cesty II/513 aj I/64 na úrovni PR pre nový ÚPN mesta Hlohovec: 

zelený variant (podľa GDP a SSC) – od MUK na D1 po privádzači do jestvujúcej križovatky Leopol-
dov/Šulekovo na ceste II/513, ďalej odklonom pod areálom pevnosti UVTOSaUVV Leopoldov trasa 
vedie nad lokalitami Paradajs a Kozí vrch, križuje nadjazdom žel.trať č.141 a mostom dĺžky 1250 m 
nad riečiskom Váhu, po teréne tesne na okraji intravilánu nad lokalitou Svätý Peter, MUK s cestou 
II/507, cez lokalitu Staré hory čiastočne v zárezoch, tunelom dĺžky 470 m, napojený na cestu II/514, 
pod obcou Pastuchov, mimo záujmového územia Hlohovca. 

Výhody: 2 križovatky v intraviláne mesta (pre Šulekovo a m.č.2-Sever a 5-Priemysel),  

nevýhody:

modrý variant (----- podľa SSC a subvariant/tesný podľa GDP) – od MUK na D1 po privádzači do jest-
vujúcej križovatky Leopoldov/Šulekovo na ceste II/513 ako zelený, ďalej s malými obchádzkami a 
tunelom 470 m  cez lokalitu Staré hory, pokračuje tesným priklonením na východnom okraji intravi-
lánu s 2 križovatkami pre zónu 5-Baekert, nadjazd nad žel.traťou č.141 a MUK v lokalite Bočina na 
II/513. 

 pripojenie od Nitry po starej ceste II/513 = priťaženie prieťahu II/507 v celej dĺžke mes-
tom, tunel, vysoký a dlhý most 1250 m, 

Výhody: 3 križovatky na pripojenie intravilánu Hlohovca, subvariantné pripojenie/odpojenie na II/513 
bližšie k mestu a novej obchodnej zóne, ako aj k priemyslu v Šulekove, možnosť výberu tranzitu "se-
verne", alebo "cez centrum", časť východnej trasy možno využiť aj na jazdy potrebného okruhu cez 
zónu 5-Baekert, 

nevýhody:

Čierny variant (podľa platného ÚPN mesta Hlohovec), definovaný v ZaD-VPS, záväzná časť ako "nová 
trasa (prieťah cestz II/513 vrátane nového mosta cez Váh, nadjazdu nad železničnou traťou č.141 a 
podzajdu pod žel.traťou č.141, mimoúrovňových križovatiek podľa ÚPN mesta Hlohovec 2006-DC/1". 
Trasa C9,5/80 je navrhovaná tesne za areálom Zentiva, nadjazd nad traťou, po vlečkových koľajách 
areálu Bekaert k žel. priecestiu cesty II/507, na pravej strane Váhu tromi protismernými oblúkmi so 
zaústením do jestvujúcej križovatky MOK Šulekovo.  Technické charakteristiky pre tento variant auto-
ri ÚPN neuvádzajú.  

 dlhý a vysoký most 1250 m  cez Váh, stúpania na východnom okraji do kopca Staré hory; 

Všetky tri zdrojové ÚPP uvádzajú zhodne tzv. južný obchvat (SSC, GDP, ÚPN) posudzovaný v GDP 
ako "červený", navrhovaný aj v ÚPN mesta Hlohovec. Na podklade hodnotenia GDP nebol tento južný 
variant odporúčaný pre mesto Hlohovec ako vhodný; 

Zhodnotenie úsekov južnej trasy cesty II/513 na úrovni PR pre nový ÚPN mesta Hlohovec: 

modrý variant (podľa SSC, ÚPN aj GDP) – južný obchvat cesty II/513 s novou MUK na diaľnici D1 
"Horné Zelenice", križovatka pre m.č.Šulekovo-Juh, dlhý most cez inundáciu a rieku Váh 1430 m, 
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MUK m.č.3-Juh, dlhé vystúpanie do lokality Svinná hora/Lipiny, MUK pripojenie na cestu II/507, dlhé 
stúpanie za kopcom Šumperky, pripojenie na jestvujúcu II/513 v rovnakej lokalite ako modrý variant. 

Výhody:  krátka trasa, nekrižuje železnicu 141, nová MUK na D1, 3 križovatky, 

nevýhody:

10.1.2.2 Železničná doprava 

 najdlhší most 1430 m, MUK na nábreží pritiahne nežiadúcu dopravu, veľké stúpania na 
významnej dĺžke trasy, MUK na II/507 priťaží križovatku pri cintoríne /Šafárikova/Nitrianska/SNP; 

Z Bratislavského kraja prechádzajú územím Trnavského samosprávneho kraja radiálne trate zaradené 
do najvyššej kategórie Európskeho významu (multimodálne koridory, sieť TEN-T): 

• trať č. 110 (E61) št. hranica SR/ČR – Brodské – Kúty – Devínska Nová Ves – Bratislava, 
• trať č. 120 (E63) Bratislava – Žilina – s uzlovou stanicou Leopoldov a vetvou na Hlohovec, 
• trať č. 130 (E/C-E52) Bratislava – Galanta – Štúrovo – št. hranica SR/MR. 

Na území kraja je taktiež situované doplnkové prepojenie koridorových železničných tratí č. 120 (E63) 
a     č. 130 (E52) prostredníctvom železničnej trate č. 133 (E63) Leopoldov – Galanta. 

Najnovšie podľa európskych štúdií Vysoko Rýchlostných Tratí VRT zostáva pre Slovensko potenciálne 
využiteľné severo-južné trasovanie európskych VRT. KURS 2011 tento trend reflektuje vypustením 
západo-východného prepojenia a akceptáciou severojužného prepojenia (v koridore Považia) cez 
územie Slovenska. V polohe ÚPN-R TTSK ide o rezerváciu územného koridoru vhodného pre možnú 
výstavbu VRT v prepojení (Viedeň) – Bratislava – Leopoldov – Žilina – Skalité – (Katowice – Warszawa 
– Gdańsk). 

V súčasnosti pokračuje projekt modernizácie železničnej infraštruktúry v trasách multimodálnych 
koridorov ... a železničných uzlov. Pre subregion Hlohovec je už modernizovaná trať Bratislava – Tr-
nava – Leopoldov – Piešťany – Nové mesto n/Váhom, na prevádzkové rýchlosti 160 km/h s bezbarié-
rovými kríženiami ciest, chodníkov a cyklotrás, ako aj modernizáciou staníc a zastávok. 

Z tratí nezaradených do siete TEN-T je v priestore Hlohovca pripravovaná elektrifikácia trate č. 141 
Leopoldov – Nitra – Šurany. Súčasťou modernizácie trate by mal byť aj prestavba výpravnej budovy 
železničnej stanice Hlohovec. 

V intermodálnej preprave ide o infraštruktúrne opatrenia, Terminály intermodálnej prepravy TIP v 
rámci ktorého bude realizovaná stavba Terminál intermodálnej prepravy Leopoldov, 1. etapa. Loka-
lita pre TIP je vymedzená plochou medzi pôvodnou trasou žel.trate 120 a vyrovnanou trasou v rámci 
modernizácie pre podmienky v=160 km/h.  

10.1.2.3 Letecká doprava  
V ÚPN-R TTSK sú zakotvené výsledky “Analýzy súčasného stavu účasti regiónov na správe letísk a 
návrh efektívnejšieho riešenia“ so závermi, že popri nosných letiskách Bratislava a Košice je potrebné 
účelne a efektívne podporovať prevádzku a rozvoj malých letísk, t. j. letísk v Piešťanoch, Žiline, Po-
prade a v Sliači.  

Prioritou v oblasti leteckej dopravy na Slovensku je zachovanie verejného charakteru letiskovej infra-
štruktúry a vytváranie podmienok pre rozvoj letísk vrátane služieb pre cestujúcich a leteckých do-
pravcov a pre rozvoj obchodných aktivít.  
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Do Trnavského samosprávneho kraja zasahujú ochranné pásma a prekážkové roviny letísk a leteckých 
pozemných zabezpečovacích zariadení Piešťany, Senica, Holíč, Letiska M. R. Štefánika Bratislava, le-
tísk Kráľová pri Senci a Boleráz (Štefan Banič). Z ochranných pásiem letísk vyplývajú výškové obme-
dzenia stavieb, zariadení nestavebnej povahy, použitia stavebných a iných mechanizmov, porastov a 
pod. a ďalšie obmedzenia stanovené rôznymi typmi ochranných pásiem a vnútorných ornitologických 
ochranných pásiem. Pre priestor Hlohovec ale vyplývajú aj dobré dopravné podmienky pripojenia pre 
letecké civilné a komerčné účely v rádiuse do 100 km prakticky všetkých uvedených letísk, s najvyho-
vujúcimi časovými reláciami na Piešťany a Bratislavu, a to pomocou diaľničnej a železničnej dopravy.  

10.1.2.4 Vodná doprava 
Vodná cesta Váh E 81 je podľa dohody AGN vnútrozemskou vodnou cestou pripojenou na magistrál-
nu vodnú cestu Dunaj E 80. Vodná cesta je na území Trnavského samosprávneho kraja rozdelená na 
úseky jej realizácie: 

• etapa: Komárno - Sereď v dĺžke 75 km 
• etapa: Sereď - Púchov 124 km 

Dohoda AGN stanovuje lokalizáciu plánovaných vážskych prístavov P 81-03 Sereď v riečnom km 73,8-
74,3, P 81-04 Hlohovec v riečnom km 124,4-124,7.  

Projekt výstavby Vážskej vodnej cesty je súčasťou návrhu ÚPN-R TTSK. 

Úsek Vážskej vodnej cesty Sereď – Trenčín nie je v súčasnosti splavný. Predpokladom na splavnenie 
tohto úseku je vybudovanie derivačného Vodného diela Sereď – Hlohovec, rekonštrukcia Biskupické-
ho a Nosického kanála a vybudovanie plavebných komôr rozmerov 12x110 m na jestvujúcich energe-
tických stupňoch. V priestore Sereď – Hlohovec sa plánuje realizovať nasledovné stavby a vyvolané 
investície zabezpečujúce triedu Va podľa klasifikácie európskych vodných ciest: 

• Vodné dielo Sereď – Hlohovec km 76,500 – 102,000; 
• Rekonštrukcia Drahovského kanála km 102,00 – 113,290; 
• Plavebná komora Madunice km 106,590; 
• Vyvolané investície - Cestný most v Hlohovci km 99,455; 
• Súvisiace investície Prístav Hlohovec km 102,500 – 103,000. 

10.1.2.5 Cyklistická doprava 
Najbližšia možná väzba subregiónu Hlohovec na systém slovenských a nadregionálnych cyklotrás, 
ktoré  reálne ovplyvnia koncepciu cyklistiky Hlohovca je Vážska cykloturistická magistrála (dĺžka: 250 
km). 

Je vyznačená v úseku Piešťany – Žilina. Po Nemšovú vedie po oboch brehoch Váhu, z nej do Žiliny už 
iba po pravom brehu. Trasy sú vedené po účelových asfaltových komunikáciách, hrádzach a po štát-
nych cestách. Sú zjazdné cestnými bicyklami. Z miest je možné spoznávať pamiatky Piešťan, Nového 
Mesta nad Váhom, Trenčína, Nemšovej, Považskej Bystrice, Púchova, Bytče, Žiliny, v koridore Vážskej 
cykloturis-tickej magistrály sa nachádza množstvo hradov a kaštieľov. Trasa vedie na brehoch VN 
Sĺňava. Hlohovec sa môže pripojiť lokálnymi trasami po oboch hrádzach rieky Váh na piešťanský úsek 
cyklomagistrály. 
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V návrhu ÚPN-R TTSK sú doteraz evidované cyklotrasy doplnené o nové úseky tak, aby vznikol spojitý 
systém cyklotrás. Navrhovaná sieť cyklotrás, prepájajúca jednotlivé obce /mestá, lokality s rekre-
ačným, prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom, zabezpečí funkčné a územné, dopravné a 
rekreačné väzby v krajine: 

• pre domácich obyvateľov a pre návštevníkov: 
• obslužná cyklistická preprava obyvateľov za prácou, vzdelaním kultúrou, vybavenosťou. 

Hlavným cieľom je navrhnúť funkčný, hierarchicky usporiadaný spojitý systém trás, prepájajúci obce 
/mestá, lokality s rekreačným, prírodným, kultúrno-historickým potenciálom, vybavený príslušným 
mobiliárom. 

Lokalizácia cyklotrás podľa ÚPN R: 

• Existujúce cyklistické prepojenia trasované po cestách budú v rámci riešenia v následných 
podrob-nejších dokumentáciách pretrasované na vytipované najbližšie poľné a lesné cesty, 
prípadne navrhnuté ako samostatné paralelné cyklistické pásy. 

• Navrhované cyklistické prepojenia ako spojnice medzi jednotlivými obcami /mestami budú v 
rámci riešenia v podrobnejších dokumentáciách presne lokalizované podľa dopravných a 
priestorových možností, predovšetkým v samostatných dopravných koridoroch. 

• Samostatne vedené cyklotrasy budú umiestňované v bezpečnej vzdialenosti od ciest. 

Na úrovni samosprávneho kraja sa trasy priamo kontaktné s územím Hlohovca navrhujú na hrádzach 
rieky Váh – červená cyklomagistrála. 

10.2 Dopravné podmienky rozvoja územia mesta Hlohovec 
Kvalita dopravnej infraštruktúry regiónu, ale najmä mesta Hlohovec je daná charakteristikami do-
pravnými, územnými a environmentálnymi.  

Dopravné charakteristiky odvíjame najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu na cestných 
ťahoch a železničnej sieti regionu. Východiskovým podkladom pre nový územný plán mesta Hlohovec 
UPN je Generel dopravy mesta Hlohovec - GDP, ktorý pre podkladovú bázu zabezpečovalo mesto v 
roku 2010-2011, s prognózou dopravy na výhľadové obdobie r. 2025. V rámci spracovania GDP boli 
robené prehlbujúce prieskumy intenzity dopravy pre všetky relevantné druhy: cestná, železničná, 
MHD, prímestská autobusová doprava. Slovenská správa ciest medzičasom zverejnila výsladky Celo-
štátneho sčítania intenzity cestnej dopravy v roku 2010, ktoré nadväzujú na sčítania v rokoch 1990, 
1995, 2000 a 2005. Pre iné druhy dopravy takéto podklady nie sú k dispozícii. 

Do výhľadu budeme uvažovať na území regionu okresu Hlohovec so zámermi UPN-VUC Trnavského 
kraja a na úrovni mesta s charakteristikami pre súčasný stav podľa GDP mesta Hlohovec 2010/11. Pre 
výhľad budú údaje prognózy, vzhľadom na jej "neprognostické, krátke obdobie 15 rokov" prakticky už 
skrátenej na 11 rokov, nepostačujúce. Charakteristiky cestnej dopravy bude treba prispôsobovať 
novým podmienkam rozvoja pre vzdialenejšie návrhové horizonty, ale aj z dôvodov zámerov UPN-
VUC-TT a nepresností v navrhovanej komunikačnej sieti, podmienenej výlučne výstavbou obchvatu 
cesty II/513, resp. zapojením "miestnych skratiek" cez chránené územia (park, nábrežie, ...).   
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Územné charakteristiky pre rozvoj dopravy vyplývajú najmä z ekonomických vzťahov a funkčných 
väzieb územných jednotiek (obcí) regiónu Trnava, ako aj z polohy a významu mesta Hlohovec v sídel-
nej a krajinnej štruktúre Slovenska. Cez územie subregionu okresu a mesta Hlohovec bude aj 
v budúcnosti prechádzať nadradená železničná a cestná sieť SR (diaľnica, cesty 1.a 2. triedy) s indivi-
duálnou dopravou hospodárskeho, administratívneho a rekreačného významu, smerujúca ZV a SJ 
smermi naprieč pohorím Považského Inovca a tranzitná, zdrojová a cieľová nákladná doprava vyvola-
ná významnými centrami - výrobnými areálmi po oboch stranách koľajiska/obvodu železničnej stani-
ce a miestnymi aktivitami, najmä obchodnými a administratívnymi. Nákladná doprava bude vzhľa-
dom na polohu prieťahov II/513 a II/507 voči ťažisku mesta obmedzovať jeho rozvoj. Priestorové 
podmienky jestvujúcej miestnej komunikačnej siete dávajú predpoklad jej bezkolíznosti v medziach 
udržateľnosti.  

Priestorové podmienky obslužnej uličnej siete mesta sú obmedzené, preto sa v súlade s požiadavkou 
SSC navrhujú najnižšie kategórie MK, vyhovujúce pobytovej funkcii a nižšej mobilite obyvateľov. 

Environmentálne charakteristiky sídla v koridore rieky Váh a prírodných fenoménov Považského 
Inovca nad ním ako rekreačného zázemia regiónu Trnavy a Hlohovca (štrkoviská, jazerá po ťažbe štr-
ku), si vyžiadajú koncipovanie návrhu dopravy na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy a pobytu ľudí 
vo verejnom priestore ulíc doplnením lokálnych cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných ko-
munikáciách, zmenami kategórie MK na obytné ulice a pripojením cyklotrás mesta na regionálne 
cyklistické ťahy pozdĺž Váhu aj naprieč, spojené s krajinnou štruktúrou poľných ciest.  

10.2.1 Rozbor prepravných vzťahov a objemov, kapacity a parametre 

Východiská z Generelu dopravy a z Celoštátneho sčítania cestnej dopravy SSC 2005 a 2010:  

Súčasťou dopravných charakteristík je analýza zaťaženia dopravnej kostry ZAKOS mesta, pre ktoré 
využijeme výsledky analytickej etapy Generelu dopravy GDP.  Intenzity a skladba dopravného prúdu 
na cestných ťahoch, ktoré vzhľadom na sčítania dopravy [1]  (SSC 1990, 1995,  2000 a 2005) odhadu-
jeme podľa GDP v Tabuľke D1 takto: 

Tab. D1 – Porovnanie upravených intenzít cestnej dopravy SSC a GDP pre rok 2010 

Úpravy intenzít cestnej dopravy na prieťahoch v rozhodujúcich profiloch Tab.23 v Koncepte GDP-
2011 len potvrdili výsledky sčítania SSC v roku 2010 – RPDI = ročný priebeh denných intenzít. 

Hlohovec intenzity na prieťahoch ciest mestom

profil ulice profil SSC cesta
RPDI2010 Z 2005: T OA Spolu
Hlohová 8 2181 507 1607 8330 9937
Nitrianska 8 1141 513 1692 12526 14218
SNP 8 2171 507 1833 13476 15309

CS2010-RPDI
Hlohová 1856 8813 10714
Nitrianska 2358 13651 16076
SNP 2112 12551 14708

GDP 2010 uprav.koef. z Tab.23: teda nič nové!
Hlohová 507 1856 8813 10714
Nitrianska 513 2358 13651 16076
SNP 507 2112 12551 14708
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Vlastné merania intenzity cestnej dopravy na prieťahu cesty II/513 mestom  
Mesto Hlohovec sleduje a vyhodnocuje vo vlastnej réžii a z iniciatívy dopravný expert mesta. Tieto 
merania boli v 12 hodinách cez deň, po ¼ hodinách a v pravidelných intervaloch v roku (mesiace jún-
november), v rokoch 2007-2013, v deľbe podľa druhu dopravy: Osobné, Nákladné, Kamiony (ťahače a 
sprívesmi), Autobusy a Spolu v skutočných vozidlách/12 hod. Poznámka: veľké písmená v texte zna-
menajú symboly pre druh dopravy a odbornú terminológiu.     Výsledky týchto meraní intenzity v 
najproblematickejšom profile prieťahu cesty II/507 považujeme za smerodajné pre korigovanie sú-
časnej záťaže v profile ul. Slov. nár. povstania, ale aj pre ZAKOS mesta Hlohovec pre východiskový rok 
2014, kedy sa spracovávajú rozbory dopravnej situácie.  

Tabuľka 99 Priebeh sčítania intenzity cestnej dopravy – mesto Hlohovec, mestské sčítania – denné 
intenzity 6:00 – 18:00 hod 

Časové obdobie Úsek Cesta č. T OA spolu X1, 12 

August 2010 82171 II/507 1444 12338 13782 15436 

Október 2010 82171 II/507 1622 12918 14540 16285 

August 2011 82171 II/507 1903 14911 16814 18832 

August 2012 82171 II/507 980 13449 14429 16160 

November 2013 82171 II/507 1001 14188 15189 17012 

 

Aby sa dali porovnávať výsledky vlastných meraní mesta so sčítaniami SSC a GDP (24 hod), bolo treba 
navýšiť 12 hodinové merania cez deň o tzv. nočnú intenzitu, čo stanovujeme na 12% z nameraných 
denných intenzít. Poznámka: nočné intenzity (v čase 21:00 – 05:00 hod) sa štandardne odhadujú vo 
výške 5% denných intenzít. Navýšené celodenné intenzity sú uvedené v poslednom stĺpci tab.D2. 

Porovnanie priebehu intenzít na referenčnom, najzaťaženejšom profile prieťahu v Hlohovci 
Priebeh intenzity cestnej dopravy na referenčnom profile cesty II/507 – Námestie sv. Michala od 
roku 2010 do súčasnosti je znázornený v Tab. D3, pre všetky vozidlá, ako aj v grafe priebehu G.1D 

 

 

Okrem stĺpca prepočítanej intenzity z CS v roku 2005 koeficientami SSC (prvý stĺpec), má priebeh 
intenzity na prieťahu cez centrálnu kompozičnú a dopravnú os mesta rovnomerne stúpajúcu priam-
kovú tendenciu. Podľa informácií z mesta nadpriemerný vzrast intenzity bol z dôvodov zavedenia 
mýta na diaľniciach a cestách 1.triedy, ako aj obmedzení dopravy v priestore mesta Piešťany. Na-
opak, pokles intenzity v roku 2012 vznikol z dôvodov obmedzení používania ciest II.triedy rozšírením 
spoplatnených úsekov cestnej siete. 
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Porovnanie rozdielov priebehu intenzít, ovplyvnených mýtnym systémom na D, R a cestách 1., resp.2. 
triedy je evidentný v tabuľke D4 a grafe G2.D, stĺpec T = všetky ťažké vozidlá: 

Tab. D4 

                                    Graf G2.D 

 

 

 

Pre vývoj intenzity cestnej dopravy v ÚPN Hlohovec odporúčame odvíjať tendenciu podľa grafu G2.D, 
a to v etape/období keď nebude možné počítať s dostavbou plánovaného odklonenia dopravy na 
obchvat cesty II/5013, resp. výstavbou prepojovacej cesty I/64 Nitra-Trnava v priestore subregiónu 
Hlohovec.  

10.3 Organizácia dopravy a dopravné systémy mesta Hlohovec  

10.3.1 Cestná doprava v meste 

Základný komunikačný systém/kostra ZAKOS mesta Hlohovec (celý priestor od diaľnice D1 s mestom 
Leopoldov a m.č. Šulekovo s priemyselnou a obchodnou zónou) tvoria v súčasnosti prieťahy regionál-
nych ciest II. a III. triedy, ktoré sa križujú v obci a zároveň pripájajú na mesto svoje odľahlé miestne 
časti. Uvedené prieťahy ciest v meste, spolu s doplnkovou zberno-obslužnou sieťou vytvárajú ZAKOS 
základ roštového systému zberných komunikácií, podľa uzlov "idealizovanej komunikačnej siete GDP" 
takto: 

prieťah cesty II/513 od križovatky 99-98-97 Leopoldov/Šulekovo – 87/pevnosť – 102/sklady – 1/MOK 
Hlohová/Pod Baranom – peáž II/507 – 2-3/ Slov. nár. povstania /nám.Sv.Michala – 4/Radlinského – 
29/Bernolákova/II/507 – 30/Jarmočná – 31/Tehelná – 32/MOK-Kaufland vo funkcii B1 – hlavná zber-
ná dopravná a kompozičná os mesta, v súčasnej kategórii podľa Pasportu MK: MZ-12/50. Podľa ak-
tualizovaného Pasportu MK mesta Hlohovec má verejný a dopravný priestor prieťahu tri rozdielne 
urbánne priestorové charakteristiky: 

1. úsek Leopoldov/Šulekovo – most – MOK/Hlohová: typický cestný C9,5/80, 2-pruh 2x3,5m, 
krajnice cesty a v križovatkách odbočovací/prípojný pruh 3,5 m, bez chodníkov, bez cyklistic-
kého pruhu; 

2. úsek od MOK -Nám SNP /peáž II/507 – po križovatku Šafárikova: mestská úprava 3-pruh 3x3,5 
m striedavo využívaný na parkovanie, resp. manévrovanie pred križovatkami, zelený deliaci 
pás 1,5-5,0 m s vertikálnym prechodom línie bytových domov, chodníky obojstranné 2,0 m, 
cyklisti v hlavnom dopravnom priestore (HDP); 

3. úsek Nitrianska po koniec intravilánu mesta: 2-pruh 2x3,5 m s krajnicou, ale pri priamej zá-
stavbe chodník š.=2,0 m, na južnej strane HDP deliaci, výškovo vyrovnávací zelený svah, cyk-
listi v HDP prieťahu; 
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profil SNP – vývoj intenzít s deľbou T/O/S, II/507 v Hlohovci
T O Spolu

RPDIz2005 1833 13476 15309
CS-RP2010 2112 12551 14708
GDP2010 2112 12551 14708
mesto2010 1444 12338 15436
mesto2011 1903 14911 18832
mesto2012 980 13449 16160
mesto2013 1001 14188 17012
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prieťah cesty II/507 od Serede medzi križovatkami 26 – 25/Šafárikova/Koperníkova – 
24/Vinohradská – 29/Nitrianska vo funkcii B2 – priečna zberná os a prípojná pre sídlisko Vinohrady, 
MZ9/50. Podľa PMK má dopravno-verejný priestor prieťahu tri rozdielne priestorové charakteristiky: 

1. Sereďská cesta v meste MK Šafárikova: typický extravilánový profil C8/60, 2-pruh 2x3,5 m, 
jedna krajnica 0,75 m, ale na zastavanej strane jednostranný chodník 1,5 m, bez cyklistického 
pruhu 

2. Hlohová ulica: mestská úprava HDP 2-pruh s núdzovými pruhmi 2,5 – 0,5 odvodnenie po 
oboch stranách, bez cyklistov, chodník na západnej strane pri vozovke š.=2,0 m, chodník na 
východnej strane oddelený zeleným pásom 3-4 m svah vyrovnáva výškové rozdiely a výrazne 
prispieva k bezpečnosti v priestore, 

3. Zábranie od križovatky R. Dilonga po žel. Priecestie:  2-pruh 2x3,5 m s vodiacimi prúžkami 
2x0,5 m a bezpečnostným odstupom 2x0,5 m, obojstranné chodníky 2,0 m, oddelené sprie-
vodnými zelenými pásmi 1,5 m, bez cyklistických cestičiek; 

prieťah cesty II/507 od Piešťan a Topolčian ulicami Dukelská/Hviezdoslavova s križovatkami 85/cesta 
II/514 –8–77–76–74–73–58/ - 57/žel.priecestie – 52/Železničná – 51/ - 46/Bezručova/ štadiony – 
1/MOK/ Slov. nár. povstania vo funkcii B2 ako severná priečna os mesta, MK Hlohová – MZ-10/50. 
Podľa PMK má dopravno-verejný priestor cesty severnými zónami mesta v smere na Piešťany sties-
nené priestorové pomery typického prieťahu dve rozdielne priestorové charakteristiky:  

1. prieťah cesty II/507  Hviezdoslavova: 2- pruh 2x3,5 m s odvodnením 0,5 m, na západnej stra-
ne nechránený chodník 2,0 m, východný chodník 1,5 m je oddelený od HDP zeleným pásom 
2-2,5 m, bez cyklocesty, 

2. prieťah cesty ulica Dukelská po koniec intravilánu: zúžený 2-pruh 2x3,25 m, vodia-
ce/odvodňovacie prúžky a bezpeč.prúžky á 0,5 m na oboch stranách, neoddelené chodníky 
!!! 2x1,5 m, cyklisti v HDP; 

prieťah cesty III/513004 m.č. Šulekovom, Sereďská ulica, kompozičná os B2 pôvodnej zástavby obce 
uzlami: 99-97-95-93/Šulekova ulica, MZ-9/50. Šírkové usporiadanie: 2x3,50 + 2x0,50 odvodnenie + 
2x0,5 m bezpečnostný prúžok, jednostranný chodník, na druhej strane deliaci zelený pás šírky 2 – 3 
m; 

cesta III/513002: medzi uzlami 99-207, hlavná spojnica B2 do Leopoldova, MZ-8,5/50. Šírkové uspo-
riadanie: 2x3,25 + 2x0,5m krajnice + 2x0,5 m bezpečnostný prúžok, bez chodníkov;  

ZAKOS - doplnkové zberno-obslužné B3: 

B3 – nábrežie A. Hlinku a R. Dilonga s križovatkami 15/Sihotská – 13/Manckovičova – 11/M.Bela – 
10/Pod Beranom – 48/K nábrežiu – 47/Bezručova – 46/Hlohová vo funkcii doplnkovej zbernej MK pre 
sídliská na nábreží Váhu. Nábrežia A. Hlinku: MZ-8,5/50, (2x3,25 + jednostranný chodník). Kolmé 
parkovacie stojiská pod hrádzou Váhu, na ktorej je pešia a cyklistická promenáda, je na 3 úsekoch 
dĺžkz nábrežia po P10 stojísk; 

B3 – R. Dilonga: MZ-8/40, 2-pruh = 2 jazdné pruhy 2x3,25 m, jednostranný chodník, na strane k Váhu, 
kde sú detské ihriská je deliaci pás zelene 3,0 m, chodník, parkovanie čiastočne na chodníku!; 

B3 – Železničná: MZ10,5/50 po Pribinovu: 2x3,5 + 2,5 parkovací pruh pojazďovaný, odvodňova-
cí/vodiaci prúžok + 2x0,5 pri oboch chodníkoch, bezpečnostný odstup od stĺpov pred stanicou ŽS/AS, 
úsek po Bernolákovu: MZ9/50 - 2x3,50 + odvodnenie v=2x0,50 + 2x0,5 m bezpečnostný prúžok, jed-
nostranný chodník po celej dĺžke ulice, pri plote staničného obvodu zelený ochranný odstup 1,0 m;  

B3 – Pribinova s križovatkami 3/Slov. nár. povstania – 40/Jesenského – 41/Rázusova – 54/AS na Že-
lezničnej vo funkcii doplnkovej zbernej MK: MZ-12,5/40. 2 j.p. 3,0 m + 2x2,5 parkovací pruh + 
v=2x0,25 + 2x0,5; 
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B3 – Bernolákova v IBV medzi križovatkami 29/28 na Slov. nár. povstania – 35/Rázusova – 
103/Železničná vo funkcii nosnej trasy MHD jednosmerne k žel.stanici Hlohovec, MZ-11/50, bližšie k 
stanici MZ-8,5/40, sú to 2 jazdné pruhy šírky 3,25 m; 

B3 – Tehelná – Rázusova medzi križovatkami 31/Nitrianska - 34/Jarmočná  - 35/Bernolákova vo funk-
cii doplnkovej zberno-obslužnej pre výrobné areály Zentiva a obchody so stavebninami, s výjazdmi a 
lokálnymi malými parkvacími plochami. Kategória: MZ-8,5/40, j.p. 3,25 m; 

B3 – okruh Mierová/M. Benku v súbehu severne za žel.traťou s križovatkami 62/konečná MHD s 
obratiskom a parkoviskom pred areálom BAEKERT – 61/M.Benku - 60/Jilemnického – 59/Čsl.Armády 
- 58/Hviezdoslavova/507 vo funkcii doplnkovej zberno-obslužnej MK pre výrobné areály drôtov-
ne/BAEKERT, MZ-8/50, j.p. 3,0 m; 

B3 – Františka Lipku/Mierová/Gorkého/Čsl.Armády/Arpáda Felcána s križovatkami 65/ - 64 – 63/ - 
66/ - 71/ - 70/ - 73/Hviezdoslavova vo funkcii zberno-obslužnej MK pre areály BEKAERT - bývalej drô-
tovne s obsluhou zo severu a pre zóny RD/IBV pod Starými horami, MZ-7,5/50, resp. v IBV MZ-8/40; 

B3 – Vinohradská/Nerudova/Podzámska/Michalská/Kpt. Nálepku (už bez MHD) s križovatkami 
24/Šafárikova – 23/Kpt. Nálepku – 20/Nerudova/Sládkovičova - 18/Somodská - 19/Michalská -  
6a5/Kpt. Nálepku späť na Vinohradskú vo funkcii zberno-obslužnej pre sídlisko "mmmm", MZ-8/40; 

Do funkcie B3 po analýze významu hlavného prepojenia sídelnej štruktúry cestami, zaraďujeme aj 
miestne komunikácie, po ktorých bola a v súčasnosti je trasovaná sieť liniek MHD. Tieto MK boli v 
GDP zaradené do funkcie C2 dopravného významu, ale v zmysle návrhu zmien v STN 73 6110 "Projek-
tovanie MK" im prideľujeme vyššiu funkciu B3, a to aj z dôvodov jasnej diferenciácie zberných MK a 
obslužných C1-C3, ktoré majú lokálny význam takto: 

B3 – M. Benku nad stanicou, ako jednosmernú prípojnú pre príjazdy NAD a autobusov MHD do zóny 
bývalej drôtovne, MZ-7/30, s jazdným pruhom 3,5 m a núdzovým pruhom 2,5 m; 

B3 – Svätopeterská - Čulenova, pre jednosmernú prevádzku MHD medzi križovatkami 
77/Hviezdoslavova – 80/Timravy – 81/Šoltésovej – 75/Svätopeterská vyústená na Hviezdoslavovu/ 
II/507: MZ-7,5/30, s j.p. 3,0 m a 2,5 m núdzovým, alebo zastávkovým pruhom, úzke chodníky; 

B3 – Osloboditeľov v m.č. Šulekovo, nová rozvojová os s uzlami 97/križovatka s II/513, 96/J.Kráľa – 
84/Holubyho – 89/Šulekvská – 90/Priemyselná, v novej zástavbe MZ-8,5/40; 

B3 – Šulekovská – bulvár s vybavenosťou obce, medzi uzlami 93-92-89: MZ-8/40 s chodníkmi v zeleni, 
parkovanie, kompozičná os pôvodnej obce; 

B3 – Priemyselná v m.č. Šulekovo, zberno-obslužná os priemyselných a skladových areálov, kategórie 
MZ-8,5/50, j.p. 2X3,25m, samostatné parkoviská mimo HDP; 

Napriek úzusu, že v doprave pre ÚPN mesta sa neanylyzujú lokálne MK najnižšej funkcie (C3 – prístu-
pové MK len s pobytovou funkciou), do riešenia dopravnej kostry môže významne zasiahnuť  zámer 
podľa ZaD2011-most "Bailey Bridge, podnet 55 ZaD ÚPN mesta Hlohovec. Túto myšlienku podporil aj 
GDP, keď predĺžil pokračovanie nového mesta cez Váh do svahu zámockej záhrady a na MK Somod-
skú. Nový most cez Váh sa navrhuje medzi m.č. Šulekovo (MK Osloboditeľov a Priemyselná), južne od 
pôvodného dreveného mosta medzi Šulekovom a nábrežím A. Hlinku na ľavej strane Váhu, pre "IAD, 
cyklistov a chodcov".  

10.3.2 Železničná doprava 

Analýzy v oblasti železničnej dopravy s priamym dopadom na mesto Hlohovec sa odvíjajú od v súčas-
nosti spracovanej TEŠ a jej súladu s platným ÚPN mesta Hlohovec. Súčasná kolízna a denno-denne aj 
havárijná dopravná situácia v bezprostrednom okolí železničnej trate a stanice Hlohovec je daná kolí-
ziami s úrovňovým priecestín na II/507, obmedzeniami a kolíziami vlečiek s MK, neriešenie mestské-
ho komunikačného okruhu v súbehu s žel. traťou po jednej, alebo druhej strane koľajiska, bariéry pre 
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cyklistov a chodcov, nekultúrne objekty stanice a predstaničné priestory vo väzbe aj na autobusovú 
stanicu a deľba dopravnej práce v priestoroch staníc Hlohovec a Leopoldov.   

Z TEŠ a potrieb mesta podľa UPN Hlohovec vyplývajú tieto požiadavky na zvýšenie kvality života v 
meste a celkovú/environmentálnu bezpečnosť dotknutého priestoru: 

• elektrifikácia trate č.141 v úseku Leopoldov – Hlohovec – Nitra, 
• zdvojkoľajnenie predmetného úseku trate,  
• peronizácia koľají osobnej dopravy v stanici Hlohovec a mimoúrovňové vyvedenie cestujúcich 

z nástupíšť/výstupíšť na obe strany koľajiska, kde majú svoje ciele: centrum + AS a na severe 
priemyselné podniky s početnými pracoviskami, 

• bezbariérové križovania železnice s cestami, MK, cyklotrasami a pešími ťahmi, 
• koordináciu s pripravovanou investíciou spojovacej cesty I/64 medzi D1 a R1, 
• mimoúrovňové križovanie požadovaného mestského komunikačného okruhu v lokalite Boči-

na, km 20,279 pred vstupom cesty II/513 od Nitry do Hlohovca, 
• zámer elektrizácie a optimalizácie smerovať k variantom A a B TEŠ, ktoré uvedeným potre-

bám mesta Hlohovec podľa terajšieho stupňa informácií najviac vyhovujú. 

Generel dopravy Hlohovca sa analýzou infraštruktúry železničnej dopravy a stanice Hlohovec, resp. 
Leopoldov vôbec nezaoberal. Pozoruhodné sú ale v GDP porovnania vývoja (Tabuľka) a súvisiace  
konštatovania o význame osobnej železničnej dopravy pre Mesto Hlohovec: 

Napriek evidentnému poklesu prepravených cestujúcich železnicou v sledovaných rokoch, považuje-
me za zarážajúce tvrdenie v GDP "... nie je osobná preprava železničnou dopravou významná pre 
mesto Hlohovec." Rovnako je absurdné z hľadiska cieľov EU o udržateľnosti dopravy v európskych 
mestách tvrdenie GDP, časť B. Analýza súčasného stavu str.19, že z porovnania počtu 35 osobných 
vlakov /deň v roku 2010 a nákladných vlakov 6/deň "... význam nákladnej železničnej dopravy nie je 
pre mesto významný".  

Z rovnakých dôvodov považujeme za neprofesionálne a nepostačujúce, že spracovatelia GDP sa v 
Dopravno-sociologickom prieskume, str. 5-13 Analýz, vôbec nezaoberali mobilitou železničnou, keď v 
dotazníku nebola žiadna zmienka o ochote cestovať železnicou a želaniami potenciálnych cestujúcich 
na jej zlepšenie, nadväznosti v dopravnom reťazci denných ciest a ďalšími problémami alternatívnych 
druhov v súčasnosti a do budúcnosti. V týchto súvislostiach sa natíska otázka, načo sa vôbec v Európe 
investuje do kvality železničnej dopravy? 

Práve v oblasti železničnej a kombinovanej dopravy vidíme aj v súmestí Hlohovec/Leopoldov veľké 
perspektívy a rezervy, o čom svedčí zámer integrácie  kombinovanej stanice AS/ŽS v priestore želez-

Hlohovec cestujúci železničnou doprav     
rok cest/rok pomer

2000 168000
2004 133000 0,21 pokles
2005 161000 -0,21 rast
2007 138000 0,14 pokles
2008 160000 -0,16 pokles
2009 129000 0,19 pokles
2010 129000 0 stagnácia 1 2 3 4 5 6 7

-50000

0

50000

100000

150000

200000

Stĺpec B
Stĺpec C
Stĺpec D



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  217 

ničného koľajiska v "centre cieľov a zdrojov dopravy", čo sa javí reálne aj prevádzkovateľovi SAD Tr-
nava, str.19 Analýz v GDP. 

Integrácia osobnej železničnej a autobusovej dopravy je jedným z účinných nástrojov regulovania 
nežiadúcej automobilovej dopravy a jej negatívnych účinkov v priestore mesta Hlohovec.  

V obvode stanice Hlohovec konštatujeme nízke, až nulové využívanie vlečkových koľají, smerujúcich 
do areálov bývalej Slovakofarmy, dnes Zentiva a.s. na strane centra mesta, ktoré dávajú možnosť 
situovania mestského komunikačného okruhu (cestného) v pokračovaní línie MK Železničnej ulice. 

10.3.3 Mestská autobusová doprava – deľba dopravnej práce 

Predmetom analýz je doprava diaľková a regionálna so zastávkami na infraštruktúre mesta Hlohovec 
a jeho miestnych častí (AS, Hlohová, Šulekovo), ako aj MHD suplovaná prevádzkovateľom SAD Trnava 
tak, ako je to vo všetkých "malých a stredne veľkých" mestách SR.   

Podľa výsledkov GDP ankety dopravnej obslužnosti MHD (prieskum mobility) sú známe priemerné 
vzdialenosti zastávok MHD od bydliska 220 – 340 m a od pracoviska/školy 149 – 465 m, čo je vyhovu-
júci komfort pešej dostupnosti. V roku 2002 bolo v meste Hlohovec 5 liniek/trás, v roku prieskumu 
GDP 3 linky a GDP navrhuje k roku 2025 celkom 6 liniek MHD. 

Analýzy dopravno-sociologického prieskumu priniesli v roku 2010 výsledky deľby dopravnej práce, 
ktoré riešiteľ zovšeobecnil na 100% takto: 

pre vnútromestské cesty sú hybnosti:

vozidlami IAD spolu 20965 ciest denne, čo je ....... 0,938 cesty/obyv./deň    83,7% 

     deľba DP bez cykl+pešo 

autobusmi MHD spolu 4080 ciest denne, ............... 0,182 cesty/obyv./deň    16,3% 
bicyklom spolu 5315 ciest denne ............................ 0,238 cesty/obyv./deň 
pešo spolu 9770 ciest denne .................................... 0,437 cesty/obyv./deň 
cesty všetkými spôsobmi 40130 ciest ....................  1,796 cesty/obyv./deň. 
Na celom objeme bol pomer: IAD : MHD : cyklisti : chodci v % =  
     52,2 : 10,2 : 24,4 : 13,2 
Poznámka: v objeme ciest MHD sú aj vnútromestské cesty prímestskými spojmi SAD. 

Pre vonkajšie cesty boli hybnosti v GDP
vozidlami IAD spolu 9370 ciest denne, čo je ........... 0,42 cesty/obyv/deň  66,3% 

 stanovené takto: 

autobusmi VHD ...... 4760 ciest denne ..................... 0,213 cesty/obyv/deň 33,7% 
všetky cesty IAD+VHD/BUS denne 14130 ciest ....  0,633 cesty/obyv/deň 100% 
Z čoho vyplýva (30335 : 8840) vysoká obslužnosť mesta prímestskou dopravou až 22,6% VHD.  

Cesty podľa účelu neboli vyhodnocované. Taktiež neboli zisťované dopravné prúdy z hľadiska zdrojov 
a cieľov, preto nemožno posúdiť nevyhnutnosť jázd automobilmi a nízkym podielom MHD. Územie 
m.č.1 – Stred má najväčšiu plochu a hustotu obyvateľov (14400 obyv.), je teda logický vysoký podiel 
peších ciest 51%, ktoré pravdepodobne začínajú aj končia v centre. Pri ploche Stredu 225 ha (štvorec 
1,5*1,5 km) by mohol byť tento podiel ešte väčší, čo by mohlo zohrať významnú úlohu pri prognózo-
vaní dopravy pre environmentálny variant redukovania podielu IAD na deľbe dopravnej práce. Touto 
témou sa žiaľ GDP nezaoberal. Dovolíme si tvrdiť, že všetky vnútorné cesty v rámci m.č.1-Stred by v 
budúcnosti mohli byť stimulované v prospech peších a cyklistov s dostupnosťou do 1 km aj do kon-
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taktných m.č. 2-Sever a m.č. 5-Priemysel, a to aj za súčasného podielu MHD/RHD (miestna a regio-
nálna doprava) na ploche mesta Hlohovec. 

Dopravná obslužnosť územia mesta Hlohovec bola v GDP vyhodnotená ako dostatočná čo je doku-
mentované izochronami časovej pešej dostupnosti z jestvujúcich zastávok MHD 4 minúty. Nepokrytá 
je južná časť m.č.1, kde ale miestne autority súhlasia s tým, že ide o lokality rodinných domov v kva-
litnom prostredí, bez potreby MHD.  

V koncepte dopravy budú zohľadnené výsledky ankety mobility MHD+VHD podľa GDP, v konfrontácii 
so zámermi redukovať vysoký podiel IAD. 

10.3.4 Statická doprava 

Generel dopravy v časti Prieskumy a analýzy konštatuje vyváženosť parkovísk a požiadaviek na par-
kovanie a odstavovanie cestných vozidiel v meste Hlohovec.  

Na území mesta sa nachádzajú parkovacie plochy, ktoré z hľadiska významnosti nad 30 stojísk pre OA 
analyzujeme v súlade s GDP takto: 

Tabuľka 100 Významné parkovacie a odstavné plochy dopravy 

Lokalita parkoviska Okrsok  Kapacita OA Účel / využitie parkoviska % 

GDP Počet stojísk  

MK Podzámska, Sl.Sporit. 1- Stred 50 Parkovanie v centre, OV / 100% 

Nám.Sv.Michala Archaniela 1 30 Parkovanie v centre, OV / 100% 

MOH Lidl, Nitrianska 1 105 Návštevníci obchodu, OV, 70% 

Železničná stanica 1 30 Cestujúci, taxi, bývanie v priľah.uliciach, 100% 

Hotel Šport 1 50 Návštevníci, OV / priemer: 40% 

Športoviská MK Športová 1 40 Návštevníci podujatí, OV, / priemer: 40 

MOH COOP, Podzámska ul. 1 30 17 + na MK, návštevníci OV, bývanie, / 80% 

MK Hollého, Supermarket Viktória  1 30 Návštevníci, admin., / 90% 

M.R. Štefánika, MsÚ, nákup.stred. 1 35 Návštevníci OV / 90% 

M.R. Štefánika pod pešou zónou 1 40 Návštevníci OV / 90% 

Školská celkom 1 65 Návštevníci OV v centre /95% 

MOH Kaufland/Jisk/ 3- Juh 290 Návštevy obchodov, OV, / 50% 

Sihoť, COOP Jednota 3 50 Obyvatelia BD 

MK Balatonská, CVČ 3 50 Príležitostné podujatia 

Nábr.A. Hlinku, kúpalisko 3 60 Náhodné využívanie, / 30% 

Nábr.A. Hlinku, Zámocká záhrada 3 70  

Nábr.A. Hlinku, poliklinika 3 45 Návštevy OV, / 80% 

P- Zentiva 5a 65 OV, návštevy krátkodobé /80% 

P- Zentiva 5a 120+65 Zamestnanci firmy /95% 

Mierová, Baekert 5b 200+115 Zamestnanci, návštevy / 95% 

Františka Lipku, Baekert 5b 55 Zamestnanci, ubytovaní / 80% 

Manckovičova 1 39+72 Radové garáže + hromadná garáž / pre BD 

MK Fraštácka 1 84 Väčšia skupina radových garáží / pre BD 

MK Dukelská 2- Sever 97 Skupinové radové garáže / pre BD 
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Lokalita parkoviska Okrsok  Kapacita OA Účel / využitie parkoviska % 

GDP Počet stojísk  

PD Nitrianska 3 48 Garáže v areáli poľno.družstva / pre BD 

 

Za nevyhovujúcu situáciu hodnotíme parkovanie vo vnútroblokových priestoroch/uliciach C3- prístu-
pových a čiastočne aj na chodníkoch, najmä: MK Podzámska 107 stojísk OA, Pod Beranom 105 stojísk 
OA, Nitrianska BD s 204 kolmými stojiskami OA, ale aj na ďalších kratších uliciach, čo znemožňuje 
manévrovanie vozidiel a prejazdnosť ulíc.  

Parkovaciu politiku, navrhovanú v platnom ÚPN možno považovať za jeden z účinných nástrojov re-
gulovania individuálnej dopravy v meste. 

10.3.5 Cyklistická doprava v meste Hlohovec 

Rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry mesta v nadregionálnych vzťahoch ovplyvní Vážska cyklotu-
ristická magistrála v úseku Piešťany – Žilina. Trasy cyklomagistrály sú vedené po účelových asfalto-
vých komunikáciách, hrádzach a po štátnych cestách. Hlohovec sa môže pripojiť lokálnymi trasami po 
oboch hrádzach rieky Váh na piešťanský úsek cyklomagistrály. 

Podľa GDP a vlastných prieskumov je cyklistická infraštruktúra vybudovaná na hrádzi rieky Váh, ktorá 
ideovo nadväzuje na Považskú cykloturistickú trasu. Výhľadovo budú Považskú cyklotrasu  tvoriť obe 
hrádze Váhu. Vnútromestské cyklistické cesty využívajú hlavný dopravný priestor miestnych komuni-
kácií a prieťahov ciest mestom. Tieto integrované trasy sú v meste prepojené na cyklistickú chrbticu, 
vedenú po ľavej hrádzi Váhu a na pešie ulice v centre mesta. Zakončenie cyklistických ťahov je v hlav-
ných cieľoch rekreačných lokalít: centrum-M.R. Štefánika, športové areály, zámocký park, železničná 
stanica. Hlavné cyklistické ciele za prácou smerujú do priemyselnej zóny Baekert a Zentiva.  

Podľa anketového prieskumu cesty bicyklom v rámci  vnútromestských vzťahov zaujímajú významný 
podiel 13,2% a objemy sa sústreďujú do m.č. 1-Stred 41,8%, 3-Juh 18,5% a 2-Sever  17,7%, v celo-
mestskom objeme 5315ciest/deň sú tieto cesty orientované na kompaktnú zástavbu mesta: HBV, 
pracoviská, školy, vybavenosť.  

V návrhu dopravy bude potrebné vytvoriť cyklistickej doprave vhodné podmienky vlastnej infraštruk-
túry, resp. vedením cyklistických ťahov po jednosmerných MK najnižšej funkčnej úrovne – C2 a C3, 
ale aj po D1 pešími zónami a chodníkmi.  

10.3.6 Pešia doprava v meste 

V súčasnosti je pre peší pohyb vymedzený priestor námestia Sv.Michala a časť ulice M.R. Štefánika. 
Hlavné pešie ťahy ciest za každodennými cieľmi práca, škola, nákupy, vedú v dopravnom priestore 
miestnych komunikácií. Prieťahy ciest II/507 a II/513 ponúkajú primerané priestorové a bezpečnost-
né podmienky chodcom: oddelenie od cestnej dopravy zeleným pásom, aleho aspoň prúžkom, par-
kovacím pruhom, chránené priechody v križovatkách, väzby na parky a pešiu zónu, resp. zámocký 
park a  nábrežie A. Hlinku. Pre intenzitu pohybu chodcov v meste boli urobené prieskumy na výz-
namných priechodoch v križovatkách prieťahu II/513- Slov. nár. povstania v dopoludňajších hodinách. 
Štvorhodinové reprezentatívne frekvencie s objemami 2275 – 2318 pohybov a max.hodinové pohyby 
597-643 chodcov v oboch smeroch nepresahujú smerodajné hodnoty.  
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Funkčné priestory vyžadujúce ochranu chodcov (školy, zdravotníctvo), sú situované v zónach s ob-
služnou komunikačnou sieťou najnižšej úrovne C3 a D1, zastávky MHD sú pešo dostupné do 350 m, 
poprepájané chodníkmi C3 v sídliskách HBV, čo je základ bezpečnosti.  

Nevyhovujúci stav má jediná pešia lávka nad nitrianskym železničným zhlavím stanice v predĺžení 
Bernolákovej ulice: prehnité drevené schodové stupne a podlaha, poškodená oceľová konštrukcia. 
Pôvodný peší podchod v línii ulice Ľ. Zúbka-Zábranie pod Leopoldovským žel.zhlavím v blízkosti stani-
ce je zavalený nánosmi nad uložením rozvodov inž.sietí, čo bol tiež dôvod na uzavretie podchodu. Na 
nábrežnej promenáde A. Hlinku by bojo vhodné optické oddelenie cyklistov a chodcov, intenzity uží-
vateľov ale zatiaľ neindikujú akútnosť zníženej bezpečnosti. Kolízie chodcov a cyklistov s cestnou do-
pravou na nábrežnej MK z dôvodov jej dlhej priamej trasy je možné a žiadúce riešiť zriadením viace-
rých chránených priechodov, najmä v miestach parkovísk. 

10.4 Negatívne účinky dopravy, vplyv na riešenie mesta 
Priestory ochranného pásma prieťahov ciest mestom, vzhľadom na zvýšenú intenzitu a význam prie-
ťahov (25-20 metrov na obe strany od osi komunikácie) kumulujú všetky negatívne účinky dynamic-
kej dopravy a priľahlého územia, najmä hluk, imisie, nehodovosť, prašnosť, blato a náľadie, čím sa 
zhoršuje kvalita urbánneho prostredia obce. Z hľadiska bezpečnosti sú kritické miesta: námestie SNP 
v celej dĺžke v interakcii s bývaním v bytových domoch a OV, Hlohová v časti HBV na Fraštáckej ulici, 
ale aj jednosmerný prieťah autobusov a NAD na Bernolákovej "dolu kopcom", kde je tendencia zrých-
ľovania vozidiel v zóne IBV. 

Hluková situácia v najnepriaznivejšom profile prieťahu cesty II/507-II/513 Námestím SNP sa stanovu-
je informatívne z profilu merania intenzity v novembri 2013 takto: 

12 hodinový prieskum "cez deň": 

OA =    14188 voz/12h ................ 15607 OA/deň 

NA+K+BUS =    1007 ťažkých/12h .........   1128 T/deň 

Spolu intenzita  15189 sk.voz./12 hodín     n=16 735 sk.voz./24 hod 

F1: podiel T/S = 6,7 %   (jazd. rýchlosť 45 km/hod),     F2: terén rovinatý,  F3: povrch asfalt = 1  

vonkajší hluk z dennej intenzity podľa metodiky nomogramov STU: 

výpočtová hodnota intenzity X = nd*F1*F2*F3  kde n=0,95I/16 pre dennú dobu  

X = 16735*0,95/16= 994*F1*F2*F3 z grafov: F1= 1,22, F2=1, F3=1 

X = 994*1,22*1*1 = 1212 prepoč.voz./hod 

z grafu pre nepohltivý terén: 

hladina hluku z dopravy LAeq = 62,5 dB(A) vo vzdial. 7,5 m = na fasádach domov vo výške 1,0 m 

     = 61,5 dB(A) vo výške 10 n na fasádach priľahlých obytných domov 

podľa tabuľky GDP-Koncept, str.49 je prípustná ekvivalentná hladina hluku z cestnej dopravy v území 
kat.II okolo ciest 1.-3. triedy stanovená na Leq.p = 60 dB(A) ..... Vyhl. č.549/2007 Z.z. 

 LAeq = 62,5 dB(A) je o 2,5 dB(A) väčšia na chodníkoch a fasádach obytných domov  

LAeq = 62,5 dB(A) je o 1,5 dB(A) väčšia na oknách bytových domov hlavnej ulice nám.SNP.  

Prekročenie hladiny hlučnosti sa nepovažuje za extrémne.  
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11 PRIESKUMY A ROZBORY VEREJNÉHO 
TECHNICKÉHO VYBAVENIA  

11.1 Vodné hospodárstvo 

11.1.1 Vodohospodárske pomery 

Hydrogeograficky patrí katastrálne územie mesta Hlohovec aj s časťou Šulekovo do povodia rieky 
Váh, ktorý je najvýznamnejším tokom v záujmovom území. Preteká mestom zo severu na juh 
a oddeľuje od seba časti Hlohovec a Šulekovo.  

Podľa hydrologických charakteristík patrí územie Hlohovca do vrchovinno-nížinnej oblasti, rieky tu 
majú snehovo-dažďový typ odtoku, s maximálnymi prietokmi v apríli a minimálnymi v januári až feb-
ruári. Priemerný ročný prietok bol 110,409 m3/s, maximálny prietok 479,079 m3/s, minimálny prietok 
27,716 m3/s (údaj z roku 2011). Priemerný ročný stav je 158 cm, maximálny 288 cm, minimálny 116 
cm. 

Rieka Váh vstupuje na územie mesta Hlohovec s povodím o rozlohe 10 356,5 km3 s dlhodobým prie-
merným prietokom Qa=148 m3/s, Q355=36,0 m3/s a Q100 –ročnej vody=1 890 m3/s 

Rieka Váh je obojstranne ohrádzovaná, čo zabezpečuje ochranu okolitého územia proti povodniam.  

Ľavobrežnú časť povodia v území mesta Hlohovec tvorí Nitrianska pahorkatina v podhorí pod profi-
lom Hlohovca v úzkom páse územia, ktoré je občas zaplavované prívalovými vodami a veľkými voda-
mi rieky. Pravobrežná časť povodia má rovinatý, nížinný charakter, územie je chránené protipovod-
ňovou ochrannou hrádzou. 

V pravobrežnom a širšom záujmovom území mesta Hlohovec je významným vodným tokom rieka 
Dudváh, ktorá je obojstranne ohrádzovaná. V pravobrežnom území ústia do Dudváhu toky nižšieho 
radu, menšie odvodňovacie kanály, to je ale mimo územia Hlohovca. 

Rieka Váh prešla v území Hlohovca značnými úpravami a reguláciou. V území sa nachádza viac men-
ších alebo stredne veľkých vodných plôch, ktoré sú prevažne v okolí Váhu a vznikli na miestach štrko-
vých jám. 

Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke 2,8 m pod terénom, kolektorom podzemnej vody je vrst-
va štrkopieskov kvartérneho pokryvu a neogénneho podložia, ktoré vytvárajú spoločnú nádrž. Pre 
hydrologické pomery je charakteristická priama hydrodynamická závislosť režimu podzemnej vody na 
výške hladiny rieky Váh. Podzemné vody sú nadpriemerne mineralizované s celkovou mineralizáciou 
cca 80 mg/l hydrouhličitanovo-vápenato-horečnatého charakteru so zvýšeným obsahom síranov.  

Súčasný režim využitia Váhu nad profilom mesta Hlohovec ovplyvňuje prevádzka Vážskej vodohospo-
dárskej sústavy.  

Rieka Váh nie je v súčasnosti v území mesta Hlohovec účelovo využívaná. Povodie Váhu ako správca 
vodného toku zaradil do  koncepcie viacúčelového využitia toku pre výhľadové obdobie výstavbu 
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vodných diel s VE. Bude to v úseku rieky od zaústenia odpadového kanála z VE Madunice v Hlohovci – 
nad železničným mostom až po koniec vzdutia VD Kráľová v dĺžke 24 km s maximálnym hydroenerge-
tickým spádom 19,1 m.  

V roku 2006 bola vypracovaná projektová dokumentácia na VD Sereď – Hlohovec pre objednávateľa 
TOP OPTIMAL s.r.o Praha. Projektovú dokumentáciu pre Derivačné riešenie VD Sereď – Hlohovec pre 
územné rozhodnutie vypracoval HYDROINVEST s.r.o Bratislava ako generálny projektant. 

Stavba bude umiestnená v inundačnom území Váhu, v úseku vymedzenom koncom zdrže VD Kráĺová 
a vyústením odpadového kanála od VE Madunice do Váhu, jednotlivé objekty budú rozložené v línii 
dlhej cca 24 km v smere sever – Hlohovec, juh – Sereď. 

Vodné dielo Sereď – Hlohovec bude viacúčelové dielo, ktoré je zároveň súčasťou strategickej investí-
cie projektu Vážskej vodnej cesty. Jeho význam spočíva hlavne v tom, že svojím umiestnením umož-
ňuje prepojenie plavebnej cesty Dolného Váhu s plavebnou cestou vedenou v derivačných kanáloch 
Vážskej kaskády. 

Vodné dielo bude poskytovať: 

• Energetické využitie – navrhnuté technické riešenie VD umožní vyrobiť na VE Sereď 
v priemernom hydrologickom roku 187,45 GWh elektrickej energie 

• Zabezpečenie plavby na VD – vybudovanie preplavovacej komory a plavebnej dráhy, ktorá 
umožní  prepojenie plavebnej dráhy vedenej korytom Dolného Váhu od Komárna po Kráľovú, 
do plavebnej dráhy vedenej v derivačných kanáloch Vážskej kaskády až po Žilinu 

• Protipovodňová ochrana územia v dĺžke cca 25 km 
• Zabezpečenie závlahovej vody  
• Ťažba štrku pri pravidelnej údržbe plavebnej dráhy 
• Rekreačno – športové využitie vodnej plochy 

Z PD – VD Sereď – Hlohovec vyplýva, že lokalita VD bude zasahovať aj infraštruktúru spádovej oblasti 
Hlohovca, z toho vyplýva realizácia vyvolaných investícii a to  preložky vodovodných a kanalizačných 
potrubí v lokalite vodného diela, najmä na nábreží v Hlohovci.  

Na VD Sereď – Hlohovec, derivačný variant  bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Toto roz-
hodnutie vydal Krajský stavebný úrad , Trnava – odbor stavebného poriadku. Toto rozhodnutie na-
dobudlo právoplatnosť dňa  19.01.2013 

11.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 

Mesto Hlohovec má vybudovaný verejný vodovod, ktorý bol budovaný postupne od rokov 50-tych 
minulého storočia.  

Základným zdrojom pitnej vody pre mesto Hlohovec sú miestne vodné zdroje na pravom brehu toku 
Váh, južne od ochrannej hrádze a severne nad železničnou traťou č. 141. Sú to studne S1 – S3, S5, S6, 
z ktorých sa voda dopravuje prívodným potrubím DN 150 do akumulačnej nádrže s objemom 400 m3 
situovanej  v areáli vodných zdrojov.  
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Výdatnosť hlavného vodného zdroja je Q=112 l/s, s odporučeným odberom 95 l/s. Podľa majiteľa a 
správcu vodných zdrojov TAVOS, a.s. Piešťany, prevádzkový závod Hlohovec, je po miernom poklese 
sumárnej výdatností studní odporúčaný reálny odber Q=76 l/s. 

Ochrana vodného zdroja proti znehodnoteniu vody v zmysle platných legislatívnych opatrení Minis-
terstva zdravotníctva SR a rozhodnutím  ONV OPLVH Trnava z 20.12.1985 je stanovená nasledovnými 
stupňami pásiem hygienickej ochrany, ktoré sa nemenili: 

• PHO Io  - 100 x 100 m, 
• PHO IIo vnútorné je vymedzené oplotením areálu vodných zdrojov, v ktorom sú situované: 

akumulácia 400 m3, chlórovňa a ČS, 
• PHO IIo vonkajšie – zahrňuje časti katastrálnych území Šulekovo, Leopoldov a Červeník. 

Celková výmera ohraničeného I. a II.stupňa PHO zdrojov vody je cca 16,63 ha.  

Doplňujúcim zdrojom miestnych zdrojov je privádzač vody zo skupinového vodovodu Trnava, vetva 
Žlkovce – Hlohovec, distribúcia z tohto SKV je riadená potrebou vody v meste Hlohovec a spotrebou 
vody po trase pre obce Ratnovce, Žlkovce, Červeník a Leopoldov. Voda z SKV Žlkovce – Hlohovec je 
prívodným potrubím DN 200, ktoré je odbočkou z prívodu SKV Žlkovce – Hlohovec - DN 500  privá-
dzaná do akumulačnej nádrže 400 m3  situovanej v areáli VZ . 

Pre vodovodný systém zásobovania mesta Hlohovec je k dispozícii aj vodný zdroj Rakovice – Borovce.  

Pre prípad havárie horeuvedených vodných zdrojov umožňuje SKV Trnava dodávku vody do mesta 
Hlohovec aj z vodných zdrojov Dechtice a a Dobrá Voda podľa spotreby v meste Trnava. 

Distribúcia vody z areálu vodných zdrojov  do vodojemov je zabezpečovaná: 

• Výtlačným potrubím DN 300 cez čerpaciu stanicu, ktorá je situovaná v areáli VZ. Potrubie do-
pravuje vodu cez Váh a ďalej intravilánom mesta ( ulice Zábranie,  Komenského, Školská 
a Jesenského do vodojemov I. tlakového pásma 1x6000 m3 a 2x1000 m3. Kóty nádrží vodo-
jemov 198,91/193,91 m n. m. 

• Gravitačným prívodom DN 500, ktorý je napojený na privádzač DN 600 z vodojemu Vrbové 
do Trnavy. Odbočka prívodu DN 500 je situovaná v katastrálnom území obce Žlkovce. Odboč-
ka odtiaľ vedie cez obec Červeník, mesto Leopoldov a mestskú časť Šulekovo, cez tunelový 
kolektor popod rieku Váh na jeho ľavú stranu a ulicami Podzámska, Kpt. Nálepku, 
a Vodárenská do vodojemov I. tlakového pásma 1x6000 m3 a 2x1000 m3. 

• Mestská časť Šulekovo je zásobovaná priamo z diaľkovodu SKV Žlkovce Hlohovec 

Vodojemy s akumuláciou o celkovom objeme 8000 m3  sa nachádzajú v oplotenom areáli v miestnej 
časti I Stred – Vinohradská v I. tlakovom pásme, z čoho:  

• Vodojem 2x1000 m3 , kóty 198,91/193,91 m n.m. na Vodárenskej ulici  

• Vodojem 1x6000 m3 , kóty 198,91/193,91 m n.m. na Koperníkovej ulici  

 Obidva vodojemy sú plnené výtlačným potrubím DN 300 z hlavných vodných zdrojov za Váhom, 
s doplňovaním  z diaľkovodu SKV Žlkovce - Hlohovec 
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Obidva vodojemy sú navzájom prepojené a okrem I. tlakového pásma sú zásobované z vodojemov aj 
dve druhé tlakové pásma, 2a, 2b a mestské časti zásobované cez ATS Vinohradská a Panská Niva 

Vodovodná sieť 

má dve tlakové pásma: 

1. tlakové pásmo: 

• podstatná časť intravilánu mesta sa nachádza v I. tlakovom pásme. Hlavným zásobným po-
trubím je zásobný rad DN 200, ktorý je paralelne vedený z vodojemu 1x6000 m3 až po ulicu 
Starý Rínok s výtlačným potrubím DN 300 zo zdrojov vody. Nadväzujúca rozvodná sieť I. tla-
kového pásma  je prevažne zaokruhovaná a vybudovaná z profilov DN 200, 150, 125, 100 
a 80, materiál potrubí: oceľ, liatina azbest a PVC a PE. 

• V mestskej časti Šulekovo sú hlavné zásobné rady PVC - DN 150, na ktoré sa napája uličná 
rozvodná sieť, ktorej profily sú DN 100. 

2. tlakové pásmo: 

• tlakové pásmo 2a zahrňuje juhozápadnú časť so zástavbou Koperníkova ulica, IBV Svinná Ho-
ra, HBV Nitrianska ulica, Vodárenská ulica, Sládkovičova ulica, ulica J.Bottu, Nerudova ulica, 
ulica Kpt. Nálepku, Šomodská ulica, Rad mjr. Pavloviča, Balatónska ulica. Voda do tejto oblas-
ti je dopravovaná čerpacou stanicou pri vodojeme 1x6000 m3, kapacita Q = 33,0 l/s 
a výtlakom DN 125, na ktorý sú napojené uličné rady  DN 100. 

• tlakové pásmo 2b zahrňuje severnú časť so zástavbou IBV Kamenná hora s ulicami: Kameno-
horská, Veterná, Karpatská, Inovecká, Ružová a J.A. Gagarina. Toto tlakové pásmo je samo-
statné s vlastným vodojemom vybudovaným v lokalite Kamenná hora, objem vodojemu 250 
m3 na kóte 225,0 m n.m. Nádrž vodojemu je plnená zásobným radom DN 150 – PVC – I. tla-
kové pásmo z Mierovej ulice. Pri vodojeme je vybudovaná ATS – čerpacia stanica s kapacitou 
Q = 11,0l/s, z ktorej výtlačným potrubím DN 150 – PVC je uličnými radmi DN 100 zásobovaná 
oblasť tlakového pásma 2b. 

• ATS Vinohradská – zásobuje ulice Slov. nár. povstania, Vinohradská, Šafárikova 

• ATS Pánska Niva – zásobuje ulice Pánska Niva, Slnečná, Poniklecová, Kruhová 

Hygienické zabezpečenie vody dodávanej z VZ sa vykonáva v areáli vodných zdrojov. 

Vodovodné potrubia sú situované v zelených pásoch, v chodníkoch, krajnici komunikácií.    

Meranie spotreby vody pre  jednotlivé nehnuteľnosti rodinných domov, prípadne bytových domov je 
fakturačnými vodomermi vo vodomerových šachtách situovaných na pozemkoch majiteľov jednotli-
vých nehnuteľností. 
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Tabuľka 101 Štatistický prehľad zásobovania vodou – mesto Hlohovec aj s časťou Šulekovo - údaje 
Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec 

 2012 2013 

Dĺžka vodovodnej siete 53 398 m3 58 398,0 m 

Počet vodovodných prípojok 3 850 ks 3784 ks 

Dĺžka vodovodných prípojok 26 092 26 092,0 m 

Počet zásobovaných 
obyvateľov 

21 651 21 487 

Voda fakturovaná celkom 965 204 m3 971 315 m3 

domácnosti 606 125 m3 613 867 m3 

priemysel 359 079 m3 357 448 m3 

Voda čerpaná 373 000 m3 368 000 m3 

Voda prevzatá 1 504 320 m3 1 489 670 m3 

Voda nefakturovaná 539 166 m3 518 355 m3 

Z toho straty v potrubí  521 116 m3 500 354 m3 

Spotreba vody na obyvateľa  70,70 l/obyv./deň 78,27 l/obyv./deň 

Dimenzie potrubí vodovodnej 
siete v meste 

DN 200, 150, 125, 100, 80  DN 200, 150, 125, 100, 80 

Materiál vodovodných potrubí Oceľ, liatina, azbestocem., PVC, PE Oceľ, liatina, azbestocem., PVC, PE 

Majiteľ vodovodnej siete Mesto Hlohovec Mesto Hlohovec 

Prevádzkovateľ vodovodnej 
siete 

Vodárenské a technické služby, 
s.r.o. Hlohovec 

Vodárenské a technické služby, 
s.r.o. Hlohovec 

VZ S1 – S3, S5, S6 Výdatnosť Q=112 l/s,  
Odporučené Q= 95l/s 

Výdatnosť Q=112 l/s,  
Odporučené Q= 95l/s 

Akumulácia Vodojem 2x1000 m3,  
1x6000 m3 

Vodojem 2x1000 m3,  
1x6000 m3 

Prívodné potrubia DN 500, DN 300 DN 500, DN 300 

Majiteľ VZ, vodojemov, prívod-
ných potrubí 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – 
TAVOS  

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – 
TAVOS 

Prevádzkovateľ VZ, vodojemov, 
prívodných potrubí 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – 
TAVOS  

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – 
TAVOS 

 

Tabuľka 102 Prehľad potrieb vody 

Obec Počet obyv. Roč. potr. vody 
(výpočet) 

Priemerná potreba  
vody Qp 

Max. denná potreba 
vody Qm 

Max. hod. 
potr. vody Qh 

m3 m³/d l/s m³/d l/s l/s 

Hlohovec 21 959/21 487 1 594 831  4 369,40 50,57 5 680,22 65,74 138,10 
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Tabuľka 103 Prehľad potrieb vody – rok 2012 a 2013 

Rok Počet záso-
bovaných 
obyvateľov 

Údaje o spotrebe 
fakturovanej vody za 
rok 

Hodnoty ročnej 
potreby vody určené 
výpočtom 

m³ m³ 

2012 21 651 965 204 m3  

2013 21 487 971 315 m3 1 594 831 m3 

 

Bilancia potreby vody  

Výpočet potreby vody pre mesto Hlohovec a pre úroveň k 31.12. 2013 
Potreba pitnej vody pre mesto Hlohovec je určená podľa Z.z. 684/ 2006, Vyhlášky Ministerstva život-
ného prostredia SR zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požia-
davkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Počet obyvateľov: 21 959 k 31.12.2013 ( údaj Ms.Ú Hlohovec)  

Počet zásobených obyvateľov: 21 487 (rok 2013)  

a. Špecifická potreba vody na obyvateľa podľa vybavenosti: 

• 145 l/obyv./deň – 55,7 % - 12 232 obyv.   

• 135 l/obyv./deň  - 26 0 % -   5 709 obyv.  

• 100 l/obyv./deň – 18,0 % -   3 952 obyv. 

• 40 l/obyv./deň  - 0,3 %  -            66 obyv. 

       b. Špecifická potreba vody pre základnú a vyššiu vybavenosť: 65 l/obyv./deň 

 (podľa kategórie veľkosti obce  - od 20 001 do 100 000 obyv.)   

       c. Špecifická potreba vody pre jednotlivých podnikateľov, ostatných zamestnancov a školy je 
zahrnutá v špecifickej potrebe vody pre základnú a vyššiu vybavenosť, čo vyplynulo z porovnania 
výpočtov 

Priemerná denná potreba vody Qp:  

• Qpobyv  = 12 232 x 145 + 5 709 x 135 + 3 952 x 100 + 66 x 40 = 2 942,1 m3/deň = 34,05 l/s 

• Qpvyb.   =   21 959 x 65 l/obyv./deň =                                               1 427,3 m3/deň = 16,52 l/s 

Priemerná denná potreba vody Qp: 

• Qp =  4 369,4 m3/deň = 50,57 l/s 

Maximálna denná potreba vody Qm:             (kd=1,3) 

• Qm = 4 369,4 m3/deň x 1,3 = 5 680,22 m3/deň = 65,74 l/s 
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Maximálna hodinová potreba vody Qh: (kh=1,8)  

Qh = 5 680,22 x 1,8 = 426,0 m3/hod. = 118,33 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody Qh: (kh=2,1)  

Qh = 5 680,22 x 2,1 = 497,0 m3/hod. = 138,06 l/s 

Priemerná ročná potreba vody: 

• Qročné = 1 594 831 m3 

Posúdenie zdrojov vody 

Využiteľná kapacita, odporúčaný odber  76,0 l/s 

a)  Maximálna denná potreba vody súčasnosť - výpočet 65,74 l/s 

b) Maximálna denná spotreba vody súčasnosť – údaj VTS – úroveň roku 2013 40,04 l/s 

a)  Prebytok - výpočet 10,26 l/s 

b) Prebytok súčasnosť – podľa údajov VTS – úroveň roku 2013 35,96 l/s 

 

Posúdenie potrebného objemu vodojemu úroveň roku 2013 

V zmysle platnej STN využiteľný objem akumulácie sa navrhuje minimálne 60 % maxim. dennej po-
treby Qm.: 

Potrebná akumulácia V = 0,6 x 5 680,22 3 408,13 m3 Výpočtová hodnota 

V = 0,6 x 2661,14 1 596,70 m3 Podľa skutočnej spotreby 

Jestvujúca akumulácia 2x1000 + 6000 m3 8 000 m3  

Neverejné a priemyselné vodovody 
V meste Hlohovec sú v súčasnosti v prevádzke 4 lokálne vodovody pre podnikové sféry. Najvýznam-
nejšie sú firmy Bekaert Hlohovec, a.s. a Saneca Pharmceuticals, a.s.. 

Zásobovanie priemyslu pitnou a úžitkovou vodou 

• Firma Bekaert Hlohovec, a.s. je pitnou a úžitkovou vodou zásobovaný zo zásob podzemných 
vôd na území jeho areálu, sú to studne HgV – 1,2 

• Firma Saneca Pharmceuticals, a.s. je pitnou a úžitkovou vodou zásobovaná z vlastných zdrojov, 
ktoré sú situované mimo vlastného areálu. Zdrojom sú 3 širokoprofilové studne HS 1,2,3, ktoré 
sú chránené ochrannými pásmami. Studne sú situované východne od areálu podniku v časti  
Diely pri komunikácii Hlohovec – Nitra. Z vodných zdrojov je voda privádzaná potrubím DN 150 
do podniku, kde je upravovaná a akumulovaná vo vodojeme o objeme 1000 m3. Podnikový vo-
dovod je odbočkou z vodojemu prepojený na mestský vodovodný systém v 1. tlakovom pásme. 

Zásobovanie priemyselnou vodou 
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• Firma Bekaert Hlohovec, a.s. 

Zdrojom prevádzkovej vody je 7 studní, ktoré sa nachádzajú na ľavom brehu v inundačnom 
území rieky Váh v časti Peter za ochrannou hrádzou. Prívodné potrubia z jednotlivých studní 
privádzajú vodu do akumulačnej nádrže a odtiaľ cez čerpaciu stanicu výtlačným potrubím DN 
400 do areálu podniku. 

• Firma Saneca Pharmceuticals, a.s. 

Zdrojom prevádzkovej vody sú 3 studne, ktoré sa nachádzajú na ľavom brehu v inundačnom 
území rieky Váh tiež v časti Peter. Prívodné potrubia z jednotlivých studní privádzajú vodu do 
akumulačnej nádrže a odtiaľ cez čerpaciu stanicu výtlačným potrubím DN 500 do areálu pod-
niku alebo vodojemu 1000 m3 nad Kalváriou. 

• Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 

Areál PD Hlohovec   

o Vodný zdroj – studňa vŕtaná 80 m, 
o Akumulácia – vežový vodojem, objem 80 m3, 
o ČS nádrž NO 25  

Areál Bočina  

o Vodný zdroj – studňa vŕtaná 50 m, 
o Akumulácia – podzemný vodojem, objem 60 m3,  

Súčasný technický stav potrubí vodovodnej siete v Hlohovci 

Vodovodné potrubia mestskej vodovodnej siete boli budované v 50 – tych rokoch minulého storočia. 
Vzhľadom na túto skutočnosť je časť potrubí po hranici životnosti a väčšina potrubí na hranici tech-
nickej životnosti. Materiál  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec 2014 – 
2020, spracovateľ MEDIA COELI uvádza, že ide o potrubia z azbestocementu v dĺžke 6 424 m 
a potrubia z ocele v dĺžke 2 803. Nevyhovujúce potrubia sa nachádzajú v uliciach: Bernolákova, Cinto-
rínska, Československej armády, Fraňa Kráľa, Hlohová, Hurbanova, Kalinčiakova, Kamenohorská, 
Krátka, 9. mája, Mierová, Nábrežie Andreja Hlinku, Nám. Sv. Michala, Nerudova, Nitrianska, Palacké-
ho, Palárikova, Podzámska, Puškinova, Pribinova, Radlinského, Rázusova, Starý rínok, Tolstého 
a Zábranie. Rekonštrukcia týchto potrubí je nutná jednak vzhľadom na riziko ohrozenia dodávok pit-
nej vody pre spotrebiteľa a aj vzhľadom na enormne vysoké straty vo vodovodnej sieti.  

K problematike zásobovania vodou - privádzače do vodojemu: 

V súčasnosti je voda do vodojeme v meste Hlohovec privádzaná z tzv. DVZ. Potrubie je umiestnené 
na železničnom moste. Výtlak je v trase ulíc Zábranie, Komenského, Jesenského, Šafárikova - Koper-
níkova. 

Mestská časť Šulekovo je zásobovaná priamo z odbočky diaľkovodu bez medziakumulácie. To zname-
ná, že v prípade poruchy na diaľkovode, príde aj k prerušeniu dodávky vody pre celú mestskú časť 
Šulekovo vrátane priemyselného parku a obchodnej zóny. 
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Ďalší privádzač do vodojemu vedie cez ul. Osloboditeľov, zhybku popod Váh, Zámockú záhradu, ul. 
Podzámsku, Kpt. Nálepku a Vodárenskú ul.. V súbehu s touto trasou je spiatočka z vodojemu. Uvede-
né potrubia sú z prevažnej časti vo vlastníctve spol. Tavos-u. Spoločnosť Vodárenské a technické 
služby, s.r.o. nepozná stav uvedených potrubí v úsekoch, ktoré nie sú v jej správe. 

Zhybka, výtlak do vodojemu a spiatočka v úseku od ul. Podzámska po Osloboditeľov nie sú v súčasnej 
dobe prevádzkované (spol. Tavos). 

Vzhľadom na zlepšenie kvality zásobovania sa pripravujú rokovania za účelom spustenia zásobnej 
vetvy zhybky do prevádzky s vybudovaním krátkeho spoju na lokálne zásobné potrubie. Po realizácii 
týchto prác by bolo možné zásobovať celú MČ Šulekovo vodou v prípade poruchy na diaľkovode a 
zároveň by sa obnovila možnosť zásobovania vodojemu cez zhybku. 

Výhľadové plánované zámery nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúceho stavu (informácia od pre-
vádzkovateľa vodovodnej siete – Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec)  

• Prepojenie vodovodnej siete: ulica Železničná – Mierová, Hlohovec, - dňa 23. 09.2013 vydal 
Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie 
stavby pre stavebníka: Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec na 
stavbu: Prepojenie vodovodnej siete ul. Železničná – Mierová na pozemkoch 1422/170, 
1422/17, 734/7, 2380/21, 2380/2, 1424/715, 1422/148, katastrálne územie Hlohovec. Je to 
vodovodné potrubie DN 150, D 160x9,5, HDPE, dĺžka 117,0 m. Potrubie bude pripojené na 
jestvujúce vodovodné potrubie na križovatke ulíc Železničná a Hurbanova v armatúrovej 
šachte AŠ1. Potrubie bude ďalej pretláčané pod dráhou ŽSR a pripojené na jestvujúci vodo-
vod na Mierovej ulici v šachte AŠ2. (Projekt vypracoval: SPOL – LIPA, s.r.o., Nám. SV. Michala 
30,920 01 Hlohovec).  

• Rekonštrukcia vodovodu mesta Hlohovec – I. etapa, 

• Vodovodný prepoj mestskej časti Šulekovo 

• Rekonštrukcia technologických rozvodov v ATS Kamenná hora 

• Prepojenie vodovodnej siete ulíc Bernolákova - Mierová  

• Rekonštrukcia v ulici  M. Bela  

• I. etapa rekonštrukcie v ulici Bernolákova  

11.1.3 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

Odvádzanie splaškových vôd 
Mesto Hlohovec má vybudovanú jednotnú kanalizáciu vo všetkých mestských častiach, ktorá sa zača-
la budovať v roku 1945 a postupne sa dobudovávala aj pre novopostavené obytné štvrte v meste. 
Celá oblasť mesta je odkanalizovaná jednotnou kanalizačnou sústavou, severná časť obytného pásma 
Kamenná hora má vybudovanú delenú splaškovú aj dažďovú kanalizáciu. Dažďové vody sú postupne 
odľahčované v OK a cez výustné objekty odvádzané do rieky Váh. Na odvádzanie dažďových vôd 
z extravilánu slúži otvorený záchytný jarok a  Ih zberač   zaústený priamo do rieky Váh. Celková plo-
cha odkanalizovaného územia je 500 ha. 
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Tabuľka 104 Hlavný kanalizačný systém mesta Hlohovec 

Kanalizačný zberač Kanalizačný urbanistický obvod Profil (mm) Dĺžka (m) 

Kmeňový zberač A Peter, Nábrežie I, nemocnica, Dolná Sihoť 1000, 
2000/1270 

 
3 657 

Zberač B Mestská časť Šulekovo 300 1 169 

Zberač D Časti: Vinohradská, Nábrežie II 2040/1000 924,0 

Zberač E Vinohradská, Hlohovec stred 600 539,0 

Zberač F Teplá dolina, Starý Hlohovec, Hlohovec - stred 1200/1800 1 688,8 

Zberač G Časti: priemyselný obvod, a Starý Hlohovec 800 940,0 

Zberač H Časti: priemyselný obvod, a Starý Hlohovec 800/900 1 720,0 

Zberač I Nová štvrť, priemyselný obvod 2040/1700 2 040,0 

Zberač J Kamenná hora, východná časť Peter 1000 1 223 

Zberač Ih Odvedenie dažďových vôd v čase prívalových 
dažďov 

2000/1650, 
3800/2410 

 

 

Hlavné zberače 

Hlavným kmeňovým zberačom je kmeňový zberač A, do ktorého zaúsťujú všetky zberače a stoky. 
Zberač A prechádza pozdĺž rieky Váh, celková plocha odkanalizovaného územia je 75 ha, celková dĺž-
ka zberača je 3 657 m. Kmeňový zberač A zaúsťuje do prečerpávacej stanice profilom 2000/1270 mm. 

Zberač D – pripája sa na zberač A, celková plocha odkanalizovaného územia je 35,49 ha, dĺžka zbera-
ča je 924,0 m, profil zberača 2040/1000 mm.     

Zberač E – prechádza celou dĺžkou po ulici Slov. nár. povstania, plocha odkanalizovaného územia je 
10,4 ha, celková dĺžka je 539 m. 

Zberač F  – pripája sa na zberač A, celková plocha odkanalizovaného územia je 21,94 ha, dĺžka zbera-
ča je 1 688,8 m, profil zberača 1200/1800 mm.    

 Zberač G  – pripája sa na zberač A, celková plocha odkanalizovaného územia je 43,65 ha, dĺžka zbe-
rača je 940,0 m, profil zberača 800 mm.    

Zberač H  – pripája sa na zberač A, celková plocha odkanalizovaného územia je 67,26 ha, dĺžka zbera-
ča je 1 720,0 m, profil zberača 800/900 mm.    

Zberač I  – pripája sa na zberač A, celková plocha odkanalizovaného územia je 37,49 ha, dĺžka zberača 
je 2040,0 m, profil zberača 2040/1700 mm.   

Zberač J  - začína na križovatke ulíc Dukelská a Panská Niva, pokračuje po OK-2, odkiaľ sa odľahčené 
splaškové vody odvedú do hlavného zberača A 

Kanalizácia v mestskej časti Šulekovo 

- je vybudovaná ako splašková kanalizácia s hlavným zberačom B, ktorého dľžka je 1 169,0 m. Kanali-
zácia je gravitačná s dvomi podávacími čerpacími stanicami ČS-P na stoke B3 a ČS-P1, profily kanali-
začnej siete sú DN 300 – PVC, celková dĺžka je cca 11 160 m. Splaškové vody zo Šulekova sú dopravo-
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vané cez prečerpávaciu stanicu – Qmaxhod=25,20l/s  a výtlačným potrubím DN 150 – HDPE, dĺžka 812,5 
m, ktoré je vedené pod dnom rieky Váh (výtlačné potrubie je uložené v nefunkčnom vodovodnom 
potrubí DN 500). Výtlačné potrubie je zaústené do kanalizačnej siete mesta Hlohovec (tlamová stoka 
– profil 2000/1270). 

Hlavná prečerpávacia stanica v Šulekove 

Po stavebnej stránke je to železobetónová šachta kruhová, vnútorný priemer 2 200 mm, hrúbka stien 
275 mm, výška šachty 9,0 m. V šachte je v súčasnosti nainštalované jedno čerpadlo Grundfos AP 
100.80. Po malých stavebných opravách ( spúšťacie zariadenie ), ktoré sa majú realizovať v 08. 2014 
bude osadené v šachte druhé čerpadlo. Čerpadlami sa prečerpávajú splaškové vody potrubím DN 150 
do kanalizačnej siete Hlohovca ako je už uvedené v predošlom odseku. 

Pred prečerpávacou stanicou je osadená železobetónová šachta, vnútorné rozmery 1 200 x 3 000, 
výška 4 500 mm, do ktorej zaúsťuje kanalizačné potrubie – zberač B, DN 300 – PVC. Na vtoku je nain-
štalované nástenné hradidlo a pred odtokom hrablice z kovových prútov, na ktorých sa zachytávajú 
hrubé nečistoty.  

Objekty verejnej kanalizácie 

• Prečerpávacia stanica prívalových vôd – slúži na prečerpávanie prívalových dažďových vôd 
z mestskej kanalizačnej siete do recipientu rieky Váh. Je vybudovaná na ľavom brehu rieky Váh, 
na okraji telesa ochrannej hrádze, v mestskej časti Dolná Sihoť. Splaškové vody sú odvádzané 
na ČOV profilom DN 1000 a prívalové vody sú privádzané cez ručne stierané jemné hrablice do 
bazénu, z ktorého sú jedným  vertikálnym čerpadlom typu KSB - AMACAN prečerpávané do rie-
ky Váh. Celková kapacita prečerpávacej stanice prívalových vôd je 1500 l/s. 

Odľahčovacie komory 

• OK-1  -  je vybudovaná na Svätopeterskej ulici na kmeňovom zberači A, prítokové potrubie 
DN 1000, odtokové potrubie DN 500 

• OK-2 – je vybudovaná na zberači J, na križovatke ulíc L. Zúbka a Svätopeterskej, prítokové po-
trubie DN 1000, v profile DN 300 odtekajú splaškové vody do zberača A a v profile DN 1200 
odtekajú odľahčené dažďové vody do Váhu 

• OK-3 - je vybudovaná na zberači F, na križovatke ulíc M.R. Štefánika a Tolstého, odľahčené 
dažďové vody sú odvádzané zberačom Fh do zberača Ih. 

• OK-4 - je vybudovaná na zberači G, na križovatke ulíc Fándlyho, M.R. Štefánika a Vajanského, 
odľahčené dažďové vody sú odvádzané zberačom Fh – DN 1000 do zberača Ih. 

• OK-5 - je vybudovaná na zberači I, , odľahčené dažďové vody sú odvádzané zberačom Ih do 
rieky Váh. 

• OK-6 - je vybudovaná na zberači F, na križovatke ulíc Michalskej a Pod Bradlom, odľahčené 
dažďové vody sú odvádzané profilom DN 1200 do rieky Váh. 

• OK-10 – je vybudovaná na kmeňovom zberači A pred prečerpávacou stanicou 
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Tabuľka 105 Štatistický prehľad verejná kanalizácia – mesto Hlohovec aj s časťou Šulekovo – tech-
nické a bilančné údaje - Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec 

 2012 2013 

Dĺžka kanalizačnej siete 66 951,0 m 66 951,0 m 

Počet kanalizačných 
prípojok 

3 494 ks 3 375 ks 

Počet obyvateľov napoje-
ných na verejnú kanalizáciu 
a ČOV 

20 346 20 422 

Dimenzie potrubí hlavných 
zberačov kanalizácie 

DN 2600/1650,3800/2410, 
2040/1800,2040/1000,1800/900,1200, 

800,400,300  

DN 2600/1650,3800/2410, 
2040/1800,2040/1000,1800/900,1200, 

800,400,300 

Materiál kanalizačných 
potrubí 

Žel.b., PVC Žel.b., PVC 

Majiteľ kanalizačnej siete Mesto Hlohovec Mesto Hlohovec 

Prevádzkovateľ kanalizačnej 
siete 

Vodárenské a technické služby, s.r.o. 
Hlohovec 

Vodárenské a technické služby, s.r.o. 
Hlohovec 

ČOV Kapacita 27 500 EO Kapacita 27 500 EO 

Majiteľ ČOV Mesto Hlohovec 
s podielom firmy Saneca Pharmaceuti-

cal, a.s. Hlohovec 

Mesto Hlohovec  
s podielom firmy Saneca Pharmaceuti-

cal, a.s. Hlohovec 

Prevádzkovateľ ČOV Mestská ČOV, spol. s r.o.  Mestská ČOV, spol. s r.o. 

 

Na vybudovanú verejnú kanalizáciu v obci sú napojené rodinné domy, bytové domy, nehnuteľnosti 
obecnej vybavenosti jednotlivými kanalizačnými prípojkami. 

Čistiareň odpadových vôd 

Mestská čistiareň odpadových vôd bola kolaudovaná v roku 1998 a v rokoch 2011-2012 bola rekon-
štruovaná z prostriedkov Operačného programu Životné prostredie (eurofondy). Cieľom rekonštruk-
cie bolo zvýšiť stupeň čistenia odpadových vôd tak, aby vyhovoval požiadavkám európskej legislatívy. 

V súčasnosti MČOV Hlohovec pracuje ako mechanicko – biologická čistiareň s odstraňovaním nutrien-
tov a s chemickým zrážaním fosforu a aerobnou stabilizáciou kalu.  

Rekonštruovaná ČOV Hlohovec pozostáva z nasledujúcich technologických celkov: 

• Vstupná ČS a hrubé predčistenie ( prívodná stoka, vstupná ČS, lapač štrku,hrubé hrablice, 
pásový dopravník zhrabkov, kontajner) 

• Mechanické predčistenie (jemné strojne stierané hrablice, lapač piesku, odľahčenie) 

• Biologické čistenie (denitrifikačné nádrže, nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, chemic-
ké zrážanie fosforu) 

• Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
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• Kalové hospodárstvo (zahusťovacie nádrže, nádrže aeróbnej stabilizácie kalu, homogenizač-
ná nádrž) 

• Odvodnenie kalu 

• Dúchareň 

Areál ČOV je situovaný na ľavom brehu rieky Váh za jazerom pod sídliskom Dolná Sihoť. Rozloha po-
zemku je 17 500 m2. Odpadové vody z mesta Hlohovec a z priemyselných podnikov sú gravitačne 
privádzané od prečerpávacej stanice pri Váhu do MČOV Hlohovec. Vyčistené vody sú odvádzané do 
rieky Váh, vyústené v riečnom km 97,90. 

Tabuľka 106 Množstvo odpadových vôd 
Priemerný bezdažďový denný prítok Q24 6 394 m3/deň 266 m3/h 74 l/s 

Maximálny bezdažďový denný prítok Qd 7 949 m3/deň 331 m3/h 92 l/s 

Maximálny prítok na biologický stupeň Qbiol - 666 m3/h 185l/s 

Maximálny prítok na mechanické čistenie Qzr,mech  1332 m3/h 370 l/s 

Maximálny prítok na ČOV Qdažď - - 706 l/s 

Projektovaná kapacita ČOV Hlohovec je 27 500 EO (údaj z PP – ČOV) 

Zoznam významných producentov OV 

V súčasnosti sú na MČOV Hlohovec privádzané aj odpadové vody od priemyselných producentov: 
(zdroj MČOV Hlohovec) 

• Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec    .....................869 196 m3/rok...............27 l/s 
• Bekaert a.s. Hlohovec...................................................312 127 m3/rok...............9,9 l/s 
• Obyvateľstvo................................................................ 963 835 m3/rok...............30,6 l/s 

Podobne ako vodovodná sieť aj kanalizačná sieť je na hranici životnosti, a preto je potrebné počítať s 
nutnosťou rekonštrukcie kanalizačnej siete v Hlohovci (okrem časti Šulekovo). 

Výhľadové plánované zámery nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúceho stavu  (informácia od pre-
vádzkovateľa kanalizačnej siete – Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec)  

• Rekonštrukcia prečerpávacej stanice OV D. Sihoť 

Odvádzanie dažďových vôd  
V meste Hlohovec sú dažďové vody odvádzané jednotnou kanalizáciou a z územia mesta odtekajú  
cez odľahčovacie komory OK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a prečerpávaciu stanicu do rieky Váh. Odľahčenie daž-
ďových vôd do rieky Váh je v pomere 1:3.  
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11.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

11.2.1 Prenosová sústava 

V mesta Hlohovec, t.j. mestskej časti Hlohovec a mestskej časti Šulekovo nie sú vedené rozvody pre-
nosovej sústavy SEPS, v napäťových úrovniach 220 a 400 kV a ani umiestnené objekty technického 
a technologického vybavenia prenosovej sústavy (energetické uzly, rozvodne alebo transformovne). 

11.2.2 Zdroje elektrickej energie 

V  riešenom území sú v súčasnosti pripojené nasledovné zdroje fotovoltaických elektrárni (FTVE): 

Tabuľka 107 Zdroje fotovoltaických elektrární 

trafostanica popis výkon kW poznámka 

 Hlohovec, ul. Timravy č. 7 13,7  

0029-111 Fotovoltaika Šulekovo I 800  

0029-112 Fotovoltaika Šulekovo II 800  

0029-113 Fotovoltaika Šulekovo III 630  

11.2.3 Distribučná sústava 

Rozvodne a elektrické vedenia 110kW(VVN) – (rozvod z hlavných napájacích bodov PS do 
centier odberov), 

Elektrické stanice distribučnej sústavy 
Územie mesta Hlohovec je zásobované elektrickou energiou z dvoch transformovní 110/22 kV a jed-
nej 110/6 kV, a to: 

• Transformovňa 110/22kV  RZ Šulekovo o inštalovanom výkone 2 x 25 MVA, max. zaťaženie 
v r. 2013 bolo 22 MW  

• Transformovňa 110/22kV – RZ Hlohovec-Zajačky o inštalovanom výkone 2 x 25 MVA, max. 
zaťaženie v r. 2013 bolo 18 MW. 

• Transformovňa-rozvodňa – RZ Bekaert Hlohovec, a.s. o inštalovanom výkone 3 x 16 MVA, 
ktoré predstavujú cca 50 %-nú rezervu. 

Uvedené transformovne sú na 110 kV prepojené dvojitou 110 kV linkou Križovany - Šulekovo, Križo-
vany - Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec - Madunice. 

Elektrické vedenia vysokého napätia 22kW(VN) – (z rozvodní k distrib. transformovniam VN/NN), 
Mesto Hlohovec - MČ Hlohovec je v súčasnosti zásobované z nasledovných 22 kV liniek: 

Tabuľka 108 MČ Hlohovec prehľad 22 kV liniek: 

RZ 110/22kV HLOHOVEC 

 číslo 
vn linky 

max. prúd (a) max. dovolený 
prúd (a) 

rezervovaná 
kapacita vedení 
(%) 

 poznámka 

       

 105 25 345 92   

 237 50 320 84   



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  236 

 372 46 235 80   

 104 31 235 86   

 106 66 235 71   

       

 
Mesto Hlohovec - MČ Šulekovo je v súčasnosti zásobované z nasledovných 22 kV liniek: 

Tabuľka 109 MČ Šulekovo prehľad 22 kV liniek: 

RZ 110/22kV ŠULEKOVO 

 číslo 
vn linky 

max. prúd (a) max. dovolený 
prúd (a) 

rezervovaná 
kapacita vedení 
(%) 

 poznámka 

       

 281 56 235 76   

 
Z uvedených maximálnych zaťažení jednotlivých liniek je zrejmé, že súčasná dodávka elektrickej 
energie do Hlohovca a Šulekova je zabezpečená s dostatočnou kapacitnou rezervou.  
Okrem uvedených liniek cez územie prechádzajú ešte nasledovné elektrické vedenia, ktoré nezásobu-
jú elektrickou energiou MČ Hlohovec a MČ Šulekovo.  

• 2 x 22 kV linka č. 235-278 Hlohovec - Topoľčany, 
• 22 kV linka č. 401 Šulekovo - Trnava, 
• 22 kV linka č. 462 Šulekovo - Trnava, 
• 22 kV linka č. 233 Šulekovo - Kostoľany, 
• 22 kV linka č. 119 Hlohovec - Kľačany, 
• 22 kV linka č. 236 Hlohovec - Nitra, 
• 22 kV linka č. 278 Hlohovec - Porcelánka Čab. 

Tabuľka 110 Jednotlivé linky VN 22 kV sú zaústené do transformovní RZ 110/22kV Hlohovec takto: 

RZ 110/22kV HLOHOVEC 

 prípojnica vn linka č. kobka č. prípojnica vn linka č. kobka č. poznámka 

        

 T101 105 11 T102 104 20  

 T101 159 14 T102 106 24  

 T101 235 4 T102 278 8  

 T101 236 12 T102    

 T101 237 18 T102    

 T101 372 7 T102    

 

Tabuľka 111 Jednotlivé linky VN 22 kV sú zaústené do transformovní RZ 110/22kV Šulekovo takto: 

RZ 110/22kV ŠULEKOVO 

 prípojnica vn linka č. kobka č. prípojnica vn linka č. kobka č. poznámka 

        

 T101 206 12 T102 1153 10  

 T101 233 16     
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RZ 110/22kV ŠULEKOVO 

 T101 281 8     

 T101 289 11     

 T101 401 6     

 T101 234 13     

 T101 104 7     

 T101 105 10     

 T101 204 17     

 T101 462 15     

Transformačné stanice 22/0,4 kV 
Na vymedzenom území mesta sa v súčasnosti nachádza 107 trafostaníc 22/0,4 kV 
s celkovým inštalovaným výkonom v transformátoroch 31.170 kVA. Pre zabezpečenie 
súčasného príkonu je uvedený počet transformačných staníc 22/0,4 kV dostačujúci. 

Tabuľka 112 prehľad trafostaníc 
 číslo ts popis ts typ stanice vlastnik výkon ts počet ts poznámka 

1 0005-001 RADAR 1 2.5-stĺpová Cudzi 400 1  

2 0005-002 RADAR 2 1-stĺpová Cudzi 160 1  

3 0005-008 VOJSKO 2.5-stĺpová Cudzi 160 1  

4 0023-003 ZÁVLAHY  Cudzi 1260 2  

5 0029-001 OV 1 Murovana ZSD 400 1  

6 0029-002 POSTA Murovana ZSD 1260 2  

7 0029-003 PRI SKOLE Murovana ZSD 400 1  

8 0029-004 JAHELKA Murovana ZSD 400 1  

9 0029-005 ZAVALIE Murovana ZSD 400 1  

10 0029-006 MARXOVA Murovana ZSD 800 2  

11 0029-007 ZsVAK Murovana ZSD 800 2  

12 0029-008 POLIKLINIKA Murovana ZSD 800 2  

13 0029-009 CINSKY MUR Murovana ZSD 800 2  

14 0029-010 HLOHOVA Murovana ZSD 400 1  

15 0029-012 DOM DOCHODCOV Murovana ZSD 400 1  

16 0029-013 ODEVA Murovana ZSD 400 1  

17 0029-014 STUROVA Murovana ZSD 400 1  

18 0029-015 CSAD Murovana ZSD 800 2  

19 0029-016 KOZMETIKA Murovana ZSD 630 1  

20 0029-017 LUBONAS Murovana ZSD 1260 2  

21 0029-018 UBYTOVNA Murovana ZSD 400 1  

22 0029-019 VINAR.ZAVODY TDBO Cudzi 250 1  
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 číslo ts popis ts typ stanice vlastnik výkon ts počet ts poznámka 

23 0029-020 TEHELNA TDBO ZSD 160 1  

24 0029-021 SKLENIKY Stoziarova Cudzi 250 1  

25 0029-023 DOM.MLADEZE 4-stlpova ZSD 160 1  

26 0029-024 KAM.HORA Kioskova ZSD 400 1  

27 0029-025 HOLLEHO Murovana ZSD 400 1  

28 0029-026 KASARNE 2.5-stlpova Cudzi 400 1  

29 0029-027 SM DUKELSKA 4-stlpova ZSD 400 1  

30 0029-028 PIVOVAR Stoziarova ZSD 160 1  

31 0029-029 PREFA Murovana ZSD 800 2  

32 0029-030 MIER Murovana Cudzi 1260 2  

33 0029-031 JRD NITRIAN. 2.5-stlpova Cudzi 400 1  

34 0029-032 INKRUSTA TSBA-k 
Hlohovec 

Cudzi 250 1  

35 0029-033 OBS Murovana ZSD 800 2  

36 0029-034 SOU STROJNICKA Murovana ZSD 630 1  

37 0029-035 CHATA OCHOTA Stoziarova ZSD 100 1  

38 0029-036 ZAVLAHY 2.5-stlpova Cudzi 630 1  

39 0029-037 STRKOVNA Neznáma ZSD 400 1  

40 0029-038 VODAREN Murovana Cudzi 400 1  

41 0029-039 PANSKA NIVA Kioskova ZSD 630 1  

42 0029-040 HLOHOVEC-ZA KASAR-
NAMI 

Murovana ZSD 400 1  

43 0029-041 COV-HLOHOVEC Murovana Cudzi 630 1  

44 0029-042 BERNOLAKOVA polozap 
kioskova 

ZSD  0  

45 0029-043 MICHALSKA Murovana ZSD 630 1  

46 0029-044 SPORT.AREAL Murovana ZSD 400 1  

47 0029-045 JRD Bocina Murovana Cudzi 250 1  

48 0029-046 PODZAMSKA Murovana ZSD  0  

49 0029-047 KAVIAREN Murovana ZSD 630 1  

50 0029-048 FELCANOVA Murovana ZSD  0  

51 0029-049 KERAMIKA Murovana ZSD 800 2  

52 0029-050 DOM SLUZIEB Murovana ZSD 1260 2  

53 0029-051 Balaton Kioskova ZSD 400 1  

54 0029-052 D.SIHOT Murovana ZSD 800 2  

55 0029-053 KAMENNA HORA Murovana ZSD 400 1  

56 0029-054 ZSVAK Murovana Cudzi 800 2  
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 číslo ts popis ts typ stanice vlastnik výkon ts počet ts poznámka 

57 0029-055 KD DROTOVNA Murovana Cudzi 630 1  

58 0029-056 OPTIMA Murovana ZSD 400 1  

59 0029-057 29.AUGUSTA Murovana ZSD 1260 2  

60 0029-059 POLACIK Trnavsky 
typ 

ZSD 100 1  

61 0029-060 JANDIK Trnavsky 
typ 

ZSD 160 1  

62 0029-061 NITRIANSKA 4 beton.-
vnut.ovlada
nie 

Cudzi 160 1  

63 0029-062 HLOHOVEC-AGUA Trnavsky 
typ 

ZSD 250 1  

64 0029-063 KAUFLAND HLOHOVEC Kioskova ZSD 1260 2  

65 0029-064 PAUMA Kioskova Cudzi,  400 1  

66 0029-065 DELIS Kioskova Cudzi,  630 1  

67 0029-066 GEORGIA PACIFIC Murovana Cudzi,  400 1  

68 0029-067 CWS Kioskova ZSD 250 1  

69 0029-068 ZAPA BETON s.r.o. 1-stlpova Cudzi 400 1  

70 0029-069 ANDACO HLOHOVEC Kioskova ZSD 400 1  

71 0029-070 IBV TIMRAVY HLOHO-
VEC 

Kioskova ZSD 250 1  

72 0029-071 HUTERA s.r.o. Stoziarova ZSD 160 1  

73 0029-072 TESCO Kioskova ZSD 800 1  

74 0029-073 OBCHODNÁ GALÉRIA Kioskova Cudzi 630 1  

75 0029-101 SULEKOVO-TRESTNICKA 4-stlpova ZSD 400 1  

76 0029-102 SULEKOVO-PRI ROZ-
VODNI 

Stoziarova ZSD 250 1  

77 0029-103 SULEKOVO-STS 2.5-stlpova ZSD 250 1  

78 0029-104 SULEKOVO-CINTORIN 2.5-stlpova ZSD 400 1  

79 0029-105 SULEKOVO-MLYNSKA Stoziarova ZSD 400 1  

80 0029-106 SKOLSKA polozapus-
tena kiosko-
va 

ZSD 400 1  

81 0029-107 SULEKOVO-MIER 2.5-stlpova Cudzi 160 1  

82 0029-108 H.ZELENICE-ZAVLAHY 2.5-stlpova Cudzi 630 1  

83 0029-109 H.ZELENICE-ZAVLAHY Stoziarova Cudzi 100 1  

84 0029-111 Fotovoltaika Sulekovo I Kioskova Cudzi 800 1  

85 0029-112 Fotovoltaika Sulekovo II Kioskova Cudzi 800 1  

86 0029-113 Fotovoltaika Sulekovo 
III 

Kioskova Cudzi 630 1  
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 číslo ts popis ts typ stanice vlastnik výkon ts počet ts poznámka 

87 0029-115 DANY 2 ČS PHM Kioskova Cudzi 400 1  

88 0029-201 LOG.CENTRUM VSTUP Kioskova ZSD spin 1  

89 0029-202 FAURECIA-
LOG.CENTR.HL. 

Murovana Cudzi 4800 3  

90 0029-203 PREC.SPLAS.VOD.-
LOG.CENTR.HL. 

Kioskova Cudzi 100 1  

91 0029-204 T024_LOGISTICKE 
CENTR 

Kioskova ZSD  0  

92 0029-205 VETTER-LOG.CENTR.HL Kioskova Cudzi 630 1  

93 0029-206 JMT Kioskova ZSD  0  

94 0029-207 AKATECH IMMOBILIEN Kioskova Cudzi  0  

95 0029-301 FARMAPAVILON Objektová Cudzi 5800 4  

96 0029-302 FARMAPAVILON Objektová Cudzi 6400 4  

97 0029-303 CHLADIACA STANICA Objektová Cudzi 10000 7  

98 0029-304 VODOJEM Objektová Cudzi 400 1  

99 0029-305 CHEMIA Objektová Cudzi 4460 4  

100 0029-306 BCOV      

101 0035-005 TEREZOV Murovana  630   

102 0043-001 VODÁREŇ Stožiarova Cudzi 25   

103 0013-003 RS PLYNU 1-stĺpová Cudzi 50   

104 0043-005 EKO Trnavský 
typ 

ZSD 400   

105 0048-019 PREČERPAČKA 4-stĺpová  100   

106 0059-004 SMETISKO TSBA-k 
Hlohovec 

Cudzi, pre-
vádzkovanie 
ZSE 

160   

107 0081-003 VOJSKO      

elektrické vedenia nízkeho napätia (NN)  
Z transformačných staníc 22/0,4 kV, je elektrická energia distribuovaná k odberateľom resp. spotrebi-
teľom prostredníctvom elektrického vedenia nízkeho napätia (NN)  

11.2.4 Stratégie a zámery 

SEPS ani EZ v krátkodobom ani dlhodobom výhľade neuvažuje s rekonštrukciou a ani s výstavbou 
nových rozvodov a technologických celkov prenosovej sústavy. 

11.2.4.1 Ochranné pásmo 
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.  
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Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov v závislosti od napätia. 

Tabuľka 113 Ochranné pásmo nadzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, na 
každú stranu od krajných vodičov 

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priese-
koch 2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, na každú stranu od krajných 
vodičov 

§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV vrátane  15 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 zavesené káblové vedenia s 
napätím od 35 kV do 110 kV 
vrátane 

2 m, na každú stranu od krajných vodičov 

obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod ním 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 
zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sús-

tavy. 
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením je okrem iného zakázané: 

a) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 
c) krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 
od krajného kábla. 
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Tabuľka 114 Ochranné pásmo podzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.7 a) pri napätí do 110 kV 1 m vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

§43 ods.7 b) pri napätí nad 110 kV 3 m  

obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem 
prípadov podľa odseku 14 zakázané 
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mecha-
nizmy, 
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne 
sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

Ochranné pásmo elektrickej stanice 

Tabuľka 115 Ochranné pásmo elektrickej stanice, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.9 b) vonkajšieho vyhotovenia s 
napätím do 110 kV 

je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdia-
lenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

§43 ods.9 c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice 
na výmenu technologických zariadení 

Ochranné pásmo zariadení na výrobu elektriny 
Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v tabuľke 
3, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

Obmedzenia v ochrannom pásme elektrickej stanice 
V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, 
pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej 
stanice 

11.3 Zásobovanie plynom 

11.3.1 Širšie vzťahy 

Mesto Hlohovec (mestská časť Hlohovec a mestská časť Šulekovo) je zásobovaná zemným plynom 
z VTL plynovodu DN 300; PN 25 Bratislava –Trnava, ktorý prechádza severo - južným smerom 
v tangente západnej časti katastrálneho územia mestskej časti Šulekovo, prostredníctvom VTL prípoj-
kou DN 150, PN 25. VTL prípojka je vedená pozdĺž cesty II/513 do mestskej časti Šulekovo do RS, ná-
sledne pokračuje do MČ Hlohovec (prekračujúc tok Váhu) do RS Hlohovec, následne pozdĺž Váhu 
pokračuje juhovýchodným smerom k ceste č. II/513 v smere na Nitru kde sa rozdvojuje. Jedna vetva 
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pokračuje severozápadným smerom pozdĺž zastavaného územia mesta smerom na Koplotovce – 
Piešťany. Druhá vetva pokračuje pozdĺž cesty II/513 V smere na Kľačany, Rišňovce. 

11.3.2 Zdroje a zásobníky 

Zdroje a zásobníky plynu sa v katastrálnom území Hlohovca a Šulekova nenachádzajú. 

11.3.3 Prepravná sieť  

Prepravnú sieť prechádzajúce katastrálnym územím Šulekova predstavujú doleuvedené plynovody. 

Tabuľka 116 Prepravná sieť – prehľad 

P. č. Prepravná sieť  Počet x 
dimenzie 

Prepravné 
kapacity 
(m3/h/d/r); 
 

Prevádzkový, 
konštrukčný, 
pretlak  
(MPa) 

Dĺžky 
(m) 

Poznámka 
 

 Tranzitné VVTL plynovody  
RFR – Západná Európa 

3xDN 1200 
2xDN 1400 

 7,35   

11.3.4 Technologické zariadenia 

Kompresorové stanice a meracie stanice plynu  
Kompresorové a meracie stanice plynu sa v katastrálnych územiach mestskej časti Hlohovec a mest-
skej časti Šulekovo nenachádzajú. 

Technologická vybavenosť na trase, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany (sta-
nice katódovej ochrany), trasové uzávery, monitorovacie a komunikačné zariadenia. 
V katastrálnom území je prepravná trasa VVTL plynovodov zabezpečená štandardnou technologickou 
vybavenosťou v území v zmysle STN, uvedenou v záhlaví. 

11.3.5 Distribučná sieť  

Distribučná sieť  

Distribučnú sieť t.j. diaľkové VVTL a VTL plynovody prechádzajúce katastrálnym územím sídelného 
útvaru Hlohovec predstavujú doleuvedené plynovody. 

Tabuľka 117 Distribučná sieť  

P. č. Distribučná sieť  Počet x di-
menzie 

Prepravné 
kapacity 
(m3/h/d/r); 
 

Prevádzkový, 
konštrukčný, 
pretlak  
(MPa) 

Dĺžky 
(m) 

Poznámka 
 

 VVTL plynovod (MŠP) 1xDN 700 
 

 6,30   

 Diaľkové VTL plynovody 
Bratislava – Trnava - Žilina 

1xDN 300 
 

 2,5   

11.3.5.1 Technologické zariadenia 

Prepúšťacie stanice plynu  
Technologické zariadenia, t.j. prepúšťacie stanice plynu, predstavujú doleuvedené stanice. 
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Tabuľka 118 Prepúšťacia stanica plynu VTL – prehľad 

P. 
č. 

Mesto Hlohovec  
Lokalita  

Prepúšťacia 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 Hlohovec Koplotovce PS      

Regulačné stanice VTL a STL  
Technologické zariadenia, t.j. regulačné stanice plynu VTL, predstavujú doleuvedené stanice. 

Tabuľka 119 Regulačné stanice plynu VTL a STL, Hlohovec – prehľad 

P. č. Mesto Hlohovec  
Lokalita  

Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 Hlohovec Na Bojničky RS 1 5000 2,5 90 a 2 80 

 Hlohovec Dukelská RS 2 8000 2,5 90 a 2 80 

 Hlohovec Nábrežie 1 RS 3 5000 2,5 90 a 2 80 

 Hlohovec Nábrežie 2 RS 4 1200 2,5 90  80 

 Spolu      

Tabuľka 120 Regulačné stanice plynu VTL a STL, Šulekovo – prehľad 

P. č. MČ Šulekovo 
Lokalita 

Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 Šulekovo RS 5  1200 2,5 2 80 

 Šulekovo RS 6  1200 2,5 90 80 

 Priemyselná zóna RS  2000 2,5 300 80 

 Spolu      

Tabuľka 121 Regulačné stanice plynu VTL a STL, lokálne, Hlohovec – prehľad 

P. č. Regulačné stanice lokálne 
závod - firma, lokalita 

Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak (kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 Fa Bekaert Hlohovec, a.s. RS      

 Fa Saneca Pharmceuticals, a.s. RS      

 PD sušička RS     

 Koplotovce RS     

 Spolu      

Technologická vybavenosť na trase 
V katastrálnom území sa na VVTL plynovode (MŠT), 1xDN 700, PN 63 Bar, nachádzajú trasové uzávery 
plynu TU r. Váh - ľavý a TU r. Váh - pravý ako aj ďalšia štandardná technologická vybavenosť na pre-
pravnej trase plynovodov v území v zmysle STN. 

11.3.6 Distribučná sieť lokálna  

Distribučná sieť lokálna  
Lokálnu distribučnú plynovodnú sieť tvorí sústava plynovodov s rôznymi tlakovými hladinami, VTL, 
STL, NTL, ktoré sú na niektorých miestach vzájomne prepojené a určité časti tvoria izolované, navzá-
jom nezávislé systémy. Plynovody sú vzájomne prepojené prostredníctvom regulačných staníc plynu. 
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Sústava miestnych STL a NTL plynovodov je tvorená viacerými izolovanými celkami, pripojenými cez 
RS na VTL plynovodnú sieť. STL a NTL plynovody sú vybudované v mestských častiach zrejmých z gra-
fickej časti.  

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia 
Odberné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné 
a doregulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu  

Odberné plynové zariadenia, spotreby plynu 
Odberné plynové zariadenia a spotreby plynu v členení podľa kategórie odberateľov, obyvateľstvo, 
maloodber, veľkoodber 

Tlakové hladiny 
Tlaková hladina STL plynovodov je do 400 kPa a tlaková hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mestské 
časti a tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice plynu, 
pričom tlakové pomery v plynovodnej sieti sú štandardné. 

Materiál 
Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou 
do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE.  

11.3.7 Bilancie spotrieb  

Bilancie spotrieb - stav  

Tabuľka 122  Spotreba plynu za mesto Hlohovec (tj. MČ Hlohovec + MČ Šulekovo) podľa podkladov 
od SPP 

 Mesto Hlohovec  
MČ Hlohovec 
+MČ Šulekovo 

Spotreba plynu 
m3/hod 

Poznámka 

    

 Kategórie rok 2011 rok 2012 rok 2013    

 MČ Hlohovec       

 počet odberných miest 6579 6594 6588    

 spotreba zemného plynu 24 493 423 24 032 056 24 058 240    

 MČ Šulekovo       

 počet odberných miest 833 838 845    

 spotreba zemného plynu 3 537 264 3 669 828 3 687 967    

 Spolu Mesto Hlohovec  

(MČ Hlohovec 
+MČ Šulekovo) 

      

 počet odberných miest 7412 7432 7433    

 spotreba zemného plynu 28 030 687 27 701 884 27 746 207    

 

Poznámka: Na našu požiadavku o doplnenie spotrieb na porovnanie aj za roky 1996, 2001, 2006, nám 
bolo oznámené SPP, že požadované údaje nemajú k dispozícii, nakoľko ide o „historické dáta“. 
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11.3.7.1 Stratégia, zámery 
Zámery rozvoja SPP z pohľadu strednodobých a dlhodobých, výhľadových, koncepcie v území, popis. 

SPP – distribúcia, a.s. v súčasnosti, resp. v najbližšom období plánuje investície do obnovy jestvujú-
cich plynárenských zariadení v nasledujúcich lokalitách: 

• Mierová ul. a okolie 
• Hviezdoslavova ul. a okolie 
• Vinohradská ul. 
• Hlohovec Juh 

11.3.7.2 Ochranné a bezpečnostné pásmo  

Ochranné pásmo 
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského 
zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdo-
rysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 

Tabuľka 123 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

§79 ods.2 a) 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

§79 ods.2 b) 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

§79 ods.2 c) 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

§79 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

§79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom nižším 
ako 0,4 MPa, 

§79 ods.2 f) 8 m pre technologické objekty 

Obmedzenia v ochrannom pásme  

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom pre-
vádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete 

Bezpečnostné pásmo 

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 
alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-
nosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na 
pôdorys. 
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Tabuľka 124 Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

§80 ods.2 a) 10 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na 
voľnom priestranstve a na nezastavanom území, 

§80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 
350 mm 

§80 ods.2 c) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 
350 mm 

§80 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 
mm 

§80 ods.2 e) 100 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 
mm 

§80 ods.2 f) 150 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 
mm 

§80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 
mm 

§80 ods.2 h) 50 m pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúrnych 
uzloch 

§80 ods.3 prevádzkovateľ distribučnej 
siete určí bezpečnostné pásma 
v súlade s technickými požia-
davkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza plyn 
v súvislej zástavbe 

Obmedzenia v bezpečnostnom pásme  
Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete 

11.3.8 Ropovody a produktovody 

11.3.8.1 Prepravná sieť  

Prepravná sieť - Ropovody 
Juhozápadnou časťou územia mesta Hlohovec, t.j. v tangente na juhozápadnej hranici katastrálneho 
územia MČ Šulekovo, v smere z juhovýchodu na severozápad prechádzajú trasy ropovodu DN 700 a 
DN 500 (hranica MR - Šahy - hranica ČR), vrátane optického kábla a NN prípojky z areálu bývalých 
„Štátnych majetkov“ Terezov. 

Tabuľka 125 Prepravná sieť ropovody – prehľad 

P. č. Prepravná sieť  Počet x 
dimenzie 

Prepravné 
kapacity 
(m3/h/d/r); 
 

Prevádzkový, 
konštrukčný, 
pretlak  
(kPa); (MPa) 

Dĺžky 
(m) 

Poznámka 
 

 Tranzitné ropovody  
Ropovod Družba 

1xDN 700 
1xDN 500 

   +optický 
kábel 

Prepravná sieť - Produktovody 
Mestom Hlohovec, t.j. katastrálnym územím Hlohovec a Šulekovo neprechádzajú produktovodné 
vedenia. 
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11.3.8.2 Distribučná sieť  

Distribučná sieť  
Mestom, t.j. katastrálnym územím MČ Hlohovec a MČ Šulekovo neprechádza ropovodná 
a produktovodná distribučná sieť. 

11.3.8.3 Stratégie a zámery 
Podrobnejšie údaje v oblasti zásobovania ropou na území mesta Hlohovec, ako aj údaje o rozvojo-
vých zámeroch nám neboli od správcov poskytnuté. 

11.3.8.4 Ochranné pásmo, zabezpečovacie pásmo, bezpečnostné vzdialenosti 

Ochranné pásmo 

Prevádzkové potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovanie zaria-
dení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadení na rozvod skvapalneného plynného uh-
ľovodíka. Ochranné pásmo potrubia je priestor v blízkosti potrubia, ktorý je určený na zabezpečenie 
plynulej prevádzky potrubia a na zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku.  

Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti po 
oboch stranách od osi potrubia. 

Tabuľka 126 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh prepravovaného média 

§86 ods.2 300 m po oboch stranách od 
osi potrubia 

Ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na pre-
pravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je vymedzené zvislými 
plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti  

§86 ods.3 100 m po oboch stranách od 
osi potrubia. 

Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta 
spracovania je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej 
vzdialenosti  

Obmedzenia v ochrannom pásme  
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 
alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-
nosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na 
pôdorys. 

Tabuľka 127 obmedzenia v ochrannom pásme, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo obmedzenia v ochrannom pásme 

§87 ods.2 a) 200 m na každú stranu od 
osi potrubia 

stavať na vodnom toku mosty a vodné diela 

§87 ods.2 b) 150 m na každú stranu od 
osi potrubia 

pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité ob-
jekty a budovať železničné trate 

§87 ods.2 c) 100 m na každú stranu od stavať akékoľvek stavby 
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Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo obmedzenia v ochrannom pásme 

osi potrubia 

§87 ods.2 d) 50 m na každú stranu od 
osi potrubia 

stavať kanalizačnú sieť 

§87 ods.2 e) 20 m na každú stranu od 
osi potrubia 

na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy 

§87 ods.2 f) 10 m na každú stranu od 
osi potrubia 

vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie 
zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potru-
bia a plynulosť prevádzky 

Ďalšie obmedzenia v ochrannom pásme potrubia 
Zriaďovať stavby a vykonávať udržiavacie práce na stavbe v ochrannom pásme potrubia možno iba 
po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má 
byť stavba postavená. Súhlas prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má 
byť stavba postavená, na zriadenie stavby v ochrannom pásme potrubia je dokladom pre územné 
konanie a stavebné konanie; vykonávať iné činnosti podľa odseku 2 v ochrannom pásme potrubia 
môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia a za podmienok určených prevádzkovateľom 
potrubia vrátane primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti potrubia. 

Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali 
ochranné pásma podľa § 43. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spraco-
vania môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia. 

Zabezpečovacie pásmo v zmysle STN 65 0204 
Zabezpečovacie pásmo v zmysle STN 65 0204 je územný pás po oboch stranách diaľkovodu, určený k 
jeho ochrane pred mechanickým alebo iným poškodením 

V zabezpečovacom pásme diaľkovodu (4 m od osi produktovodu na obe strany pre kategóriu diaľko-
vodu B), nesmú byť vykonané žiadne práce alebo činnosti, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie pro-
duktovodu - jedná sa hlavne o vykonávanie zemných prác, hĺbenie rýh, studní a vrtov pomocou ťaž-
kých mechanizmov alebo výbušnín, ukladanie a skladovanie akéhokoľvek materiálu, vykonávanie 
prác s použitím otvoreného ohňa, vysadzovanie stromov a krov, zriaďovanie sadov, viníc, chmeľníc, 
ukladanie a uskladňovanie hnojív a močoviek, rozmetanie hnojív alebo iných látok pomocou výbuš-
nín, používanie výbušnín k iným účelom, prechádzanie trasy produktovodu a po trase produktovodu 
ťažkými mechanizmami a pod. 

V zabezpečovacom pásme produktovodu sa môžu vykonávať bežné poľnohospodárske práce - práce 
spojené s pestovaním a zberom obilnín, ďatelin oviny, zeleniny, okopanín, ľanu, pasením dobytka, a 
ďalej práce a činnosti spojené s prevádzkou existujúcich a výstavbou nových diaľkovodných potrubí, 
pokiaľ sú tieto práce a činnosti vykonávané tak, že neohrozujú bezpečnosť a plynulosť prevádzky 
produktovodu. 

Produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov zvláštnej dôležitosti a neakceptovanie uve-
dených skutočností môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi škodami. 
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Kategórie diaľkovodu, zabezpečovacie pásma 
Kategórie diaľkovodu predstavujú zaradenie jednotlivých úsekov diaľkovodov podľa miesta a spôsobu 
uloženia, podľa jeho svetlosti, podľa pracovného pretlaku a podľa triedy požiarnej nebezpečnosti 
prepravovanej kvapaliny do kategórie A, B, C. 

Tabuľka 128 Kategórie diaľkovodu, v zmysle STN 65 0204, diaľkovody horľavých kvapalín sú definova-
né: 

Norma, predpis Článok, odsek Kategória diaľko-
vodu 

Vzdialenosť od trasy diaľkovodu v m 
(šírka zabezpečovacieho pásma) 

STN 65 0204 Čl. 55 ods. a-j A min 5 

STN 65 0204 Čl. 56 ods. a-e B min 4 

STN 65 0204 Čl. 57 ods. a C min 3 

Bezpečnostné vzdialenosti v zmysle STN 65 0204 (platí pre produktovod a ropovod) 
Bezpečnostná vzdialenosť podzemného úseku diaľkovodu od iných nadzemných objektov a zariadení 
je daná kategóriou diaľkovodu a meria sa od trasy diaľkovodu, krajného vedenia a určuje sa podľa 
nasledujúcej tabuľky. Bezpečnostná vzdialenosť je určená na zabránenie porúch alebo havárií, alebo 
na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-
nosťou od osi zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. 

Tabuľka 129 Bezpečnostné vzdialenosti, v zmysle STN 65 0204, diaľkovody horľavých kvapalín sú de-
finované: 

Norma, pred-
pis 

 Objekty a zariadenia Bezpečnostné vzdialenosti v m 
Kategória diaľkovodu 

STN 65 0204   A B C 

  Skupina A 300 300 200 

 A.1 Objekty skupiny Z a I. kategórie1/    

 A.2 Vzťažné a výbušné jamy prieskumných alebo ťažobných 
podnikov2/ 

   

 A.3 Závody zaoberajúce sa ťažbou uhlia, rúd a iného nerastné-
ho bohatstva2/ 

   

 A.4 Odvaly hlušiny2/    

 A.5 Zvlášť dôležité objekty a zariadenia určené individuálne2/5/    

  Objekty skupiny Z a I. kategórie1/    

  Skupina B 200 200 150 

 B.1 Mosty alebo iné stavebné diela po smere toku vody u 
vodných tokov s trvalým prietokom vody, ak ide 
Produktovod cez tento vodný tok 

   

 B.2 Prístavy, prístavisko a prekladisko na vodných cestách2/    

  Skupina C 150 150 100 

 C.1 Cestné a železničné mosty, železničné trate, tunely a pod.2/    

 C.2 Železničné stanice2/3/ a autobusové nádražia2/    

 C.3 Priemyselné, poľnohospodárske a iné závody2/    

 C.4 Skladovacie okrsky2/    
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Norma, pred-
pis 

 Objekty a zariadenia Bezpečnostné vzdialenosti v m 
Kategória diaľkovodu 

 C.5 Sídelné útvary miest, sídlisk a obcí2/    

 C.6 Rekreačné plochy, chatové a záhradkárske kolónie alebo 
osady2/ 

   

 C.7 Ostatné kategorizované objekty1/    

  Skupina D 100 80 80 

 D.1 Nekategorizované objekty3/    

 D.2 Vodné toky a nádrže4/    

 D.3 Samostatne stojace hydroelektrárne, čistiace a čerpacie 
stanice vody, vodojemy, veže, prípadne iné stavby rezortu 
spojov ak sú trvalo obsluhované, individuálne určené 
objekty a zariadenia2/5/6/ 

   

  Skupina E 80 70 60 

 E.1 Samostatne stojace obývané a neobývané obytné 
budovy5/6/ 

   

 E.2 Samostatne stojace budovy, prípadne iné stavby pre 
rekreáciu, školstvo a kultúru, zdravotníctvo a sociálnu 
starostlivosť, služby a obchod, verejné stravovanie, telesnú 
výchovu a motorizmus, priemysel a poľnohospodárstvo, 
dopravu a skladovanie, ťažobné práce, rozvod energií, 
vodného hospodárstva a potreby CO5/6/ 

   

  Skupina F 30 25 20 

 F.1 Samostatne stojace kôlne, núdzové a provizórne objekty, 
chaty pre individuálnu rekreáciu a záhradkárske chaty5/6/ 

   

 F.2 Neobsluhované veže, prípadne iné stavby rezortu 
spojov2/5/ 

   

 F.3 Ústie jedného alebo dvoch vrtov pre ťažbu ropy alebo 
zemného plynu5/ 

   

 F.4 Revízne šachty, alebo vpuste kanalizačných stôk, prípadne 
iných podzemných sietí5/ 

   

      

  

1/ Kategorizácia objektov z hľadiska CO (určuje územne príslušné okresný štáb CO) 

2/ Meria sa od hranice obvodu železnice alebo od hranice pozemkov, objektov a zariadení 

3/ Objekty, na ktoré sa nevzťahuje kategorizácia z hľadiska CO štátu 

4/ Len pri súbehu produktovodu s týmito zariadeniami. Meria sa od brehovej čiary alebo od vzdušnej päty ochrannej 
hrádze týchto zariadení 

5/ Meria sa od krajnej hrany stavebnej konštrukcie 

6/ Samostatne stojacimi sú objekty a zariadenia vzdialené od iných objektov a zariadení najmenej 50 m. 
Poznámka - pre nadzemné úseky diaľkovodu platí min 1,5 násobok bezpečnostných vzdialeností uvedených 
v horeuvedenej tabuľke. 
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11.4 Zásobovanie teplom 

11.4.1 Zdroje tepla  

Hlavnými zdrojmi tepla pre mesto Hohovec je primárny tepelný napájač EBO – Hlohovec 
s jedenástimi odovzdávacími stanicami tepla a siedmimi blokovými plynovými kotolňami, vrátane 
sekudárnej, distribučnej siete teplovodných rozvodov, až k jednotlivým odberateľom, resp. spotrebi-
teľom. 

Tepelný napájač EBO - Hlohovec 
TN pre Hlohovec a Leopoldov pozostáva z potrubia 2x DN 600 s dĺžkou 16 km, ktoré je ukončené v 
Hlohovci. Tu sú umiestnené OST pre Hlohovec a záložný zdroj tepla(ZZT) pre TN Hlohovec, Leopoldov 
a obec Jaslovské Bohunice s výkonom 27 MW. 

Prevádzka zariadenia 

Prevádzkový stav je zabezpečovanie dodávky tepla k odberateľovi, kedy je v TN prietok vody a rozdiel 
teplôt medzi horúcou a studenou vetvou, a doplňovanie vody do obidvoch TN (Hlohovec a Trnava) 
nie je vyššie ako 4 m3 / hod. Teplota vykurovacej vody v TN je regulovaná podľa vonkajšej teploty 
ovzdušia a množstva odoberaného tepla (veľkosti otvorenia regulačných eA na vstupe OV do každej 
OST). Napríklad pri priemernej vonkajšej teplote –12°C je požadovaná teplota vody 140°C, čo je max. 
projektovaná teplota. Krátkodobo je povolená prevádzka na teplotu OV 150°C. 

Tabuľka 130 povolené hodnoty OV v obidvoch TN 

P.č. vetva obehovej vody teplota 
max./min. 

tlak 
max./min. 

spoločný prietok 
max./min. 

1 horúca   (výstup z VS-TN) 140oC/10oC 2 MPa/0 2900 m3/hod/0 

2 studená (návrat do VS-TN) 100oC/10oC 1 MPa/0,15 MPa 2900 m3/hod./0 

Popis systému 

Líniová časť TN od VS TN, ktorá je v areáli EBO, je spoločná pre TN EBO-Trnava a TN EBO-Hlohovec. 
Teplo pre obidva TN sa vyrába v spoločnej VS-TN. TN pozostáva z líniovej časti paralelne pripojenej k 
TN EBO-Trnava z potrubia DN700 a odbočiek. Líniová časť je z dvojice oceľových potrubí DN 600, 500 
a 400 mm, vedených vedľa seba (horúca a studená vetva) nad zemou aj pod zemou. Začína potrubím 
DN600, prechádza okrajom mesta Leopoldov do mesta Hlohovec, kde končí potrubím DN400 v ZZT 
(areál Bekaert).  

Popis funkcie systému 

Vo VS-TN v EBO je do výmenníkov tepla (ohrievačov OV) privádzaná para z odberov č.5, 6 alebo 7, 
parných turbín elektrárne V2, ako základné, výrobné teplonosné médium.  

Funkciou TN je prenášať tepelnú energiu vyrobenú vo VS-TN v EBO k jednotlivým odberateľom tepla. 
K prenosu tepla sa používa chemicky upravená voda, ako primárne teplonosné médium, ktorá tvorí 
uzatvorený okruh so stálou cirkuláciou v celom TN, vrátane odbočiek k OST. Cirkuláciu a ohrev vody 
zabezpečujú obehové čerpadlá a výmenníky tepla umiestnené vo VS-TN v EBO.  

Pôvodný režim záložného zdroja - Ak VS-TN v EBO dlhodobo nemôže dodávať teplo, dodávku tepla 
zabezpečuje ZZT a plynová kotolňa, ktoré sú umiestené v jednej budove, v areáli bývalej Drôtovne, 
teraz Bekaert Hlohovec. V tomto náhradnom režime je cirkulácia a ohrev vody zabezpečovaný z 
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opačnej strany TN, zo ZZT v Hlohovci. V ZZT je do výmenníkov tepla privádzaná para vyrobená v ply-
nových kotloch plynovej kotolne, bývalej Drôtovne, teraz Bekaert Hlohovec.  

Súčasný režim záložného zdroja - Náhradný zdroj tepla vybudovaný v rámci projektu TN bol umies-
tnený v areáli v tom čase firmy Drôtovňa Hlohovec a zásobovaný parou z kotlov plynovej kotolne 
bývalej Drôtovne, teraz Bekaert Hlohovec. Po zmene majiteľa, firma Bekaert zrušila so SE-EBO zmluvy 
na dodávku pary a držanie zálohy. Plynové kotly boli postupne vyradené z prevádzky. (informácia od - 
SE a.s. – Manažéra jadrového inžinieringu z 15.05.2014) 

V prípade nemožnosti dodávania tepla z VS TN EBO, existuje možnosť temperovania horúcovodu s 
parou z pomocnej kotolne, ktorá je umiestnená v areáli EBO, ale toto je len pre účely zabránenia 
zamrznutia vykurovacieho média v potrubí v zimných mesiacoch. 

Okruhy sekundárnej vykurovanej vody v OST sú takiež uzatvorené okruhy chemicky upravenej vody, 
ale s menšou teplotou a tlakom, v ktorých cirkuláciu a ohrev vody zabezpečujú čerpadlá a výmenníky 
tepla umiestené v OST. Rozvody sekundárne vykurovacej vody sú z OST rozvedené až k jednotlivým 
spotrebičom tepla ako teplonosné médium.  

Rozsah technického zariadenia 

Potrubia líniovej časti 

Líniová časť pozostáva z dvoch vedľa seba uložených oceľových potrubí (horúca a studená vetva), 
paralelne pripojených k TN EBO-Trnava. Nultý km (začiatok TN) je v mieste napojenia na TN EBO-
Trnava, začína potrubím DN600 a končí v km 16,12 v ZZT v Hlohovci potrubím DN400. Po obec Šule-
kovo v km 11,091 je líniová časť prevedená ako nadzemná potrubím DN600. Pokračovanie je pod 
zemou predizolovaným potrubím DN600, až po km 12,894 (úsek 1,903 km), kde je vyvedené nad zem 
za účelom premostenia rieky Váh pred Hlohovcom. Po premostení Váhu je líniová časť vedená pod 
zemou potrubím DN600 cez šachtu Š6 v km 13,365 v ktorej sú eA DN500 (SU.9.1336). Š6 je v pod-
zemnej časti prepojená s vedľajšou šachtou Š5 v ktorej sú eA DN500 odbočky pre južnú časť Hlohov-
ca, ktorá je najväčšia, má 7 ďalších odbočiek a dĺžku 1,827 km. Líniová časť pokračuje za Š6 podzem-
ným bezkanálovým vedením DN500. V  prechodovej šachte v km14,465 za železnicou je znovu vyve-
dená nad terén, s redukciou potrubia na DN400 až do budovy ZZT v km 16,120. Objem vody v potrubí 
celého TN vrátane odbočiek je 8540 m3. 

Technické vybavenie na trase 

Predstavujú kompenzátory, diferenciálne mazacie lisy, potrubné mosty, pevné body, armatúry, odka-
lovacie prepoje, odvzdušnenia, vypúšťania, servopohony elektro-armatúr a izolácie 

Odbočky 

Odbočkou je tu nazvané každé oddeliteľné potrubné odbočenie z líniovej časti TN. Ďalšie odbočenia z 
týchto odbočiek sú tiež odbočky, ale v tabuľke odbočiek nemajú poradové číslo (v tabuľke označené 
č.21). NT má spolu 32 odbočiek k odberu tepla. Okrem odb. č.18 a 21/CZT, ktoré sú zaslepené bez 
armatúr, má každá odbočka dve rA. Odbočky pre Saneca Pharmaceuticals a. s. a Bekaert majú použi-
té eA. Väčšina nadzemných častí potrubia odbočiek sú z oceľových trubiek tepelne zaizolované čadi-
čovou vlnou, chránenou pozinkovaným plechom. 
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Tabuľka 131 časti odbočiek TN a OST 

Č. K. ú. Odberateľ 
aj perspektívny 

Názov  
OST, kotolne 

Odbočka DN 
mm 

Dĺžka  
m 

Poznámka 

6 Šulekovo Agrofinál   65 11,5 Nevyužívaná 

8 Hlohovec Horná Sihoť   200 11 Nevyužívaná 

9 Hlohovec BHH(v Š6)  80  Nevyužívaná 

10 Hlohovec   80  Nevyužívaná 

11 Hlohovec   50  Nevyužívaná 

12 Hlohovec   70  Nevyužívaná 

13 Hlohovec     Nevyužívaná 

14 Hlohovec     Nevyužívaná 

15 Hlohovec BHH Hlohová 100/125 13/96  

16 Hlohovec BHH  70  Nevyužívaná 

17 Hlohovec dom dôchod.  100  Nevyužívaná 

18 Hlohovec pred Z Štadiónom  125  Nevyužívaná 

19 Hlohovec ZSEZ š.p.  125  Nevyužívaná 

20 Hlohovec bývalý MIER  125  Nevyužívaná 

21 Hlohovec Saneca  
Pharmaceuticals a.s. 

Saneca  
Pharmaceuticals a.s. 

350 83,14  

22 Hlohovec Bekaert Bekaert 400   

23 Hlohovec TENZONA  Ubytovňa 50 44  

 Hlohovec Farský úrad Špitálik 32/40   

 Hlohovec Rozvoj s.r.o. Rozvoj s.r.o. 40  Nevyužívaná 

 Hlohovec BHH Michalská 250/125 153/134  

 Hlohovec BHH 4 ks OST  250/  plánované 

 Hlohovec BHH K2 80 12  

 Hlohovec BHH K1 100 4,5  

 Hlohovec rezerva  CTZ 80 3 Nevyužívaná 

Plynové kotolne 

V rozsahu centrálnych zdrojov tepla(CZT), plynových kotolní, je bytový a nebytový sektor 
mesta Hlohovec zásobované teplom z: 

• blokových plynových kotolní(BPK), pre viaceré bytové domy(bloky) a nebytové priestory 
• lokálnych domových plynových kotolní(LPK), v bytovom dome, samostatne pre každý BD  
• lokálnych bytových plynových spotrebičov– kotlov, v bytoch bytového domu, samostatne pre 

každý byt 
• lokálnych bytových plynových spotrebičov - kotlov v bytoch rodinného domu, samostatne 

pre každý byt rodinného domu, resp. rodinný dom ako celok  
• lokálnych plynových spotrebičov - kotlov v nebytových priestoroch, samostatne pre každý 

priestor, resp. nebytový priestor ako celok  
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V rozsahu centrálnych zdrojov tepla(CZT), plynových kotolní, je výrobný sektor mesta Hlo-
hovec zásobovaný teplom z: 

• blokových plynových kotolní(BPK), pre viaceré objekty výroby spolu 
• lokálnych plynových kotolní(LPK), pre výrobné objekty, samostatne  

Distribučné rozvody tepla 

Líniové rozvody tepla sú realizované ako: 
• kanálové tepelné vedenia klasické (KTV) v rozsahu 45% 
• bezkanálové tepelné vedenia(BTV) v rozsahu 65% 

Tlakové hladiny 
Tlaková hladina v líniových distribučných teplovodných rozvodoch sa pohybuje v rozmedzí od 200 do 
500 kPa. 

Materiál 
Líniové distribučné rozvody tepla z OST a PK, k jednotlivým odberateľom, resp. spotrebiteľom, sú 
realizované ako kanálové, resp. bezkanálové, z oceľových rúr v rozmedzí DN 32 až 250 mm. 

11.4.1.1 Systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT) 
Hlavným správcom centrálnych zdrojov tepla(CZT) pre mesto Hlohovec je BHH. 

CZT mesta Hlohovec 
Bytový fond mesta Hlohovec, bytové domy, sú zásobované teplom jednak prostredníctvom centrál-
nych zdrojov tepla(CZT) 

• Bytové domy (blok BD)zásobované z centrálneho zdroja tepla – odovzdávacích staníc tep-
la(OST) 

• Bytové domy (blok BD)zásobované z centrálneho zdroja tepla – blokových plynových kotol-
ní(BPK) 

• Bytové domy (lokálne BD)samostatné zásobované z lokálneho zdroja tepla – lokálnych do-
mových plynových kotolní(LPK) 

LZT mesta Hlohovec 
Bytový fond mesta Hlohovec, bytové domy, sú zásobované teplom aj prostredníctvom lokálnych 
zdrojov tepla(LZT) 

• Bytové domy zásobované z lokálnych zdrojov tepla – lokálnych bytových plynových spotrebi-
čov - kotlov 

Bytový fond mesta Hlohovec, rodinné domy, sú zásobované teplom výlučne prostredníctvom lokál-
nych zdrojov tepla(LZT) 

• rodinné domy zásobované z lokálnych zdrojov tepla – lokálnych bytových plynových spotre-
bičov - kotlov 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  256 

Tabuľka 132 Zásobovanie teplom BD z CZT a LZT(OST, PK): 

 Centrálny zdroj tepla -  
CZT, (OST, PK) resp.  
Lokálny zdroj tepla - LZT  
kotolne a kotolňa na iné  
palivo  

Počet bytových domov (BD), bytov 
(b.j.) zásobovaných z centrálneho 
zdroja tepla - CZT, lokálneho zdroja 
tepla - LZT 

Inštal. 
výkon 
OST; PK; 
(MW) 

Spotreba 
plynu (tis 
m3/h/d/r) 

Spotreba 
plynu  
(MWh/r) 

Ročná  
dodávka  
tepla  
MWh/r 

  Názov lokality , OST, kotolne CZT LZT sekcia 
vchod 

byty 
(b.j.) 

        

  HBV - CZT                

1. OST Michalská OST 0  27 642 5,9   7 735,1 7 535,1 

2. OST Dolná Sihoť OST 0  28 430 2,99   3 776,2 3 350,9 

3. OST Hlohová OST 0  29 434 2,5   5 563,7 5 065,6 

4. OST Za Poštou OST 0  11 212 1,65   2 372,3 2 323,4 

5. OST K1 OST 0  14 642 4,6   5 839,0 5 751,5 

6. OST K2 OST 0  16 338 2,7   3 374,9 3 324,2 

7. OST Šafárikova OST 0  7 328 3,25   3 227,6 3 132,5 

8. OST Závalie OST 0  8 300 2,7   3 155,5 3 053,6 

9. OST Koperníkova OST 0  12 365 2,9   3 592,7 3 366,8 

10 OST Nitrianska OST 0  22 440 3,5   3 838,9 3 570,4 

11 OST Pod Beranom 10 OST 0  1 78 0,2   185 185 

12 PK Bernolákova PK 0  4 50 0,315   573,3 548,5 

13 PK Svätopeterská 13 PK 0  1 12 0,048   83,5 83,5 

14 PK Svätopeterská 13/A PK 0  1 12 0,066   103,2 103,2 

15 PK Svätopeterská 13/B PK 0  1 10 0,066   92,2 92,2 

16 PK Šoltésova 17 PK 0  1 6 0,048   10,9 10,9 

17 PK Závalie 19 PK 0  1 42 0,105   16,3 16,3 

18 PK Ľ. Podjavorinskej 8, Šule-
kovo správca BHH 

PK 0  1 7 0,024   7,5 7,5 

  HBV - LZT                 

  
Ľ. Podjavorinskej 8, Šulekovo, 
správca vlast. 

0 14 0 14         

  R. Dilonga 3 0 1 1 12         

  R. Dilonga 5 0 1 1 12         

  R. Dilonga 6 0 1 1 18         

  R. Dilonga 8 0 1 1 12         

  R. Dilonga 10 0 1 1 18         

  R. Dilonga 14 0 1 1 18         

  R. Dilonga 16 0 1 1 24         

  R. Dilonga 18 0 1 1 24         

  R. Dilonga 9, Nábrežie 23 0 1 1 39         

  Za poštou 10,  0 1 1 20         

  Za poštou 12 0 1 1 20         

  Bernolákova 69, Železničná 16 0 1 1 14         
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 Centrálny zdroj tepla -  
CZT, (OST, PK) resp.  
Lokálny zdroj tepla - LZT  
kotolne a kotolňa na iné  
palivo  

Počet bytových domov (BD), bytov 
(b.j.) zásobovaných z centrálneho 
zdroja tepla - CZT, lokálneho zdroja 
tepla - LZT 

Inštal. 
výkon 
OST; PK; 
(MW) 

Spotreba 
plynu (tis 
m3/h/d/r) 

Spotreba 
plynu  
(MWh/r) 

Ročná  
dodávka  
tepla  
MWh/r 

  Názov lokality , OST, kotolne CZT LZT sekcia 
vchod 

byty 
(b.j.) 

        

  Zámok 0 4 1 2         

  Železničná 0 1 1 1         

  Nerudova 0 1 1 4         

  Štúrova 41 0 1 1 8         

  Pribinova 90 0 1 1 8         

  Ľ. Podjavorinskej 2 Šulekovo  0 3 1 6         

  Jarmočná 0 1 1 2         

  Slov. nár. povstania 0 2 1 4         

  Školská 0 1 1 1         

  Nitrianska 1 0 1 1 4         

  Vážska 6  0 1 1 5         

  Šafárikova 28 0 1 1 3         

  Čsl. armády 20 0 1 1 4         

   Nábrežie 19, 21 0 2 1 12         

  Bernolákova 59  0 1 1 12         

  Dukelská ul. 84, 88, PD  0 2 2 8         

  ul. Timravy 49,51, PD  0 2 2 12         

  Areál bývalého ŠM Terezov 0 1 1 4         

  Areál bývalého ŠM Terezov 0 1 1 4         

  Vojenské byty 0 0 0 0         

  

Dom byt servis s.r.o. Tehelná 
3/A TT (byty z objektu býv. 
OZETY) 

0 1   50         

Nebytový fond mesta Hlohovec 
Nebytový fond mesta Hlohovec, je zásobovaný teplom individuálne, jednak prostredníctvom centrál-
nych zdrojov tepla(CZT) ako aj z lokálnych zdrojov tepla(LZT) 

Tabuľka 133 Prehľadná tabuľka zásobovania teplom nebytového fondu z CZT a LZT(OST, PK): 

  Nebytové 
priestory, 
v správe 
BHMH,  

Počet nebytových 
priestorov, prevá-
dzok v správe 
BHMH zásobova-
ných 

Podlažia 
Plochy 

Inštalovaný 
výkon 
OST+ 
Kotolne 
(MW) 

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
(tis. 
m3/h/d/r)  

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
MWh 

Ročná 
dodávka 
tepla 
MWh/r 

  Názov lokali-
ty, OST, ko-
tolne a pod 

centrálne Lokálne 
kotle  

Podlažia Plocha 
m2 

        

1 PK Slobodá-   1 6 5905 0,351 89279   345,669 
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  Nebytové 
priestory, 
v správe 
BHMH,  

Počet nebytových 
priestorov, prevá-
dzok v správe 
BHMH zásobova-
ných 

Podlažia 
Plochy 

Inštalovaný 
výkon 
OST+ 
Kotolne 
(MW) 

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
(tis. 
m3/h/d/r)  

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
MWh 

Ročná 
dodávka 
tepla 
MWh/r 

reň 

2 PK Dom slu-
žieb 

  1 2 3150 0,48 41660   360,867 

3 PK Dom kul-
túry 

  1     1,25 61497     

4 PK Ms.Úrad   1 3   0,72 56189     

5 Šafárikova 9   1 1 661,4 0,12 10039     

6 ZS Šulekovo   1 1 298 0,048 9322     

7 Vinohradská 5 1   1 526,3         

8 Vinohradská 9 1   1 692,7         

9 Šafárikova 1     1 209,7         

10 Manckovičova 
9 

    1 220,4         

11 Podzámska 16   1 2 470,6 0,2 26185     

12 Závalie 4 1   1 212,5         

13 Koperníkova 5 1   1 206         

14 Nitrianska 29     1 223         

15 R. Dilonga 20 1   1 639         

16 R. Dilonga 12   1 1 210,7         

17 Za Poštou 7   1 1 486,7   1495     

18 Zámok 2   1 1 169,5         

19 Zámok 2/a   1 1 357         

20 Mierovan   1 2 1280         

21 Karnet   1 1 301         

22 Sklad CO 1   1 248,9         

23 Fraštacká 31     1 473,2         

24 Kúpalisko   1 2 495 0,08       

25 Zimný štadion   1 1 626 0,1 11809     

26 Futbalový 
štad. Slovan 

  1 1 1113 0,234       

27 Futbalový 
štad. Šuleko-
vo 

  1 1 287 tuhé palivo 
0,04 

      

  Správca 
BHMH 

                

  Manckovičova 
4 adm. budo-
va BD 

  1 2           

  Správca BD 
Trnava 
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  Nebytové 
priestory, 
v správe 
BHMH,  

Počet nebytových 
priestorov, prevá-
dzok v správe 
BHMH zásobova-
ných 

Podlažia 
Plochy 

Inštalovaný 
výkon 
OST+ 
Kotolne 
(MW) 

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
(tis. 
m3/h/d/r)  

Spotreba 
plynu 
(resp. 
iného 
paliva) 
MWh 

Ročná 
dodávka 
tepla 
MWh/r 

  Dom byt 
servis s.r.o. 
Tehelná 3/A 
TT (BP a NP z 
objektu OZE-
TY) 

  1             

  Správca Dom 
byt servis 

                

Výrobný sektor mesta Hlohovec 
Výrobný sektor mesta Hlohovec, je zásobovaný teplom individuálne, jednak prostredníctvom cen-
trálnych zdrojov tepla(CZT) ako aj z lokálnych zdrojov tepla(LZT) 

Tabuľka 134 Zásobovanie teplom najväčších firiem CZT a LZT(PK) pri inštalovanom výkone kotolov 
nad 1MW  

 Odberateľ Spotreba plynu 
 

Poznámka 

 MČ,  
Firma 

Inštal. výkon 
OST,  
Kotolne 
(MW) 

Spotreba 
plynu 
tis.Nm3/r 

Vyrobené 
teplo 
(GJ) 

 

 MČ Hlohovec      

 Bekaert Hlohovec, a.s. Miero-
vá 2317, 
920 27 Hlohovec 

38,88 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 Saneca Pharmaceuticals a. s. 
Nitrianska 100,  
920 27 Hlohovec 

24,00 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 Bytové hospodárstvo Hloho-
vec s.r.o., Za poštou 7, 920 
01, Hlohovec 

5,34 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 Dalkia a.s.,  
Einsteinova 25,  
851 01, Bratislava 

1,41 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 LEVICKÉ MLIEKARNE a.s., 
Rázusová 1,  
92001, Hlohovec 

1,46 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 LUBONAS, drevo-kovo výrob-
né družstvo,  
Mierová 22,  
920 01, Hlohovec 

1,30 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 

 MČ Šulekovo     

 Faurecia Slovakia s.r.o., Prie-
myselná 1,  
920 01, Hlohovec 

3,05 nedodaná nedodané súčet potreby prevádzok 
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11.4.1.2 Stratégie a zámery 

Zabezpečiť záložný zdroj tepla (ZZT) na dodávku tepla 
• Zabezpečiť záložný zdroj tepla v Hlohovci(ZZT) ak VS-TN v EBO dlhodobo nemôže dodávať 

teplo(odstávka a pod v EBO). V tomto náhradnom režime je cirkulácia a ohrev vody zabezpe-
čovaný z opačnej strany TN t.j. zo ZZT v Hlohovci. 

Znížiť tepelno-energetickú bilanciu mesta (v oblasti zásobovania teplom a energiami): 
• bytového sektoru v rekonštrukcii jestvujúcich plynových kotolní na OST s pripojením na te-

pelný napájač EBO (PK Závalie 19) 
• nebytového sektoru v pripojení na CZT - OST rekonštrukciou jestvujúcich sekundárnych tep-

lovodných distribučných rozvodov tepla 
• výrobného sektoru v rekonštrukcii jestvujúcich plynových kotolní na OST s pripojením na te-

pelný napájač EBO 
• bytového, nebytového a výrobného sektoru, znížením - minimalizáciou ich energetickej ná-

ročnosti zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových plášťov, striech a vstupných 
priestorov do objektov 

Znížiť produkciu emisií (z titulu zásobovania teplom z PK): 
• rekonštrukciou jestvujúcich plynových kotolní na OST s pripojením na tepelný napájač EBO 

Presadzovať využitie obnoviteľných zdrojov energie  
• vodnej energie(vodné elektrárne a pod.) 
• veternej energie(veterné parky a pod.) 
• slnečnej energie(fotovoltaika a pod.) 
• energie z biomasy 

11.4.1.3 Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo 

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na za-
bezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a 
majetku. 

Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedze-
né zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na toto zariadenie.  

Tabuľka 135 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, 
v zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.3 a) 1 m na každú stranu od 
tohoto zariadenia 

v zastavanom území 

§36 ods.3 b) 3 m na jednú stranu od mimo zastavaného územia, 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  261 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto 
zariadenia 

podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorov-
nej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou 
stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a 
teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä 
distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely) 

Tabuľka 136 Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla, v zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej 
energetike je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.4 3 m  kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice 

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými 
po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípa-
de, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to 
najviac 

Tabuľka 137 Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicu tepla, v zmysle zákona č. 
657/2004, o tepelnej energetike je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.5 a) 1 m na každú stranu od 
tohoto zariadenia 

v zastavanom území 

§36 ods.5 b) 3 m na jednú stranu od 
tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto 
zariadenia 

mimo zastavaného územia, 
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych 
sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevy-
medzuje. 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod 
tepla zakázané vykonávať 
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky 
a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a maje-
tok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechaniz-
mov), 
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov. 
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11.5 Telekomunikácie 

11.5.1 Telekomunikačná a dátová infraštruktúra  

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná nasledovnými subjek-
tami – poskytovateľmi, resp. operátormi: 

• Slovak Telekom a.s. 
• Orange Slovensko a.s. 
• DATAGRAM, s.r.o. 
• UPC BROADBAND SLOVAKIA 
• ASR 

Slovak Telekom a.s. 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná fa Slovak Telekom a.s. 
prostredníctvom IP technológie DSLAM/MSAN, pričom uzol je umiestnený v priestoroch objektu Slo-
venskej pošty, ulica Slovenského národného povstania 13. 

Orange Slovensko a.s. 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná fa Orange Slovensko a.s. 
nasledovnými základňovými stanicami: 

• 0051BR – ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome 
• 0052BR – ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome 
• 1162BR – ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome 
• 1194BR – ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome 
• 1310BR – ORANGE základňová stanica je umiestnená na stožiari operátora Slovak Telekom 

DATAGRAM, s.r.o. 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná v území lokálne fa DA-
TAGRAM, s.r.o., prostredníctvom miestnej dátovej siete. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná v širšom zábere na 
území prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o.( predtým Kabel Plus Bratislava a.s.) 
Technologická miestnosť z ktorej sa distribuuje signál do pripojených objektov a domácností v meste 
Hlohovec, je umiestnená v budove Pod Beranom 10.  

ASR 
Oblasť špeciálnych služieb spojárskej techniky ozbrojených síl SR podľa dostupných informácií v rámci 
katastra mesta Hlohovec je zabezpečená telekomunikačným prepojením VÚ 1471 v Hlohovci (lokalita 
Starý Peter) s nasledovnými vysunutými základňami, útvarmi : 

• VÚ 8116, ZASKIS, základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov, lokalita 
Starý háj, (Bojničky) 

• Skladové hospodárstvo ASR, lokalita Mlynská hora, (Tepličky) 
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11.5.1.1 Telekomunikačná a dátová sieť 
Podrobnejšie údaje v oblasti telekomunikačnej a dátovej siete na území mesta Hlohovec, nám neboli 
od uvedených operátorov v podrobnejšej miere poskytnuté. 

11.5.1.2 Stratégie a zámery 
Podrobnejšie údaje v oblasti telekomunikačných služieb na území mesta Hlohovec, ako aj údaje o 
rozvojových zámeroch nám neboli od uvedených operátorov v podrobnejšej miere poskytnuté. 

11.5.1.3 Ochranné pásmo 
Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno 
zriadiť ochranné pásmo. Na zriaďovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis, ak ďalej nie 
je ustanovené inak. 

Tabuľka 138 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách je definované: 

Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1 m na každú stranu od osi 
 

telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete 

§47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete, v niektorých bodoch trasy sa môže ochranné 
pásmo rozširovať 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 
m od úrovne zeme 

ak ide o podzemné vedenie 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 
v okruhu 2 m 

ak ide o nadzemné vedenie 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V ochrannom pásme nemožno:  
a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať 
zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej 
telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku, 
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku 
telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. 

Ochrana proti rušeniu 
Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchá-
dzalo rušeniu, ktoré by neprijateľne zhoršovalo, opakovane prerušovalo alebo inak ohrozovalo pre-
vádzku iných telekomunikačných zariadení a verejných telekomunikačných 
sietí. 

11.6 Odpadové hospodárstvo  
Od roku 1993 sú v Slovenskej republike (SR) v súlade so štátnou environmentálnou politikou pre po-
treby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva z úrovne 
štátu vypracúvané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR). POH SR 
spracovaný na roky 2011 – 2015, schválený uznesením vlády SR č. 69 z 22. februára 2012. Jeho obsah 
zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 
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223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015 bol schválený  roku 2014. 
Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 2. 2014 zverejnená všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu 
Trnava č. 1/2014 z 22. 1. 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva 
Trnavského kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 7. 3. 2014.  

Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na roky 2011-2015 je pripravený na schválenie 
(6/2014).  

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je minimalizácia negatívnych účinkov 
vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania 
zdrojov a uprednostňovanie praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je 
definovaná v článku 4 novej rámcovej smernice o odpade: 

• predchádzanie vzniku,  
• príprava na opätovné použitie, recyklácia, 
• iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, 
• zneškodňovanie. 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov od skládkovania, resp. 
znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. 

K tomu je potrebné: 

• zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností od-
padov a na podporu opätovného použitia výrobkov, 

• zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli spojené s 
racionálnym využitím energie vyrobenej z odpadov v tomto území, 

• zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu vý-
robkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály, 

• zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania odpa-
dov. 

11.6.1 Súčasný stav nakladania s odpadmi 
Nakladanie s odpadmi na území mesta Hlohovec sa riadi zákonom č. 223/2011 o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a 
reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností.  

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný: 

• zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste, 
• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste, 
• ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich 

zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu ko-
munálnych odpadov v meste. 
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11.6.1.1 Zber odpadu 
Zber komunálneho odpadu zabezpečuje v súčasnosti na území mesta firma A.S.A. Hlohovec. Zber 
separovaného odpadu zabezpečuje v súčasnosti firma Ľubomír Kután, TKO Ekopres II. Zmluvným 
partnerom mesta na zber šatstva, použitých odevov obuvi a textilu je v súčasnosti firma A.S.A. Trnava 
spol., s r.o. Od septembra 2007 mesto prevádzkuje zberný dvor pre občanov na Priemyselnej ulici v 
Šulekove.  

Na území mesta sa v súčasnosti nachádzajú nasledujúce prevádzky na zber odpadov: 

Tabuľka 139 Prehľad prevádzok na zber odpadov v meste Hlohovec 

P. 
č. 

Prevádzkovateľ  Prevádzka Kapacita 
(t) 

Súhlas 

1. A.S.A. Hlohovec, s.r.o., 
Šoltésova 22/3127, 
920 01 Hlohovec 

Priemyselná ul. Hlohovec - 
Šulekovo  

3 000 t súhlas OUŽP na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov 2013/1612Ži s platnosťou do 
1.5.2016 

2. METALUX, s.r.o., M. 
Benku 42, 920 01 
Hlohovec 

Šoltésova 22, 920 01 
Hlohovec 

20 000 t súhlas OUŽP na zber odpadov 
B/2012/00318/ŠSOH/Ži s platnosťou do 30.5. 
2015 

areál železničnej stanice 
Hlohovec 

5000 t súhlas OUŽP na zber odpadov 
B/2012/00202/ŠSOH/Ži s platnosťou do 30.3. 
2015 

3. Marius Pedersen, a.s., 
Súvoz 1, 912 50 
Trenčín 

Seredská cesta 1038, 920 
03 Hlohovec - Šulekovo 

50 000 t vydaný súhlas OUŽP na prevádzkovanie 
zariadenia na zber odpadov 
B/2011/00549/ŠSOH/Ži s platnosťou do 31.12. 
2014 

4. JUKOV - Juraj Kováč, 
Osloboditeľov 51/994, 
920 03 Hlohovec - 
Šulekovo 

Osloboditeľov, parc. č. 741, 
Hlohovec - Šulekovo 

500 t súhlas OUŽP na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov B/2011/00148/ŠSOH/Ži s 
platnosťou do 30.3.2014 

5. Plastic People, s.r.o., 
Gunduličova 4, 811 05 
Bratislava 

areál Skládky Vlčie hory 
Hlohovec 

15 000 t súhlas OUŽP na zber odpadov z 
elektrozariadení B/2012/00227/ŠSOH/Ži 
s platnosťou do 31.3.2015 

6. Ľubomír Kután, TKO 
Ekopres II., Šafárikova 
26, 920 01 Hlohovec 

bagrovisko v časti sv. Pete 10 000 t súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov OUŽP 2013/1268/Ži s 
platnosťou do 31.03.206 

7. PD Hlohovec, 
Nitrianska 109, 920 12 
Hlohovec 

PD Hlohovec - nie je 
stanovená 

súhlas OUŽP na zhromažďovanie a 
zhodnocovanie odpadov 
B/2011/00328/ŠSOH/Ži s platnosťou do 30.6. 
2014 

8. JUMIKO, s.r.o.,  
Osloboditeľov 51/994,  
920 03 Hlohovec 

Osloboditeľov 51/994,  
920 03 Hlohovec - Šulekovo 

- súhlas OUŽP na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov OÚ-HC-OSŽP-
2014/000284/ŠSOH/AŽ s platnosťou do 
30.3.2019 

 

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb: za 
odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich indi-
viduálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Ko-
munálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a prie-
stranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane 
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parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení.  

Na území mesta Hlohovec boli v predchádzajúcich rokoch vyprodukované nasledovné množstvá od-
padov. Komunálny odpad na území mesta predstavoval v roku 2013 produkciu 12 758 t. Množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu sa oproti toku 2005 zvýšilo o 62 %.  

Tabuľka 140 Množstvo komunálneho odpadu vyprodukované na území mesta Hlohovec v rokoch 
2005 - 2013 (t) 

Rok Množstvo (t) Index vývoja (%) 

2005 7 860 100 

2006 9 282 118 

2007 10 571 134 

2008 10 655 136 

2009 11 003 140 

2010 12 345 157 

2011 12 940 165 

2012 13 115 167 

2013 12 758 162 

Zdroj: MsÚ Hlohovec, 2014 

Tabuľka 141 Množstvo vyseparovaných komodít na území mesta Hlohovec v rokoch 2008 - 2013 (t) 

Druh odpadu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Papier a lepenka 237,23 208,05 290,62 276,67 271,74 263,9 

Sklo 99,98 85,61 130,13 122,87 121,93 155,46 

Plasty 57,97 75,09 105,83 105,97 192,03 120,47 

Opotrebované pneumatiky 20,00 28,55 42,23 27,29 22,82 32,84 

Odpadové oleje 3,00 4,15 5,19 6,46 0,81 0,36 

Kompozitné obaly 7,04 8,02 10,06 10,14 11,0 12,0 

Kovy 5,01 5,04 6,02 6,12 6,6 7,0 

Zdroj: MsÚ Hlohovec, 2014 

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu stúplo oproti roku 2008 o 68 %. Na kompostáreň je spra-
covaný len zámer v lokalite pri M ČOV a ďalej sa zatiaľ  na ďalších stupňoch PD nepokračuje a ani v 
rozpočte nie sú schválené žiadne finančné prostriedky.  

Tabuľka 142 Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu vyseparovaného na území mesta Hlohovec 

Druh odpadu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BRO 776,06 864,35 1 572,06 1 268,62 1 337,31 1 300,00 

Index vývoja (%) 100 111 203 163 172 168 

Zdroj: MsÚ Hlohovec, 2014 

11.6.1.2 Skládky odpadov 
Na území mesta sa v súčasnosti v prevádzke 2 skládky odpadov - Areál odpadového hospodárstva 
Vlčie hory Hlohovec a Skládka železitých kalov Šulekovo.  

1. Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec 
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Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec sa nachádza vo východnej časti územia mesta, v 
katastrálnom území Hlohovec. Ohraničený je zo severu cestou II/514, zo západu cestou III/51314 a 
z juhu areálom Skládky neaktívnych kalov Hlohovec. Lokalita leží v blízkosti hranice s územím obce 
Pastuchov. Prevádzkovateľom je Plastic People, s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava. 

V súlade s udelenými povoleniami zneškodňuje najmä inertný, biologický, nebezpečný, nie nebez-
pečný odpad a iné druhy odpadov (vydaný súhlas OUŽP na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňo-
vanie odpadov skládkovaním na skládke inertného odpadu v lokalite Vlčie hory 
B/2011/00651/ŠSOH/Ži). 

Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory je využívaný ako:  

1. SKLÁDKA NNO s celkovou kapacitou, v zmysle platných povolení uvedených nižšie, 203 000 m3 
s kapacitou nádrže na priesakové kvapaliny (PK) 1.400 m3, (skládka má vydané integrované povolenie 
č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 z 26.9.2007, ktoré bolo zmenené ďalšími tromi rozhodnutiami : 
10448-42645/37/2008/Zál/373901107/Z2 z 18.12.2008, 3111-16295/37/2009/Sta,Zál/370400104/Z3 
z 19.5.2009, 6968-24459/37/2009/Zál/370400104/Z4 z 27.7.2009). 

• začiatok prevádzky skládky: 1.1.1994 
• celková kapacita: 203 000 m3, 

2. SKLÁDKA NO (SO 08) a SKLÁDKA NO (SO 09) – pôvodné objekty skládka kalov (skládka nebezpeč-
ného odpadu) a objekt skládka priemyselných odpadov (objekty povolené rozhodnutím OUŽP Hloho-
vec č. j. 961/92-Mi z 22.1.1993) 

• začiatok prevádzky skládky: 7/2006 

Skládka nebezpečného odpadu 

• kapacita zariadenia: 7 400 m3 
• plocha skládky: 4 500 m2 

Ukladanie odpadov na skládku bolo ukončené k 31.10. 2010. V roku 2012 bolo začaté konanie na 
uzavretie a rekultiváciu skládky na základe žiadosti zo dňa 23.7.2012. Konanie pre SO 08 bolo ozná-
mené oznámením zo 9.10.2012 č. 344/2012-AM. Konanie je prerušené. 

• začiatok prevádzky skládky: 7/2009 

Skládka priemyselných odpadov 

• kapacita zariadenia: 4 700 m3 
• plocha skládky: 2 64 m2, 

V roku 2012 bolo začaté konanie na uzavretie a rekultiváciu skládky na základe žiadosti zo dňa 
23.7.2012. Konanie pre SO 09 bolo oznámené oznámením zo dňa 9.10.2012 č.343/2012-AM. Konanie 
je prerušené. 

3. SKLÁDKA IO (povolená mestom Hlohovec rozhodnutím č. j. 445/2006-AM z 20.12.2006) 

• plocha skládky: 3 150 m2 
• celkový objem: 30 160,7 m3, 
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4. hospodársky dvor a prístupová cesta povolené na zmenu využitia pre realizáciu kompostárne s 
kapacitou do 5000 t/ rok, 
 
5. zariadenie na zber vybraných druhov NO  

• priemerné ročné množstvo zozbieraných NO: do 3,5 t 

6. zberný dvor na zhromažďovanie a mechanickú úpravu vybraných druhov ostatných odpadov 
(PET, fólie, papier). 

• priemerné ročné množstvo odpadov: cca 650 t. 

Zdroj: Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory – Hlohovec, Správa o hodnotení navrhovanej činnosti, 
HABAN REAL spol. s.r.o., júl 2013, údaje MsÚ Hlohovec 

V zmysle Zmien a doplnkov 2013/2014 ÚPN-M Hlohovec bolo ponechané funkčné využitie plochy 
„Odpadového hospodárstva“ (UT 01 F) na prevažnej časti územia skládky. Navrhovaná zmena sa tý-
kala spresnia vymedzenia areálu odpadového hospodárstva pozdĺž cesty III/51314 podľa skutočnej 
hranice areálu a spodrobnenia špecifikácie kapacitných regulatívov a prípustného spôsobu využitia 
územia. Na plochách pozdĺž cesty III/51314, ležiacich mimo oplotenia existujúceho areálu, bola na-
vrhnutá zmena funkčného využitia na „Sprievodnú zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou 
funkciou“ (UZ 01 C) a zachovať tak pás zelene medzi cestou a skládkou odpadu. Maximálna výška 
zástavby je navrhnutá na 2 NP.   

Za účelom spodrobnenia regulatívov bolo územie areálu rozčlenené na tri zóny A , B a C, ku ktorým sa 
viaže navrhovaná regulácia. Zóna A je určená k rozvoju celej škály činností zameraných na nakladanie 
s odpadmi, zóna B je určená na zneškodňovanie odpadov skládkovaním a zóna C je určená pre prí-
padné rozšírenie skládky inertného odpadu. 

2. SKLÁDKA NNO V K.Ú. ŠULEKOVO (BÝVALÉ FE-KALY) 

Prevádzkovateľom Skládky železitých kalov Šulekovo je DH Ekologické služby, s.r.o., Paulínska 24, 917 
00 Trnava. Skládka sa nachádza v k. ú. Šulekovo na nive Váhu v lokalite Rajtárske.  

Na prevádzkovanie skládky bol vydaný súhlas OUŽP na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov skládkovaním do 31.12.2017 a vydaný súhlas OUŽP na uzavretie a rekultiváciu skládky žele-
zitých kalov (B/2012/00713/ŠSOH/Ži)). Na skládku je povolené ukladať odpady kategórie - ostatné 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia a vydáva katalóg od-
padov okrem odpadov uvedených v § 18 ods. 3 písm. g) zákona o odpadoch v znení neskorších pred-
pisov:  

• betón (170101), tehly (170102), obkladačky, dlaždice a keramika (170103), zmesi betónu, te-
hál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 (170107), zemina a kameni-
vo iné ako uvedené v 170503 (170504), výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 
(170506), stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801 (170802), zmiešané 
odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903 (170904). 

Na skládke ja pravidelne vykonávaný monitoring. 

• Trieda skládky: skládka na nie nebezpečný odpad 
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• Celková kapacita: 160 000 m3 
• Celková plocha skládky: 52 900 m2 
• Voľná kapacita skládky: 67 745 t 

 
Návrh ZaD 2013/2014 - OH ráta so zmenou funkčného využitia na plochu „Odpadového hospodár-
stva“ a so spodrobnením špecifikácie kapacitných regulatívov a prípustného spôsobu využitia územia. 
Navrhované doplnenie vymedzenia plochy „Odpadového hospodárstva“ po obvode existujúceho 
odkaliska nepredstavuje návrh na rozšírenie areálu, ale len spresnenie jeho vymedzenia podľa súčas-
ného stavu. Zmena sa týka aj stanovenia maximálnej výšky zástavby zo súčasnej „úroveň terénu ale-
bo podzemné podlažia“(PP) na 1 NP. 

11.6.1.3 Zámery mesta Hlohovec v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 

1. Zabezpečovanie služieb na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi smerujúce k uplatňovaniu 
ucelenej komplexnej realizácie služieb jednou spoločnosťou. 

2. Príprava projektu a realizácia výstavby kompostoviska na zabezpečenie riešenia zberu a likvidácie 
biologického odpadu. 

3. Zabezpečenie kapacity skládky NNO odpadu na území mesta v návrhovom období ÚPN. 

11.6.1.4 Evidované skládky a environmentálne záťaže na území mesta 
Podľa podkladov MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy je na území mesta evidovaných 14 sklá-
dok odpadu: 

• 2 prevádzkované* 
• 2 uzatvorené a rekultivované podľa projektovej dokumentácie 
• 1 odvezená/upravená skládka odpadov 
• 7 upravených (prekrytie terénne úpravy a pod.) skládok odpadov, 
• 2 opustené skládky bez prekrytia 

Prehľad skládok sa nachádza v nasledovnej tabuľke.  

Tabuľka 143 Prehľad evidovaných skládok odpadu v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

P. 
č. 

Reg. č. Názov skládky** Stav Poznámka 

1. 8653 Vlčie hory prevádzkovaná - 

2. 306 Drôtovňa Šulekovo - 
Fe kaly 

prevádzkovaná - 

3. 279 Soroš uzatvorená a rekultivovaná 
podľa projektovej dokumen-
tácie 

Skládka bola uzavretá v roku 1999 a zrekulti-
vovaná podľa projektovej dokumentácie. 

4. 4303 Pastuchov - SE Ato-
mová elektráreň - 
Hlohovec 

uzatvorená a rekultivovaná 
podľa projektovej dokumen-
tácie 

Sládka neaktívnych vápenatých kalov Pastu-
chov. Skládka na nie nebezpečný odpad. 
Skládka uzatvorená a zrekultivovaná. Moni-
torovaná.  

5. 292 Leopoldov odvezená/upravená Odvezená na legálnu skládku a prekrytá 
vrstvou zeminy. 
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P. 
č. 

Reg. č. Názov skládky** Stav Poznámka 

6. 278 Pri strelnici upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Skládka bola len upravená.  

7. 296 Hlohovec upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Monitorovaná.  

8. 297 Hlohovec upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Prekrytá vrstvou zeminy. 

9. 294 Leopoldov upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Prekrytá vrstvou zeminy. 

10. 295 Šulekovo upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Prekrytá vrstvou zeminy. 

11. 4304 Hlohovec upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Prekrytá vrstvou zeminy. 

12. 268 Peter pri Váhu upravená (prekrytie, terénne 
úpravy a pod.) 

Povolená stavebným úradom, prekrytá inert-
ným materiálom.  

13. 291 Hlohovec opustená skládka bez prekry-
tia (nelegálna skládka) 

Stará neriadená skládka, vývoz občanmi. 

14. 293 Hlohovec opustená skládka bez prekry-
tia (nelegálna skládka) 

Stará neriadená skládka - zarastá. Nepokra-
čuje vývoz občanmi. 

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2014 

Pozn.:  *podľa údajov MsÚ Hlohovec je v Hlohovci prevádzkovaných 5 skládok odpadu (4 v Areáli odpadového 
hospodárstva Vlčie hory Hlohovec a 1 skládka – Skládka NNO v k. ú. Šulekovo (bývalé Fe-kaly)) 

**názvy skládok sa líšia od názvov zaužívaných v dokumentácii MsÚ Hlohovec 

Na území mesta sú 2 skládky, ktoré boli uzavreté a rekultivované podľa projektovej dokumentácie. 

Pri Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec sa nachádza Skládka neaktívnych kalov 
Hlohovec, ktorej prevádzkovateľom boli Slovenské elektrárne a. s., závod Atómové elektrárne Bohu-
nice. Predmetná skládka bola uzatvorená a zrekultivovaná na základe vydaného rozhodnutia č. 
B/2009/00351/ŠSOH/Zi zo dňa 09.07.2009, o čom vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava- 
pracovisko Hlohovec potvrdenie o jej uzatvorení pod č. B/2010/00729/ŠSOH/Zi zo dňa 22.12.2010. 
Na skládke je vykonávaný pravidelný monitoring stabilných vrtov pozorovacieho systému skládky od 
začiatku jej prevádzkovania, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný. Z predloženej ročnej správy z moni-
toringu skládky za rok 2012 nedošlo k preukázateľnému úniku znečistenia zo skládkovaného  odpadu 
do okolitého prostredia  a nedochádza teda ku kontaminácii podzemnej vody okolia skládky. Skládka 
Soroš (priemyselný odpad) bola uzavretá v roku 1999 a zrekultivovaná podľa projektovej dokumen-
tácie. 

Ostatné skládky boli lokálneho charakteru, boli buď odvezené, alebo prekryté vrstvou zeminy. 

Environmentálne záťaže 

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôso-
bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové pro-
stredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, 
ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom. Register environmentálnych záťaží SR predstavuje data-
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bázu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží 
a sanovaných/rekultivovaných lokalít.  

V riešenom území nachádzajú 4 skládky odpadu, ktoré  sú podľa Registra environmentálnych záťaží 
evidované ako environmentálne záťaže. Prehľad environmentálnych záťaží sa nachádza v nižšie uve-
denej tabuľke. 

Tabuľka 144 Prehľad skládok evidovaných ako environmentálne záťaže v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

P. 
č. 

Názov EZ Identifikátor Druh činnosti Názov lokality Register 

1. HC (002) / Hlohovec - Pastuchov - 
skládka neaktívnych kalov 

SK/EZ/HC/240 skládka priemy-
selného odpadu 

Pastuchov – 
skládka 
neaktívnych 
kalov 

B/C 

2. HC (004) / Hlohovec - Šulekovo - 
Fe-kaly 

SK/EZ/HC/242 skládka priemy-
selného odpadu 

Šulekovo - Fe - kaly  B/C 

3. HC (005) / Hlohovec - Šulekovo - 
skládky TKO 

SK/EZ/HC/243 skládka komu-
nálneho odpadu  

Šulekovo skládky TKO B 

4. HC (004) / Hlohovec - Soroš - 
skládka 

SK/EZ/HC/1232 skládka priemy-
selného odpadu 

Soroš - skládka C 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 
Pozn.: B - environementálna záťaž, C - sanovaná/rekultivovaná záťaž 

12 PRIESKUMY A ROZBORY ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY 
A KRAJINY 

12.1 Prieskumy a rozbory životného prostredia 

12.1.1 Znečistenie ovzdušia 

Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia 
v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza z európskej legislatívy.  

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu je ovplyvnené 
existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale 
aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálne regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie nena-
chádza v zaťaženej oblasti. Je situované severne od Dolnopovažskej zaťaženej oblasti. Západná časť 
riešeného územia sa nachádza v prostredí narušenom až silne narušenom a východná časť územia sa 
nachádza vo vyhovujúcom prostredí.  
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V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza prehľad vývoja množstva základných znečisťujúcich látok 
v okresoch Hlohovec a Trnava v rokoch 2002 až 2012. Z uvedeného prehľadu možno skonštatovať, že 
vývoj množstva znečisťujúcich látok v okrese Hlohovec má mierne nepriaznivý charakter, nakoľko 
množstvá NO2 a CO mierne stúpajú, množstvá SO2 a TZL stagnujú. 

Tabuľka 145 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia 
ovzdušia v okrese Hlohovec v rokoch 2002 - 2012 (t/rok) 

Rok SO2 (t) NO2 (t) CO (t) TZL (t) 

2002 15,80 56,52 225,19 13,69 

2003 7,97 42,07 180,77 11,09 

2004 5,99 40,40 188,00 10,13 

2005 3,26 35,35 135,80 10,11 

2006 2,99 32,84 54,92 8,03 

2007 2,27 52,91 35,98 8,92 

2008 2,98 82,11 42,90 10,74 

2009 5,51 89,43 36,12 12,48 

2010 5,685 100,137 39,125 12,007 

2011 5,926 379,763 133,246 22,874 

2012 2,309 248,758 88,389 15,16 

Zdroj: NEIS, 2014 

Tabuľka 146 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia 
ovzdušia v okrese Trnava v rokoch 2002 - 2012 (t/rok) 

Rok SO2 (t) NO2 (t) CO (t) TZL (t) 

2002 91,12 436,62 766,81 93,81 

2003 85,33 423,84 744,94 90,40 

2004 77,16 392,52 781,30 92,75 

2005 140,42 369,30 946,96 73,28 

2006 108,63 375,22 814,04 67,69 

2007 101,68 391,66 957,11 76,10 

2008 134,80 438,13 759,91 76,78 

2009 71,13 290,15 177,64 60,28 

2010 75,267 297,751 114,107 73,971 

2011 96,362 262,036 109,032 80,267 

2012 92,54 288,343 118,788 69,819 

Zdroj: NEIS, 2014 
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Graf 1 Vývoj emisií ZZL zo stacionárnych zdrojov v okrese Hlohovec v rokoch 2007 – 2012 

 

 

 

Graf 2 Vývoj emisií ZZL zo stacionárnych zdrojov v okrese Trnava v rokoch 2007 - 2012 

 

V okrese Hlohovec bolo v roku 2012 evidovaných 60 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia, ktorí prevádzkovali 109 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 10 veľkých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia a 99 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
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V meste Hlohovec bolo v roku 2012 evidovaných 31 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia, ktorí prevádzkovali 52 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 4 veľké zdroje znečisťovania ovzdu-
šia a 48 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najvýraznejším znečisťovateľom ovzdušia je Beka-
ert Hlohovec a. s., ďalším výrazným znečisťovateľom je Saneca Pharmceuticals, a.s. (býv. Zentiva), 
pričom na znečisťovaní ovzdušia má v súčasnosti ešte značný podiel aj bytové hospodárstvo mesta. 

Tabuľka 147 Prehľad veľkých zdrojov znečistenie ovzdušia v riešenom území 

P. 
č. 

Prevádzkovateľ Názov zdroja Zdro znečistenia T. príkon 
(MW) 

Druh paliva 

1. BEKAERT  
Hlohovec a.s., 
Mierová 2317, 
920 01, Hlohovec 

VII. Výroba 
a súvisiace 
činnosti 

Veľký zdroj – povrchové úpravy kovov, 
nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem 
úprav s požitím org. Rozpúšťadiel  
a práškového lakovania, technologické zdroje 

28,822 Zemný plyn - 
naftový 

2. Farma Terezov 4, 
Terezov, 920 03, 
Hlohovec 

I. Chov 
ošípaných 

Veľký zdroj – Veľkochov hosp. zvierat 
s projektovaným počtom chovných zvierat: a) 
ošípané s hmot. Nad 30 kg. 

- Technológia 
bez 
spaľovania 

3. Faurecia Slovakia 
s.r.o., 
Priemyselná 1, 
920 01, Hlohovec 

II. Výroba 
plastových 
prvkov pre 
automobily 

Veľký zdroj – spracovanie a povrchové úpravy 
s použitím org. Rozpúšťadiel podľa 
projektovanej spotreby org. rozpúšťadiel 
v t/rok 

1,88 Zemný plyn – 
naftový, 
Propán-bután 

4. Zentiva a.s, 
Nitrianska 100, 
92027, Hlohovec 

III. Výroba 
farmaceutických 
produktov 

Veľký  zdroj – výroba farmaceutických 
produktov s projektovanou spotrebou org. 
rozpúšťadiel v t/h. 

- Technológia 
bez 
spaľovania 

Zdroj:Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, 2014 

Okrem domácich zdrojov znečistenia kvalitu ovzdušia nepriaznivo ovplyvňuje aj diaľkový prenos 
škodlivín a škodliviny pochádzajúce z mobilných zdrojov znečistenia - dopravné exhalácie. Dopravné 
koridory s intenzívnou prevádzkou okrem produkcie emisií predstavujú aj výrazné zdroje hluku. 

V meste Hlohovec bolo v roku 2013 evidovaných 41 prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ktorí prevádzkujú 74 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (63 MZZO v k. ú. Hlohovec a 11 
v k. ú. Šulekovo). Prehľad malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa nachádza v nasledovnej tabuľke.  

Tabuľka 148 Prehľad malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v riešenom území 

P. č. Názov prevádzkovateľa 
MZZO 

Adresa MZZO Katastrálne 
územie 

1. Aarsleff Hulín, s.r.o.  Mierová23, 
920 01 Hlohovec  

plynová  kotolňa Hlohovec 

2. AGROFINAL, spol.  s.r.o. 
 

Mierová 24,  
920 01 Hlohovec  

1. ČS LPG, Hlohovec, Šulekovo-
prečerpávanie LPG  

Šulekovo 

2. plynová kotolňa, Mierová ul., 
Hlohovec 

Hlohovec 

3. plynová kotolňa, Šulekovo, 
areál Agrofinal 

Šulekovo 

3. AKAtech Kabelkonfekti-
onierung GmbH, orga-
nizačná zložka Slo-
vensko  

Priemyselná 1187/1A, 920 03 
Hlohovec - Šulekovo 

technologické zariadenie Šulekovo 

4. ALLIANZ-Slovenská 
poisťovňa a.s.  

Paulínska 17, 917 47 Trnava 
prevádzka Slov. nár. povstania 18, 
920 01 Hlohovec  

plynový kotol Hlohovec 
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P. č. Názov prevádzkovateľa 
MZZO 

Adresa MZZO Katastrálne 
územie 

5. BAYERN CENTER HC, 
s.r.o.  

Nitrianska 1, 917 00 Trnava,  
prevádzka Hviezdoslavova  25,  920 
01 Hlohovec   

1. lakovacia kabína Hlohovec 

2. plynový kotol Hlohovec 

6. Bekaert Hlohovec, a.s.  Mierová 2318, 920 28 Hlohovec 1. AB budova - plynový kotol Hlohovec 

2. Sklad náhradných dielov 
(prevádzka Infra) - plynové 
kachle 

Hlohovec 

3. prevádzka Dos Drotár - 
plynový kotol 

Hlohovec 

4. prevádzka Eurest - plynový 
kotol 

Hlohovec 

7. ČSOB, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, 
pobočka Slov. nár. povstania 9, 920 
01 Hlohovec 

plynová kotolňa Hlohovec 

8. ČS Slovnaft, a.s., 
Hlohovec Jašter 
prevádzkovateľ 
Vladimír Foglton 

Dukelská 56, 920 01 Hlohovec 1. čerpacia stanica pohonných 
hmôt 

Hlohovec 

2. plynový kotol Hlohovec 

9. ČS PHM, 
prevádzkovateľ DANY 2, 
s.r.o.  

Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec, 
prevádzka Hlohovec – Šulekovo 
1203 

1. čerpacia stanica pohonných 
hmôt 

Šulekovo 

2. plynový kotol Šulekovo 

3. technologické zariadenie Šulekovo 

10. Dalkia a.s.  Eisteinova 25, Digital Park II, 851 01 
Bratislava, prevádzka Tehelná 4, 
Hlohovec 

plynová kotolňa Hlohovec 

11. DH Ekologické služby, 
spol. s r.o. 

Paulínska 24, 917 01 Trnava, 
pravádzka Skládka  železitých kalov 
Šulekovo 

Skládka NNO (bývalá skládka 
železitých kalov Šulekovo) 

Šulekovo 

12. FOOD FARM, s.r.o.   Dukelská 21, 920 14 Hlohovec plynová kotolňa Hlohovec 

13. EPP Slovensko, s.r.o 
 

Terezov 4, 920 03 Hlohovec plynový kotol Šulekovo 

14. Ignis Dekor,s.r.o.    Kamenohorská 3580/19A, 920 01 
Hlohovec 

plynový kotol a plynové 
infražiariče (7ks) 

Hlohovec 

15. Jozef Ondrus – Ondrus 
(pneuservis) 

Nitrianska 77, 920 01 Hlohovec plynový kotol Hlohovec 

16. Lidl Slovenská republi-
ka,  v.o.s.     

Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, 
prevádzka Nitrianska 3677/92, 920 
01 Hlohovec 

plynový kotol Hlohovec 

17. LUBONAS,drevo-kovo 
výrobné družstvo  

Mierová 22, 920 01 Hlohovec 1. plynová kotolňa 
 

Hlohovec 

2. plynová kotolňa Hlohovec 

18. Mestská ČOV, s.r.o.,   M.R. Štefánika 1,  920 01 Hlohovec, 
areál Mestskej ČOV Hlohovec   

plynová kotolňa Hlohovec 

19. MO SR – Stredisko 
prevádzky budov 
Hlohovec 

Dukelská 39, 920 01 Hlohovec 1. plynová kotolňa Hlohovec 

2. plynová kotolňa Hlohovec 

3. plynová kotolňa 
 

Hlohovec 

4. plynová kotolňa Hlohovec 
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P. č. Názov prevádzkovateľa 
MZZO 

Adresa MZZO Katastrálne 
územie 

20. MV SR Centrum 
podpory Trnava  

Kollárova 31, 917 02 Trnava, OR 
HaZZ Hlohovec, Šafárikova 26, 920 
01 Hlohovec 

plynová kotolňa Hlohovec 

21. OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
ČSPH Hlohovec, Nitrianska 15, 920 
01 Hlohovec 

1. čerpacia stanica pohonných 
hmôt 

Hlohovec 

2. plynový kotol Hlohovec 

22. PIVOT+QARI, spol. s.r.o.  M.R.Štefánika 25, 920 01 Hlohovec plynový kotol Hlohovec 

23. Poľnohospodárske 
družstvo Hlohovec 

Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 1. Stredisko Hlohovec - plynová 
kotolňa    

Hlohovec 

2. Lakovňa - plynová kotolňa  
 

Hlohovec 

3. budova obrábania kovov - 
plynový kotol   

Hlohovec 

4. Sociálne miestnosti - plynový 
kotol   

Hlohovec 

5. Areál služieb Bočina - 
plynový kotol   

Hlohovec 

24. Plastic People, s.r.o.  Dunajská 14/A, 811 08 Bratislava , 
prevádzka Areál odpadového 
hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, 
920 27 Hlohovec 

Areál odpadového 
hospodárstva Vlčie hory 
Hlohovec - skládka 
  

Hlohovec 

25. Plastic People, s.r.o.  
Dunajská 14/A, 811 08 
Bratislava 

prevádzka Areál odpadového 
hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, 
920 27 Hlohovec 

kompostáreň  Hlohovec 

26. Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 
Bystrica, prevádzka Pošta Hlohovec 
3, Šulekova 35, 920 03 Hlohovec 

priamovýhrevné plynové 
spotrebiče  

Šulekovo 

27. Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec plynová  kotolňa Hlohovec 

28. Saneca Pharmaceuticals 
a. s.  

Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec 1. Objekt č. 7 (úpravňa vody) - 
plynová kotolňa 

Hlohovec 

2. Objekt č. 2 (regulačná stanica 
plynu) - plynový kotol 

Hlohovec 

29. SCA Hygiene Slovakia 
s.r.o. 

Vansovej 1, 920 01 Hlohovec 1. prevádzka Ľ. Zúbku 22 - 
plynová kotolňa 

Hlohovec 

2. prevádzka Kalinčiakova 9 - 
plynová kotolňa 

Hlohovec 

3. administratívna budova 
a sklad T. Vansovej 1 - plynová 
kotolňa 

Hlohovec 

30. Sberbank Slovensko a.s. Vysoká 9, Bratislava, pobočka Nám. 
sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec 

plynový kotol Hlohovec 

31. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
pobočka Slov. nár. povstania 13, 
920 01 Hlohovec 

náhradný elektrický zdroj – 
dieselagregát (palivo – 
motorová nafta) 

Hlohovec 

32. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratisla-
va 26, regulačné stanice RS 
Hlohovec 

1. RS Hlohovec Šulekovo - 
plynový kotol (2 ks) 

Šulekovo 

2. RS Hlohovec Šafárikova - 
plynový kotol (2 ks) 

Hlohovec 

3. RS Hlohovec 2 - plynový Hlohovec 
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P. č. Názov prevádzkovateľa 
MZZO 

Adresa MZZO Katastrálne 
územie 

kotol, Dukelská (2 ks) 

4. RS Hlohovec Nábrežie A. 
Hlinku - plynový kotol (2 ks) 

Hlohovec 

5. RS Hlohovec Priemyselný 
park - plynový kotol (2 ks) 

Šulekovo 

33. Spojená škola Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec 1. Palárikova 1/A – plynová 
kotolňa  

Hlohovec 

2. Jarmočná 5 - plynová kotolňa Hlohovec 

34. Slovenská sporiteľňa, 
a.s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 
pobočka Nám.sv.Michala 28, 920 
18 Hlohovec 

plynová kotolňa  
 

Hlohovec 

35. TANKER, s.r.o. Hlavné námestie 96/45, 060 01 
Kežmarok, ČS PHM, Nábrežie A. 
Hlinku 25/68, 920 01 Hlohovec 

čerpacia stanica pohonných 
hmôt 
 

Hlohovec 

36. Vojenský útvar 3030 
Zvolen 

Borovianska cesta 1,  
960 01   Zvolen, Vojenský útvar 
3030 Hlohovec  

zariadenie na čerpanie po-
honných hmôt 

Hlohovec 

37. Železnice SR, Oblastné 
riaditeľstvo Trnava, 
Železničná stanica, 
Staničná 6, 949 01 Nitra 

nesamostatná ŽST Hlohovec, 
Stavadlo 1, Železničná 1, 920 01 
Hlohovec 

kachle „Peterky“ (palivo hnedé 
uhlie) 

Hlohovec 

38. Západoslovenská 
energetika, a.s.    

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
Prevádzkový objekt M.R.Štefánika 
85, 920 01 Hlohovec 

1. sklad transformátorov - 
plynový kotol  

Hlohovec 

2. budova ciachovne - plynový 
kotol (2 ks) 

Hlohovec 

3., 4., 5. - 9 ks plynových 
ohrievačov v troch stavebne 
oddelených celkoch 

Hlohovec 

6. lakovňa elektromerov Hlohovec 

39. Základná škola  A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec 1. hlavná budova - plynová 
kotolňa  

Hlohovec 

2. telocvičňa - plynová kotolňa  
 

Hlohovec 

3. jedáleň - plynová kotolňa Hlohovec 

40. ŽSR, OR Trnava, 
železničná stanica 

Železničná 1, 920 01 Hlohovec náhradný zdroj elektriny (palivo 
- nafta) 
  

Hlohovec 

41. YURA Corporation 
Slovakia, s.r.o. 

Púchovská cesta 413, 020 61 
Lednické Rovne, prevádzka 
Nitrianska 105, Hlohovec 

plynový kotol Hlohovec 

Zdroj: MÚ Hlohovec, 2014 

12.1.2 Znečistenie vôd 

12.1.2.1 Kvalita povrchovej vody 
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd. 
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Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. 
hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu 
realizácie opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu 
k všeobecným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.  

Kvalita vody v povodí Váhu je ovplyvňovaná najmä bodovými zdrojmi znečistenia (priemyselnými a 
komunálnymi odpadovými vodami), keďže Považie patrí k priemyselne najviac rozvinutým oblastiam 
Slovenska. Nezanedbateľný je aj vplyv výraznej regulácie hlavného toku, keďže sa na ňom nachádza 
sústava energetických vodných diel a kanálov.  

Na rieke Váh ovplyvňujú kvalitu vody najmä veľké mestské aglomerácie odvádzajúce odpadové vody 
do toku (prípadne do jeho prítokov): Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Považská Bystri-
ca, Púchov, Dubnica, Trenčín, Trenčianska Teplá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Stará Turá, Hlo-
hovec, Sereď, Galanta, Šaľa a Trnava.  

Z významnejších priemyselných zdrojov (s vlastnou ČOV alebo zaústených do mestskej kanalizácie) je 
potrebné spomenúť najmä: TESLA Liptovský Hrádok, Mondi Business Paper SCP Ružomberok, prie-
myselná oblasť stredného Považia (zdroje v Žiline a okolí: Kia Motors Slovakia, Aquachemia, Kinex 
Bytča, Continental Matador Púchov, ZVS Dubnica, Považské strojárne Považská Bystrica, Letecké op-
ravovne Trenčín, Emerson a Palma-Tumys N.Mesto n.V.), Bekaert a Saneca Pharmceuticals, a.s., Slo-
venské cukrovary Sereď a najmä Duslo Šaľa.  

V riešenom území sa nachádza 1 sledovaný profil na kvalitu povrchových vôd toku Váh - monitorova-
cie miesto - Hlohovec. Na toku Váh boli v rokoch 2011 a 2012 splnené požiadavky sledovaných uka-
zovateľov na kvalitu povrchovej vody definované v zmysle Prílohy č. 1 k NV 269/2010 Z .z. s výnimkou 
dusitanového dusíku a adsorbovateľného organicky viazaného halogénu (2012).  

 

Tabuľka 149 Váh – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2010 - 2012 

Rok NEC Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu 
povrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2010 V367000D Váh Nad Sereďou 81,0     

2011 V367000D Váh Nad Sereďou 81,0 N-NO2 - - - 

2012 V367000D Váh Nad Sereďou 81,0 N-NO2    

2010 V339010D Váh Hlohovec 100,7     

2011 V339010D Váh Hlohovec 100,7 N-NO2 - - - 

2012 V339010D Váh Hlohovec 100,7 N-NO2, AOX - - - 

2010 V342010D Váh H. Zelenice 92,5     

2011 V342010D Váh H. Zelenice 92,5 N-NO2 - - - 

2012 V342010D Váh H. Zelenice 92,5 N-NO2 - - - 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, 2011, Hodnotenie kvality povrchovej vody 
Slovenska za rok 2011, MŽP SR, 2012, Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2012, MŽP SR, 2013, 

Drahovský kanál predstavuje umelý kanál, ktorého kvalita vody je ovplyvňovaná popri bodovom ko-
munálnom znečistení najmä difúznym znečistením z poľnohospodárskej činnosti v povodí toku.  
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Tabuľka 150 Drahovský kanál – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v rokoch 2011 - 2012 

Rok NEC Tok Monitorované 
miesto 

Riečny 
km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu 
povrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

2011 V339010D Drahovský 
kanál 

VD Sĺňava, 
pod 

10,8 N-NO2 - - - 

2012 V339010D Drahovský 
kanál 

VD Sĺňava, 
pod 

10,8 N-NO2 - - - 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2011, MŽP SR, 2012, Hodnotenie kvality povrchovej vody 
Slovenska za rok 2012, MŽP SR, 2013, 

12.1.2.2 Kvalita podzemnej vody 
Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 
sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 
kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd je v zmysle Vyhlášky č. 
354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvali-
ty vody určenej na ľudskú spotrebu. 

Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov, 
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, septikov 
a poľnohospodárskej výroby.  

V riešenom území je monitorovaná kvalita podzemných vôd v nasledovných útvaroch: 

SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov J. 
časti oblasti povodia Váh 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov j. časti oblasti povodia 
Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou vo všetkých častiach útvaru.  

Táto oblasť patrí medzi najznečistenejšie časti Slovenska, kde sa vplyv antropogénneho znečistenia 
na podzemné vody kvartérnych útvarov prejavuje v celom útvare. V skupine základný fyzikálno-
chemický rozbor prekročili limitnú hodnotu najmä RL105, Mn, NO3-, Fe, Fe2+ a ďalšie. Južná časť kvar-
térnych náplavov Váhu a Nitry je pomerne významne priemyselne zaťažená, čo sa odráža aj na pre-
kročeniach Cl- a SO4

2-, ako dôsledok produkcie odpadov.  

Tabuľka 151 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v rokoch 2012 a 2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2012 

Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

14290 Drahovce - - CL-, Fe, SO42-, 
NO3- 

Fe, NO3- 

771090 Hlohovec - - Fe, Mn Mn 

20790 Brestovany CL-, Fe, Fe2+, Mn, 

RL105, SO42-, 
vodiv_25 

Fe, Fe2+, Mn, 

RL105, SO42-, 
vodiv_25 

CL-, Fe, Fe2+, Mn, 

RL, SO42-, vo-
div_25 

CL-, Fe, Fe2+, Mn, 

RL, SO42-, vo-
div_25 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2012, SHMÚ 2014, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 
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SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia 
Váh 

V útvare medzizrnových podzemných vôd Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh ne-
bola dosiahnutá nariadením odporúčaná hodnota ukazovateľa nasýtenia vody kyslíkom v ani jednom 
monitorovacom objekte. Vo vrtoch základného aj prevádzkového monitorovania boli prekročené 
limitné hodnoty ukazovateľov Fecelk, Fe 2+, ktoré patria. Zo špecifických organických látok 
v podzemných vodách tohto útvaru boli namerané hodnoty koncentrácií vyššie ako pozaďová hodno-
ta najčastejšie u ukazovateľov zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov. Práve v tejto skupine došlo 
aj k prekročeniu fenantrénu. 

Tabuľka 152 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v rokoch 2011 a 2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2011 

Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

4590 Žlkovce Ratkovce Fe, Fe2+, Fenan-
trén 

Fe, Fe2 Fe, Fenantrén Fenantrén 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2011, SHMÚ 2012, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

12.1.3 Fyzikálna degradácia pôd 

12.1.3.1 Erózia 
Z hľadiska rozšírenia a významu sú v riešenom území relevantné hlavne procesy fyzikálnej degradá-
cie, z ktorých je najdôležitejšia vodná erózia. Vodná erózia pôdy je proces uvoľňovania, transportu a 
sedimentácie pôdnych častíc vplyvom energie povrchovo tečúcej (prevažne dažďovej) vody. Intenzita 
tohto procesu je daná pôsobením viacerých faktorov, menovite eróznej účinnosti zrážok (intenzity a 
trvania dažďa), erodibility pôdy (jej odolnosti voči rozrušovaniu vodou, danej hlavne textúrou, štruk-
túrou a obsahom a kvalitou pôdnej organickej hmoty - humusu), sklonu a dĺžky svahu, vegetačného 
faktora a realizovaných protieróznych opatrení. Z uvedených faktorov hrá v našich podmienkach roz-
hodujúcu úlohu sklon svahu a vegetačný kryt.  

Z hľadiska ohrozenia pôd vodnou eróziou je v k. ú. Hlohovec ohrozených 57 % poľnohospodárskej 
pôdy, z toho 47 % vysokou a extrémnou vodnou eróziou (potenciálnou). Extrémnym rizikom sú ohro-
zené pôdy v lokalitách Kostolné hory, Mrtosulinky, Studená dolina, Obecný háj, Vápenica, Laurincove 
hory, Staré hory, Vlčie pole, Ruženné hory, Teplá dolina, Šumperky, Šajby, Balaton a Tokajka. V k. ú. 
Šulekovo nie sú pôdy ohrozené vodnou eróziou.  

Tabuľka 153 Výmery kategórií potenciálnej vodnej erózie v k. ú. Hlohovec a k. ú. Šulekovo 

Kategórie erodovanosti (strata pôdy) K. ú. 
Hlohovec 
(ha) 

Podiel % K. ú. 
Šulekovo 
(ha) 

Podiel % Spolu (ha) Podiel % 

žiadna až slabá erózia (0 - 4 t/ha/rok) 1 181,16 43 1 458,43 100 2 639,59 62 

stredná erózia (4 - 10 t/ha/rok) 279,70 10 - - 279,70 7 

vysoká erózia (10 - 30 t/ha/rok) 831,60 30 - - 831,60 20 

extrémna erózia (> 30 t/ha/rok) 475,18 17 - - 475,18 11 

Spolu: 2 767,63 100 1 458,43 100 4 226,06 100 
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Zdroj: VÚPOP, 2014 

Veterná erózia predstavuje degradačný proces, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej 
pôde a poľnohospodárskych plodinách, ale aj zanášanie komunikácií, vodných tokov, vytváranie ná-
vejov a znečisťovanie ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou 
silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na 
inom mieste (akumulácia).  

Podľa údajov pôdneho portálu VÚPOP sú pôdy v riešenom území v rámci ohrozenia potenciálnou 
veternou eróziou zaradené do kategórie „žiadna až slabá erózia a stredná erózia“ až „stredná erózia“. 
V obidvoch katastrálnych územiach je strednou potenciálnou veternou eróziou ohrozených 8 % po-
ľnohospodárskej pôdy. Pôdy ohrozené veternou eróziou sa nachádzajú na nive Váhu. 

Tabuľka 154 Výmery kategórií potenciálnej veternej erózie v k. ú. Hlohovec a k. ú. Šulekovo 

Kategórie erodovanosti 
(strata pôdy) 

K. ú. Hlohovec 
(ha) 

Podiel % K. ú. Šulekovo 
(ha) 

Podiel % Spolu (ha) Podiel % 

žiadna až slabá erózia (me-
nej ako 0,7 t/ha) 

2538,84 92% 1348,79 92% 3887,63 92% 

stredná erózia (0,7 - 22 t/ha) 228,79 8% 109,64 8% 338,44 8% 

Spolu: 2767,63 100% 1458,43 100% 4226,06 100% 

Zdroj: VÚPOP, 2014 

12.1.3.2 Svahové deformácie 
Prevažná časť riešeného územia leží na rajóne sprašových sedimentov. Hrúbka sprašových pokryvov 
závisí od spôsobu ich vzniku, charakteru predsprašového i súčasného reliéfu, ako aj ďalších okolností. 
Typické spraše sú  pomerne rovnorodé nevrstevnaté zeminy, vyznačujúce sa vysokým obsahom pra-
chových častí, vápnitosťou, vysokou pórovitosťou, výskytom makropórov a presadavosťou. Rajón má 
rovinný a pahorkatinový reliéf s miernymi a lokálne až strednými svahmi. Členitosť reliéfu je spôso-
bená výskytom početných eróznych dolín a výmoľov. Často sa vyskytuje podmývanie brehov. Výskyty 
presadania spraší bývajú spôsobené najčastejšie ľudskými zásahmi. 

Rajón jemnozrnných sedimentov (JV časť riešeného územia) vytvárajú jemnozrnné zeminy pliocén-
neho veku, prevažne sú tuhej až pevnej konzistencie. Tieto sedimenty sú prakticky nepriepustné. 
Menšie akumulácie podzemných vôd sa vytvárajú lokálne v piesčitých alebo štrkovitých vložkách. Ku 
svahovým pohybom dochádza spravidla iba na strmších svahoch dolín, najmä ak sú podomieľané 
vodnými tokmi alebo ak sú nad hornou hranou svahov akumulované priepustné neogénne alebo 
kvartérne sedimenty, ktoré umožňujú akumuláciu a presakovanie vody do svahu. Prevažne plytké 
povrchové, niekedy však i hlbšie zosuny často vznikajú pri vyhĺbení zárezov a odrezov v jemnozrnných 
zeminách. Vystavené sú vplyvu exogénnych faktorov, rýchlo zvetrávajú, podliehajú objemovým zme-
nám a menia svoje vlastnosti. Pomerne intenzívne, najmä pri odlesnení územia a nesprávnym poľno-
hospodárskym obrábaním sa v území rozvíja výmoľová erózia. 

Severne nad Hlohovcom sa vyskytuje vložka magmatických intruzívnych hornín (granodiority). Zvy-
čajne sú strednozrnné a rovnozrnné, často však i hrubozrnné alebo porfyrické. Pomerne častý je vý-
skyt tektonických poruchových zón, v ktorých sú horniny intenzívne rozpukané, podrvené až myloni-
tizované. Zvetrávanie postihuje najmä tektonicky porušené horniny a horniny so zvýšeným obsahom 
biotitu, v dôsledku čoho je priebeh zóny intenzívneho zvetrávania nepravidelný. 
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V severnej časti riešeného územia vyskytuje aj rajón vápencových hornín. Ide o komplexy vápencov, 
ktoré sú zvyčajne zvrásnené a nerovnomerne tektonicky porušené. Sú to pomerne pevné skalné hor-
niny s puklinovou a puklinovo-krasovou a krasovou priepustnosťou. Krasovatenie sa najintenzívnejšie 
prejavuje v zóne kolísania hladiny podzemných vôd a v zóne ich intenzívneho prúdenia (v okolí vod-
ných tokov). Okrem toho sú krasové javy často viazané na tektonicky porušené zóny, ktoré umožňujú 
intenzívnu cirkuláciu vody. 

Na základe súčasných reliéfotvorných procesov (Jakál, 1980) patrí riešené územie do fluviálnych 
a stráňových procesov (Nitrianska pahorkatina a Dolnovážska niva), prevažuje fluviálny akumulačno-
erózny proces a slabý fluviálny erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt v pahorkatinách 
s dominanciou rozovretých úvalinovitých dolín. Sú to oblasti s vplyvom eolických procesov 
a intenzívnej výmoľovej erózie. V území Považského Inovca sa vyskytuje silný fluviálny erózny proces 
so silnou hĺbkovou eróziou so stredne silným až silným pohybom hmôt po svahoch v horskom reliéfe, 
ale aj fluviálno-krasový proces s tvorbou krasových a polokrasových foriem a tvorbou zovretých dolín. 

V zmysle podkladov ŠGÚDŠ sú evidované svahové deformácie v severnej časti k. ú. Hlohovec 
v lokalitách Obecný háj a Vápenica. V južnej časti k. ú. Hlohovec je evidovaný pás zosuvov, ktorý sa 
tiahne od Zámockého parku smerom na juh až do k. ú. Bojničky. Podľa typov svahových deformácií sa 
vo všetkých prípadoch jedná o zosuvy. Z hľadiska stupňa aktivity sú 4 zosuvy aktívne, 4 stabilizované, 
6 potenciálnych a 1 s potenciálnymi aj aktívnymi formami. 2 zosuvy sú odvodnené, o sanácii ostat-
ných nie sú známe informácie. 

Tabuľka 155 Prehľad svahových deformácií v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

Reg. 
Číslo 

Typ 
svahove
j de-
form. 

Hydrologické 
pomery 
svahu 

Priem. 
sklon 
svahu 

Celk. 
plocha 
(ha) 

Stupeň 
aktivity 

Prírodné príčiny Sanácia 

54208 zosuv svah s 
výskytom 
mokrín a 
prameňov 

18 26 aktívny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

odvodnenie 

56183 zosuv svah suchý 14 6,2 aktívny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

56185 zosuv svah suchý 6 6,6 potenciálny všeobecné svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

56186 zosuv svah suchý 15 4,5 aktívny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

56187 zosuv svah suchý 15 4,8 potenciálny všeobecné svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

61627 zosuv svah suchý 20 4,2 aktívny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

61629 zosuv svah suchý 10 8 stabilizovaný klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

61633 zosuv svah suchý 9 8,5 stabilizovaný klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  283 

Reg. 
Číslo 

Typ 
svahove
j de-
form. 

Hydrologické 
pomery 
svahu 

Priem. 
sklon 
svahu 

Celk. 
plocha 
(ha) 

Stupeň 
aktivity 

Prírodné príčiny Sanácia 

abrázia sanácii neznáme 

61634 zosuv svah suchý 8 24,4 stabilizovaný klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

61635 zosuv svah suchý 9 42,4 stabilizovaný klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

62533 zosuv svah suchý 12 7,3 potenciálny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

62534 zosuv svah suchý 14 6,7 potenciálny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

62544 zosuv svah s 
výskytom 
mokrín a 
prameňov 

10 14,2 potenciálny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

62545 zosuv svah s 
výskytom 
mokrín a 
prameňov 

10 14,2 potenciálny klim. faktory a bočná 
hĺbková erózia, 
abrázia 

svah nesanovaný, 
resp. údaje o 
sanácii neznáme 

75041 zosuv svah s 
výskytom 
mokrín a 
prameňov 

14 36,7 s 
potenciálnymi 
a aktívnymi 
formami 

vývery podzemnej 
vody, vztlakové 
účinky podzemných 
vôd 

odvodnenie 

Zdroj: ŠGÚDŠ, 2014 

12.1.4 Chemická degradácia pôd 

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 
prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 
zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-
ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatív-
ne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Ukazovatele chemickej degradácie pôd 
sú spracované z Atlasu krajiny, 2002. 

V rámci hodnotenia kontaminácie pôd sa riešené územie nachádza v oblasti s relatívne čistými pô-
dami.  

Z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu prevládajú v k. ú. Hlohovec pôdy na minerálne chudob-
ných substrátoch náchylné na acidifikáciu a v k. ú. Šulekovo karbonátové pôdy nenáchylné na acidifi-
káciu.  

V rámci odolnosti pôdy proti intoxikácii sa v k. ú. Hlohovec a k. ú. Šulekovo prejavuje stredná až silná 
odolnosť pôdy proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových faktorov a slabá až stredná odolnosť pôdy 
proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových faktorov.  
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12.1.5 Kontaminácia horninového prostredia 

Kontaminácia horninového prostredia úzko súvisí so znečistením odpadových vôd a v hodnotenom 
území nie sú evidované zdroje znečistenia vôd ani neboli identifikované environmentálne záťaže. 
Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôso-
bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové pro-
stredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, 
ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom. Register environmentálnych záťaží SR predstavuje data-
bázu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží 
a sanovaných/rekultivovaných lokalít. Podľa Registra environmentálnych záťaží sa v riešenom území 
nachádza 8 environmentálnych záťaží. Prehľad a charakteristika environmentálnych záťaží sa nachá-
dza v nižšie uvedených tabuľkách. 

Tabuľka 156 Prehľad evidovaných environmentálnych záťaží v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

P. 
č. 

Názov EZ Identifikátor Druh činnosti Názov lokality Register 

1. HC (001) / Hlohovec - areál 
Zentiva 

SK/EZ/HC/239 farmaceutická výroba areál Zentiva B/C 

2. HC (002) / Hlohovec - 
Pastuchov - skládka 
neaktívnych kalov 

SK/EZ/HC/240 skládka priemyselného 
odpadu 

Pastuchov – 
skládka 
neaktívnych 
kalov 

B/C 

3. HC (003) / Hlohovec - 
priemyselný areál (vrátane 
bývalej Drôtovne) 

SK/EZ/HC/241 spracovanie kovov priemyselný areál 
(areál bývalej 
Drôtovne) 

B 

4. HC (004) / Hlohovec - 
Šulekovo - Fe-kaly 

SK/EZ/HC/242 skládka priemyselného 
odpadu 

Šulekovo - Fe - kaly  B/C 

5. HC (005) / Hlohovec - 
Šulekovo - skládky TKO 

SK/EZ/HC/243 skládka komunálneho 
odpadu  

Šulekovo skládky 
TKO 

B 

6. HC (002) / Hlohovec - Jašter - 
ČS PHM 

SK/EZ/HC/1230 čerpacia stanica PHM Jašter - ČS PHM B 

7. HC (003) / Hlohovec - olejové 
hospodárstvo OTC 

SK/EZ/HC/1231 energetika olejové 
hospodárstvo OTC 

C 

8. HC (004) / Hlohovec - Soroš - 
skládka 

SK/EZ/HC/1232 skládka priemyselného 
odpadu 

Soroš - skládka C 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 
Pozn.: B - environmentálna záťaž, C - sanovaná/rekultivovaná záťaž 

Tabuľka 157 EZ HC (001) / Hlohovec - areál Zentiva - SK/EZ/HC/239 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti farmaceutická výroba 

Skupina činností priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie Predpokladá sa, že k nekontrolovaným únikom (a vzniku znečistenia) dochádzalo 
počas výroby látky Cresolum saponatum 1951-1988. Činnosť, ktorá spôsobila EZ sa 
nevykonáva od roku 1988. Znečistenie bolo zistené a rozbormi potvrdené r. 1989. 

Predpokladaná doba vzniku EZ r. 1951 

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 
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Tabuľka 158 EZ HC (002) / Hlohovec - Pastuchov - skládka neaktívnych kalov - SK/EZ/HC/240 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie V priestore vyťaženého hliniska v lokalite Vlčie hory bol ukladaný v rokoch 1982-
1986 (asi komunálny) odpad a od získania stavebného povolenia potom kal z 
dekarbonizácie vody. 

Predpokladaná doba vzniku EZ 1982 

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti s 
nezmenenou intenzitou 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 

Tabuľka 159 EZ HC (003) / Hlohovec - priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne) - SK/EZ/HC/241 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti spracovanie kovov 

Skupina činností priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie V areáli bývalej Drôtovne sa spracúvajú kovy, povrchovo upravujú. Vo vedľajších 
prevádzkach je vyrábaný nábytok, je prevádzkované lakovanie a v minulosti boli na 
železnici prečerávané pohonné hmoty, prekladané autá... 

Predpokladaná doba vzniku EZ cca 60.-70.-te roky 

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už nevykonáva, prevádzka je 
využívaná na iné účely 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 

Tabuľka 160 EZ HC (004) / Hlohovec - Šulekovo - Fe-kaly - SK/EZ/HC/242 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti skládka priemyselného odpadu 

Skupina činností zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie Okrem hrádze Fe-kalov sa severne od nej nachádza stará skládka, kde bol odpadový 
materiál najprv voľne ukladaný do starého ramena Váhu. V roku 1971 sa pri HG 
prieskume spomína kalové pole (stará skládka), ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu 
podzemnej vody. 

Predpokladaná doba vzniku EZ 60-te roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti so 
zmenšenou intenzitou 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 

Tabuľka 161 EZ HC (005) / Hlohovec - Šulekovo - skládky TKO - SK/EZ/HC/243 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti skládka komunálneho odpadu 

Skupina činností zariadenia na nakladanie s odpadmi 

Doplňujúce informácie Ukončenie skládkovania r. 1996, skládky boli čiastočne zahrnuté zeminou a 
opustené. 

Predpokladaná doba vzniku EZ   

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite už nevykonáva, prevádzka je 
opustená 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 
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Tabuľka 162 EZ HC (002) / Hlohovec - Jašter - ČS PHM - SK/EZ/HC/1230 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti čerpacia stanica PHM 

Skupina činností skladovanie a distribúcia tovarov 

Doplňujúce informácie Vplyvom zastaralých technologických zariadení ako aj pri neustálej manipulácii s 
pohonnými hmotami mohlo dochádzať k úniku ropných látok do horninového 
prostredia a podzemných vôd. V r. 2003 bola stará ČSPHM zlikvidovaná a následne 
postavená nová. 

Predpokladaná doba vzniku EZ 80-te roky 20. storočia 

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti s 
nezmenenou intenzitou 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 

Tabuľka 163 EZ HC (003) / Hlohovec - olejové hospodárstvo OTC - SK/EZ/HC/1231 

Charakteristika činnosti 

Druh činnosti energetika 

Skupina činností priemyselná výroba 

Doplňujúce informácie Staré olejové hospodárstvo bolo zlikvidované, lokalita sanovaná a vybudované nové 
olejové hospodárstvo s požadovanými technickými a ekologickými opatreniami. 

Predpokladaná doba vzniku EZ   

Charakter súčasnej činnosti činnosť, podmieňujúca vznik EZ, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti s 
nezmenenou intenzitou 

Zdroj: Register environmentálnych záťaží SR, MŽP SR, 2014 

12.1.6 Zaťaženie prostredia hlukom 

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-
stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú neu-
rózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. Zdrojom negatívnych účinkov do-
pravy na životné prostredie v intraviláne Hlohovca a časti Šulekovo je cestná a železničná doprava. 
Intenzívnu dopravu môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na 
okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov. V intraviláne mesta nepriaznivo ovplyvňuje obyvateľ-
stvo hluk z cestnej premávky. Priestory ochranného pásma prieťahov ciest mestom, vzhľadom na 
zvýšenú intenzitu a význam prieťahov (25-20 metrov na obe strany od osi komunikácie) kumulujú 
všetky negatívne účinky dynamickej dopravy a priľahlého územia, najmä hluk, imisie, nehodovosť, 
prašnosť, blato a náľadie, čím sa zhoršuje kvalita urbánneho prostredia obce. Z hľadiska bezpečnosti 
sú kritické miesta: námestie SNP v celej dĺžke v interakcii s bývaním v bytových domoch a OV, Hloho-
vá v časti HBV na Fraštáckej ulici, ale aj jednosmerný prieťah autobusov a NAD na Bernolákovej "dolu 
kopcom", kde je tendencia zrýchľovania vozidiel v zóne IBV. Lokálnymi ale významnými zdrojmi hluku 
sú výrobné prevádzky v priemyselných zónach.  

Za zdroje hluku v riešenom území možno považovať: 

• diaľnica D1 
• cesty II. a III. triedy,  
• trasy železnice č. 120, 133 a 141,  
• zastavané územie, 
• areály výroby, 
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• poľnohospodárske areály. 

12.1.7 Zaťaženie prostredia zápachom 

Okrem zaťaženia prostredia hlukom a vibráciami kvalitu životného prostredia človeka negatívne 
ovplyvňuje aj zaťaženie prostredia pachom. Tento faktor je ťažko merateľný, vyskytuje sa zväčša len 
lokálne v okolí bodových zdrojov, ako sú farmy živočíšnej výroby, skládky odpadu, poľné hnojiská 
a pod.  

12.1.8 Poškodenie vegetácie 

Poškodenie vegetácie je spôsobované jednak prírodnými činiteľmi (vietor, námraza, sneh, sucho, 
požiare, choroby, hmyz a pod.) ale aj antropickými činiteľmi (imisie, nelegálny výrub). Poškodená 
vegetácia pôsobí spätne ako stresový faktor na ostatné prvky – negatívne ovplyvňuje kostru prvkov 
územného systému ekologickej stability a ekologických sietí, ohrozuje kvalitu biotopov a pôsobí des-
tabilizačne.  

Z hľadiska zdravotného stavu lesov (Atlas krajiny SR, 2002) sa v riešenom území prevládajú zdravé 
porasty (0-10 % defoliácia) a veľmi slabo poškodené porasty (defoliácia 11-20 %). Lesy stredne a silne 
poškodené sa v území nevyskytujú.  

12.1.9 Výskyt inváznych druhov rastlín 

Súčasný problém vegetácie v riešenom území predstavuje výskyt a šírenie inváznych rastlín, ktoré 
svojou vitalitou a výraznými konkurenčnými vlastnosťami ohrozujú a podstatne menia prirodzené 
zloženie rastlinných spoločenstiev. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 v znení neskorších predpisov je vlastník, resp. užívateľ pozemku 
povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu. Pri odstraňo-
vaní inváznych druhov rastlín je potrebné postupovať podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 

12.2 Prieskumy a rozbory ochrany prírody a krajiny 

12.2.1 Územná ochrana 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu 
prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia pod-
mienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj od-
straňovanie následkov takýchto zásahov. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov platí v riešenom území prvý stupeň ochrany. Z hľadiska pôsob-
nosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR – Správa 
CHKO Malé Karpaty.  

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v rieše-
nom území nachádza chránené územie:  

• Prírodná rezervácia Sedliská - rozloha 5,85 ha, vyhlásená v roku 1977, novelizovaná v roku 
1988 Výnosom K SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988. Predmetom ochrany sú 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  288 

xerotermné porasty stepného charakteru s bohatým výskytom poniklecov (Pulsatilla 
pratensis subsp. nigricans, P. vulgaris ssp. grandis) v sprievode ďalších významných 
teplomilných druhov živočíchov a rastlín. V území platí 4. stupeň ochrany v zmysle Vyhlášky 
KÚŽP Trnava č. 1/2004. Ochranné pásmo je stanovené v zmysle § 17 ods. 7 zákona o ochrane 
prírody a krajiny vo vzdialenosti 100 m smerom von od hranice prírodnej rezervácie.  

V súčasnosti prebieha vyhlasovanie chráneného areálu Sedliská z dôvodu ochrany biotopov európ-
skeho a národného významu: 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 
podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae), 6240* Subpanónske travinnobylinné porasty, 40A0* 
Xerotermné kroviny, 91H0* Teplomilné panónske dubové lesy a druhov európskeho významu: ponik-
lec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis). V území bude platiť 
4. stupeň ochrany a v časti lokality pravdepodobne aj 2. stupeň. 

Schéma 26 Prvky ochrany prírody a ÚSES 
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12.2.2 NATURA 2000 

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom 
jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších 
biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhla-
sované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych 
a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. 

V zmysle Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004 (národný zoznam území európskeho výz-
namu) sa v riešenom území nachádza územie európskeho významu: 

• Územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská o rozlohe 44,87 ha, vyhlásené z dôvodu 
ochrany biotopov európskeho a národného významu: 6210 Suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae), 6240* 
Subpanónske travinnobylinné porasty, 40A0* Xerotermné kroviny, 91H0* Teplomilné 
panónske dubové lesy a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) 
a chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis). 

V rámci príprav na doplnenie národného zoznamu ÚEV (etapa C) sú v riešenom území navrhované 2 
územia európskeho významu:  

• Územie európskeho významu SKUEV0851 Starý háj - rozloha 127,01 ha, ochrana biotopov 
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy a 91G0* Dubovo-hrabové lesy panónske. 

• Územie európskeho významu SKUEV0852 Stredný tok Váhu pri Hlohovci - rozloha , ochrana 
biotopov 3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion 
rubri p.p. a Bidention p.p. a 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s 
vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion and 
Hydrocharition. 

12.2.3 Ochrana drevín 

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou. 
V riešenom území sú evidované 2 chránené stromy: 

• S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci - chránený strom vyhlásený VZV Krajského 
úradu v Trnave č. 11/2000 z 2. marca 2000. Platan vzhľadom na svoj vek plní ekologickú, 
krajinotvornú a estetickú funkciu. Strom má obvod kmeňa 550 cm, výšku 40 m, priemer 
koruny 30 m a vek 200 rokov. Pre tento chránený strom je schválený od 15.12.2010 program 
starostlivosti na obdobie rokov 2010 – 2021. Ochranné pásmo stromu je definované 
priemetom jeho koruny, zväčšené o 1,5 m a platí v ňom druhý stupeň ochrany. 

• S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci - chránený strom vyhlásený VZV Krajského 
úradu v Trnave č. 9/2000 z 2. marca 2000. Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a 
estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Hlohovec. Strom má obvod kmeňa 
301 cm, výšku 28 m, priemer koruny 10 m a vek 120 rokov. Pre tento chránený strom je 
schválený od 23.02.2012 program starostlivosti na obdobie rokov 2013 – 2022. Ochranné 
pásmo stromu je definované priemetom jeho koruny, zväčšené o 1,5 m a platí v ňom druhý 
stupeň ochrany. 

Zámocký park 
V meste Hlohovec sa nachádza Zámocký park, ktorý predstavuje z botanického hľadiska najhodnot-
nejšie územie mesta. Park je pamiatkovo chránený, zapísaný v ÚZPF pod č. 838/3 ako súčasť NKP 
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Kaštieľ s areálom. Park je najstarším parkom na Slovensku, ktorý bol riešený v prírodne-krajinárskom 
slohu. Anglický park je zeleným doplnkom zámku a empírového divadla, ktoré predstavujú významnú 
architektonicko-umeleckú  hodnotou v riešenom území.  

Dolná časť parku je rovinatá s dominujúcimi platanmi (Platanus orientalis, Platanus occidentalis). 
Medzi nimi vedie aleja líp, ktoré sú však väčšinou poškodené chorobami alebo mechanicky. Na prie-
stranstve pred amfiteátrom vynikajú jednotlivé exempláre borovice lesnej (Pinus sylvestris) a mohut-
né jasene štíhle (Fraxinus excelsior). Neďaleko zrenovovanej jaskynky s prameňom vody rastie ojedi-
nelý mohutný buk lesný (Fagus sylvatica). Okolie jazierka lemujú statné jelše lepkavé (Alnus glutino-
sa), premiešané s javormi poľnými (Acer campestre) a javormi horskými (Acer pseudoplatanus). Zní-
žením hladiny vody v jazierku sa rozšírili viaceré druhy ostríc (Carex sp.) a sitín (Juncus sp.), vznikli 
pobrežné zárasty s trsťou obyčajnou (Phragmites communis). 

V hornej časti parku sa striedajú terasy lemované krušpánom vždyzeleným (Buxus sempervirens). Na 
spodnej terase dominuje tis obyčajný (Taxus baccata), v strednej zaujímavým tvarom vyniká moruša 
biela (Morus alba) a na okraji rastie pozoruhodná botanická zvláštnosť - paulovnia plstnatá (Paulow-
nia tomentosa), kvitnúca skoro na jar fialovými strapcami kvetov. Je to jeden z najstarších exem-
plárov tohto druhu na Slovensku. Je však veľmi poškodený necitlivým prístupom ľudí. 

Vrchná terasa je voľne otvorená, esteticky doplnená fontánou a skupinou pagaštana malokvetého 
(Aesculus parviflora) a viacerými druhmi ihličnanov. 

Dendrologicky cenný sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), pôvodom zo Severnej Ameri-
ky, ktorý rástol pri skleníku, roku 1979 vyhynul. Mal asi 67 rokov, obvod v prsnej výške 3,90 m a výšku 
25 m. Druhý exemplár tohto druhu, podstatne mladší, rastie obklopený javormi a brestmi pod vy-
hliadkou zo zámku, preto uniká pozornosti návštevníkov a nemôže vyniknúť v plnej kráse. Ľaliovník 
tulipánokvetý  (Liriodendron tulipifera) je posledným jedincom tejto ozdobnej dreviny v parku. Rastie 
na okraji jazierka pri kúpalisku, postupne však vyschýna, lebo pri kmeni je skládka  najrozličnejšieho 
odpadu. Prevládajúce bresty väzové (Ulmus laevis) na svahu oddeľujúcom hornú a dolnú časť parku 
sú silne poznačené vírusovou chorobou - grafiózou, ktorú prenášajú drobné chrobáky z čeľade pod-
kôrnikovitých (Scolytidae). Spolu s ostatnými drevinami postupne obrastajú brečtanom popínavým 
(Hedera helix) a vysychajú. V podraste sa utvárajú husté porasty s bazou čiernou (Sambucus nigra),  
drieňom obyčajným (Cornus mas), drieňom krvavým (Swida sanguinea) a bršlenom európskym (Euo-
nymus europaeus). Jarný bylinný aspekt tvoria súvislé plochy cesnaku medvedieho (Allium ursinum), 
chochlačky dutej (Corydalis cava), pľúcnika lekárskeho (Pulmonaria officinalis), blyskáča jarného (Fi-
caria verna) a viacerých druhov fialiek. 

V parku sa nachádza niekoľko zaujímavých, romantizujúcich objektov. Grotta je po rekonštrukcii, iné 
objekty na rekonštrukciu čakajú: 

• grotta - po rekonštrukcii, ktorá pozostávala z opravy prameňa, z opravy prívodného kanála, 
z rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu, z opravy prístupových chodníkov a z terénnych úprav 
okolo grotty. 

• pôvodná vodáreň stála a stojí za súčasným kúpaliskom. Ide o budov z kameňa a tehál. 
• fontána, ktorá bola postavená po II. sv. vojne. Fontána bola konštruovaná na využitie vody, 

ktorá pritekala samospádom. 
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V parku sa nachádza najväčší platanový háj minimálne  v strednej Európe, ale je pravdepodobné, že 
je najväčší v Európe vôbec.  

Z hľadiska tvorby systému zelene sa jedná o plochu mimoriadne významnú, tvoriacu dominantné 
jadro systému sídelnej zelene, a to vzhľadom na výborné zastúpenie vysokej zelene - porastom stro-
mov. V zmysle dokumentácie Inventarizácia drevín Zámockej záhrady Hlohovec (2008), tvoria z  hod-
notených stromov až 33 % stromy kostrové, čo je optimálny pomer. Z kostrových drevín sú zistené 
najmä platany javorolisté, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny a javor horský.  

Na obnovu zámockého parku (dolná časť) je spracovaný projekt „Revitalizácia zámockej záhrady Hlo-
hovec“ (Ateliér Dobrucká, s. r. o., 2009), ktorého účelom je revitalizácia parku, ochrana, ošetrenie 
a dosadba drevín, analýza a rekonštrukcia pôvodnej kompozície, doplnenie priestoru o prvky vybave-
nosti s cieľom podpory funkcie historického parku. Na uvedený projekt bolo vydané územné rozhod-
nutie č. 426/2013-LM zo dňa 14. 1. 2014. 

12.2.4 Mokrade 

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako významný 
krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú 
ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď podľa § 2 ods. 2 písm. zákona 
o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, 
prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi 
a vodnými nádržami. Viaceré významné mokrade sú chránené aj v národnej sieti chránených území 
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V najvýznamnejších územiach existuje prekryv národnej 
siete s územiami NATURA 2000. 

Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem Smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch chrá-
nené najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika pristú-
pila 1. 1. 1993. V zmysle Ramsarského dohovoru sa v k. ú. Hlohovec a Šulekovo nenachádza žiadna 
mokraď medzinárodného významu. 

V rámci mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, regionálneho, 
národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsledok 10 ročného mapovania 
mokradí do roku 2000. V k. ú. Hlohovec a Šulekovo sú evidované 2 mokrade regionálneho významu 
a 5 mokradí lokálneho významu.  

Tabuľka 164 Prehľad mokradí v riešenom území 

Názov mokrade Rozloha (m2) Katastrálne územie Význam 

Štrkoviská – Horné Zelenice 355 000 Hlohovec Regionálny 

Rajtarské 125 000 Hlohovec Regionálny 

Štrkoviská Koplotovce 100 000 Koplotovce, Hlohovec Lokálny 

Šulekovské mŕtve rameno Váhu 90 000 Hlohovec Lokálny 

Kozí vrch 55 000 Hlohovec Lokálny 

Štrkovisko Podšomoď 30 000 Hlohovec Lokálny 

Horná Sihoť 20 000 Hlohovec Lokálny 

Zdroj: ŠOP SR, 2014 
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12.2.5 Priemet Regionálneho územného systému ekologickej stability 

Základný dokument reprezentujúci priestorovú ekologickú stabilitu územia Slovenskej republiky 
predstavuje Generel územného systému ekologickej stability. Predstavuje priestorové usporiadanie 
ekologicky najvýznamnejších zachovaných prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievod-
ných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slo-
venska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území. Generel Nadregionálneho 
územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády Sloven-
skej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. Dokument GNÚSES bol aktualizovaný v roku 2001 v rámci Kon-
cepcie územného rozvoja Slovenskej republiky.  

V roku 1994 bol spracovaný Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trnava (SAŽP), 
ktorý vymedzil základnú kostru nadregionálnych a regionálnych prvkov územného systému ekologic-
kej stability. Návrh prvkov RÚSES bol spracovaný v mierke 1 : 50 000. 

V roku 1999 bol spracovaný návrh Miestneho územného systému ekologickej stability pre Zmeny 
a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec (AUREX, s. r. o). V rámci tejto dokumentácie boli prehodnotené prvky 
RÚSES: 

• zredukované regionálne biocentrum Štrkoviská v alúviu Váhu o niektoré vodné plochy,  
• navrhnuté nové biocentrum regionálneho významu Terezov - Šulekovo - Podšomoď,  
• regionálne biocentrum Sedliská bolo zlúčené s regionálnym biocentrom Veľká hora Fáneš,  
• zredukovaná plocha regionálneho biocentra Mladý háj - bažantnica,  
• zredukovaná plocha nadregionálneho biokoridoru Váh,  
• zrušený regionálny biokoridor Dudváh. 

 
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle ÚPN-R Trnav-
ského kraja - Návrh (AUREX, 2013), ktorý vychádzal z pôvodnej dokumentácie Regionálny územný 
systém ekologickej stability okresu Trnava (SAŽP, 1994). Hranice prvkov boli upravené pre mierku 
Krajinnoekologického plánu mesta Hlohovec resp. Územného plánu mesta Hlohovec (Prieskumy a 
rozbory). V zmysle vyššie uvedených dokumentov do riešeného územia zasahujú tieto prvky územ-
ného systému ekologickej stability: 

• nBK1 Váh 
• rBK8 Dudváh  
• naBC6 Mlynské a Háje 
• naBC 9 Mladý háj - bažantnica 
• naBC11 Sedliská 
• naBC15 Štrkoviská v alúviu Váhu 
• naBC18 Veľká hora Fáneš 

Regionálne biocentrum naBC15 Štrkoviská v alúviu Váhu tvorí podľa návrhu ÚPN-R TTSK 5 vodných 
plôch, z toho sú 3 štrkoviská, 1 jazierko v Zámockom parku a niva Váhu (pokračuje smerom na sever 
k VD Sĺňava, kde sa nachádzajú vodné plochy). Jazierko v Zámockom parku nespĺňa parametre regio-
nálneho biocentra, preto sme ho navrhli ako súčasť miestneho biocentra Zámocký park a okolie. 
Zvyšné 4 biocentrá v riešenom území sme kvôli prehľadnosti označili nasledovne: 
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• naBC 15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 
• naBC 15b Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelená voda 
• naBC 15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko 
• naBC 15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 

V nasledovnej tabuľke sa nachádza prehľad regionálnych biocentier v k. ú. Hlohovec a k. ú. Šulekovo. 
Celková plocha prvkov územného systému ekologickej stability je 1803,72 ha, z toho 1604,72 ha v k. 
ú. Hlohovec (34 %) a 199 ha v k. ú. Šulekovo (12 %). Celkovo prvky územného systému ekologickej 
stability nadregionálneho a regionálneho významu zaberajú 28 % rozlohy riešeného územia. 

Tabuľka 165 Prehľad prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability 

P. č. Názov Katastrálne územie Rozloha* (ha) 

1. nBK 1 Váh 390,98 21,68 

2. rBK 8 Dudváh 132,60 7,35 

3. naBC6 Háje a Mlynské 19,44 1,08 

4. naBC9 Mladý háj - bažantnica 420,51 23,31 

5. naBC11 Sedliská 62,01 3,44 

6. naBC15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 44,26 2,45 

7. naBC15b Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelená voda 9,27 0,51 

8. naBC15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko 48,52 2,69 

9. naBC15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 49,79 2,76 

10. naBC18 Veľká hora Fáneš 626,34 34,72 

Spolu: 1 803,72 100,00 

Pozn.: * rozloha v riešenom území 

Nadregionálny biokoridor Váh 
Dĺžka:   10,83 km v riešenom území 

Charakteristika: Biokoridor tvorí vodný tok rieky Váh sprevádzaný spoločenstvami Salici-
Populetum a Alnetum glutinosa. Vytvárajú prirodzený koridor pozdĺž ktorého 
dochádza k migrácii  významných druhov rastlín a živočíchov. Rieka Váh je 
najväčším vodným tokom tohto územia, ktorá preteká v smere sever - juh. 
Svojou činnosťou v rozhodujúcej miere modelovala okolitú časť Podunajskej 
nížiny. Výsledkom dlhodobého vývoja je súčasný charakter alúvia Váhu znač-
ne pozmenený zásahmi človeka. Takmer celé alúvium lemujú lesné spoločen-
stvá lužných lesov v pozmenenej forme. Pôvodné lesné spoločenstvá ako vŕ-
bové topoliny (Saliceto-Populetum) ako aj topoľové jaseniny (Fraxineto-
Populetum) sa zachovali len v refugiálnych polohách. Napriek uvedeným 
premenám rieka Váh a jeho inundácia je najdôležitejším prvkom ekologickej 
stability územia. 

Regionálny biokoridor rBK8 Dudváh  
Dĺžka:   4,83 km v riešenom území 

Charakteristika: Biokoridor tvorí vodný tok Horný Dudváh a zahŕňa okrem vodného toku aj 
skupinky stromov a krov, ornú pôdu a TTP. Samotný Dudváh je v tomto úseku 
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zregulovaný s trávnatými brehmi s veľmi malým zastúpením prírodných prv-
kov. Stresový faktor predstavujú trasy diaľnice D1 a železnica, ktoré predsta-
vujú bariéry. 

Regionálne biocentrum naBC6 Háje a Mlynské  

Rozloha:  51,76 ha (19,44 ha v riešenom území) 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v západnej časti k. ú. Šulekovo a tvorí ho lesný po-
rast v lokalite Mlynské. V k. ú. Trakovice sa nachádza druhá časť biocentra - 
lesný porast v lokalite Háje. Hniezdi tu viacero druhov vtákov a vyskytujú sa 
tu aj iné druhy živočíchov. Trasa diaľnice sa stáva pre mnohé druhy veľkou 
bariérou a mnohé z nich končia pod kolesami áut (napr. obojživelníky, ježe, 
drobné cicavce a i.). Zachovalé lesné porasty však plnia funkciu refúgia živo-
číšstva v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine. Súčasťou 
biocentra je malá vodná plocha. 

Regionálne biocentrum naBC9 Mladý háj - bažantnica 

Rozloha:  686,33 ha (420,51 ha v riešenom území) 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v juhovýchodnej časti k. ú. Hlohovec. Biocentrum 
zasahuje do k. ú. Bojničky, Sasinkovo a Kľačany. Územie predstavuje poľovný 
revír samostatnej bažantnice a okolité lesné porasty s trávnatými plochami. 
Územie je charakteristické pomerne vysokou diverzitou druhov, najmä perna-
tých dravcov. Chov bažantov priťahuje hlavne rôzne druhy pernatých drav-
cov. Zaznamenaný bol výskyt výra skalného (Bubo bubo), orla krikľavého 
(Aquila pomarina), orla kráľovského (Aquila heliaca), jastraba lesného (Accipi-
ter gentilis), sokola lastovičiara (Falco subbuteo), bežne sa tu vyskytuje my-
šiak hôrny (Buteo buteo), v zimnom období aj myšiak severský (Buteo lago-
pus), sokol kobec (Falco columbarius) a kaňa sivá (Circus cyaneus). 

Regionálne biocentrum naBC11 Sedliská  

Rozloha:  62,01 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza centrálnej časti k. ú. Hlohovec v dotyku s naBC18 
Veľká hora Fáneš. Biocentrum tvoria xerotermné porasty stepného charakte-
ru s bohatým výskytom poniklecov (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, P. 
vulgaris ssp. grandis) v sprievode ďalších významných teplomilných druhov 
živočíchov a rastlín. Z rastlín sa tu vyskytuje hlaváčik jarný (Adonis vernalis), 
veternica lesná (Anemone sylvestris), zanoväť rakúska (Chamaecytisus aus-
triacus), oman hodvábny (Inula oculus-christi), sinokvet mäkký (Jurinea mol-
lis), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), pyštek kročinkolistý (Linaria genistifo-
lia), ľan tenkolistý (Linum tenuifolium), modrica strapcovitá (Muscari racemo-
sus), vstavač vojenský (Orchis militaris), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla gran-
dis), poniklec lúčny černastý (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), iskerník 
ilýrsky (Ranunculus illyricus). Bolo tu zistených 7 chránených druhov bystru-



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  295 

šiek (rod Carabus), 2 druhy húseničiarov (rod Calosoma), roháč veľký (Luca-
nus cervus), modlivka zelená (Mantis religiosa) a vidlochvosty (Papilio ma-
chaon a Iphiclides machaon), pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena), jasoň 
chochlačkový (Parnassius mnemosyne), jašterica zelená (Lacerta viridis), 
užovka stromová (Elaphe longissima), užovka hladká (Coronella austriaca), 
slepúch lámavý (Anquis fragilis), piskor malý (Sorex minutus), bielozúbka bie-
lobruchá (Crocidua leucodon), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius). 

Regionálne biocentrum naBC 15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 

Rozloha:  44,26 ha v riešenom území 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severozápadnej časti k. ú. Hlohovec a predstavuje 
významnú lokalitu v inundačnom území na nive Váhu. Biocentrum pokračuje 
smerom na sever, kde zahŕňa vodné plochy pri Váhu až po VD Sĺňava. Tvorí 
ho koryto Váhu, okolité brehové porasty a trvalé trávnaté porasty. Centrálnu 
časť v riešenom území tvorí mozaika nevyužívaných trvalých trávnatých po-
rastov a nelesnej drevinnej vegetácie. Vyskytujú sa tu ohrozené, významné a 
chránené druhy ako slimák záhradný, slimák žltkastý, čmeľ, penica obyčajná, 
strnádka lúčna, myšiarka ušatá, jarabica poľná, strakoš červenochrbtý, syseľ 
obyčajný, jašterica obyčajná, tchor stepný, vidlochvost ovocný a vidlochvost 
feniklový.  

Regionálne biocentrum Štrkoviská v alúviu Váhu naBC 15b - Zelená voda 

Rozloha:  9,27 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Sihoť 
a pokračuje smerom na sever do k. ú. Koplotovce. Je tvorené umelou vodnou 
plochou brehovými porastami a menšou vodnou plochou v starom ramene 
Váhu. V západnej časti biocentra sa pri hrádzi nachádzajú plochy 
s travobylinnými spoločenstvami s rôznym zastúpením drevín. Biocentrum je 
významné z hľadiska výskytu rýb a vodného vtáctva.  

Regionálne biocentrum Štrkoviská v alúviu Váhu naBC 15c - Peterské štrkovisko 

Rozloha:  48,52 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severozápadnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Kút. 
Tvorí ho komplex štrkovísk t. č. už vzájomne poprepájaných, stará časť má 
prirodzený charakter pôvodných biotopov. Na severnej a západnej strane 
smerom k Váhu sa nachádzajú zachovalé brehové porasty. Významné najmä z 
hľadiska výskytu rýb, migrácie vodného vtáctva, reprodukcia obojživelníkov. 
Esteticky hodnotné územie, je tu predpoklad pre prirodzený rozvoj genofon-
du. Vyskytuje sa tu skokan zelený, rosnička zelená, hrabavka škvrnitá, brehuľa 
riečna, včelárik zlatý, labuť veľká, užovka obyčajná, kunka obyčajná a kunka 
žltobruchá. 
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Regionálne biocentrum naBC 15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 

Rozloha:  49,79 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v južnom výbežku k. ú. Hlohovec a je tvorené kom-
plexom rybníkov s brehovými porastami, významných z hľadiska výskytu rýb 
a vodného vtáctva. Vyskytujú sa tu labuť veľká, pleskáč tuponosý, skokan ze-
lený, kalužiak malý, kulík riečny, hrabavka škvrnitá. 

Regionálne biocentrum naBC18 Veľká hora Fáneš 

Rozloha:  782,75 ha (626,34 ha v riešenom území) 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severozápadnej časti k. ú. Hlohovec a je tvorené 
lesným komplexom s okolitými nelesnými biotopmi. Lesy tvoria prevažne 
hospodárske lesy, v severozápadnej časti biocentra sa nachádzajú lesy oso-
bitného určenia. Biocentrum predstavuje významný ekostabilizačný prvok 
v poľnohospodársky využívanej krajine. Biocentrum zasahuje do k. ú. Pastu-
chov. 

12.2.6 Ochrana prírodných zdrojov 

Ochrana vodných zdrojov 
Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vôd predstavuje zákon  
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V zákone sú implementované všetky právne akty, vrá-
tane 15 smerníc európskych spoločenstiev a európskej únie v oblasti vôd. 

Zákon o vodách zabezpečuje všestrannú ochranu vôd vrátane ekosystémov, zachovanie a zlepšenie 
stavu vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, zabezpečenie funkcií vodných 
tokov a bezpečnosť vodných stavieb.  

Citlivé oblasti 
V zmysle § 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé 
oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť 
v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné 
ako vodárenské zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vy-
púšťaných odpadových vôd. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
citlivé a zraniteľné oblasti je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.  

Zraniteľné oblasti 
Podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné 
oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do po-
vrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 
mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších 
polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, pre-
dovšetkým dusičnanmi. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé 
a zraniteľné oblasti je katastrálne územie mesta Hlohovec zaradené medzi zraniteľné oblasti.  
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Chránená vodohospodárska oblasť 
V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená 
vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí 
významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd. Do katastrálneho územia mesta 
Hlohovec ani jeho širšieho okolia nezasahuje do žiadna Chránená vodohospodárska oblasť. 

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu 
Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako vodá-
renský zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 
tokov sa v riešenom území nenachádza žiadny vodárenský vodný tok. 

Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú využí-
vané alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody pre 
priemysel a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a iné). V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 
tokov pretekajú riešeným územím 3 vodohospodársky významné toky: Váh, Horný Dudváh a Dra-
hovský kanál (na hranici k. ú. Hlohovec). 

Tabuľka 166 Prehľad vodohospodársky významných tokov  

P. č.  Názov toku Č. hydrologického povodia Dĺžka toku v k. ú. (km)  

90. Váh 4-21-01-038 10,83 

225. Drahovský kanál 4-21-10-007 0 

226. Horný Dudváh 4-21-10-009 4,83 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
V zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasujú ochranné 
pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa za účelom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej 
bezchybnosti vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásma sú zároveň pásmami hygienickej ochrany 
podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Základným zdrojom pitnej vody pre mesto Hlohovec sú miestne vodné zdroje na pravom brehu toku 
Váh, južne od ochrannej hrádze a severne nad železničnou traťou č. 141. Sú to studne S1 – S3, S5, S6. 
Ochrana vodného zdroja proti znehodnoteniu vody v zmysle platných legislatívnych opatrení Minis-
terstva zdravotníctva SR a rozhodnutím  ONV OPLVH Trnava z 20.12.1985 je stanovená nasledovnými 
stupňami pásiem hygienickej ochrany, ktoré sa nemenili: 

• PHO Io  - 100 x 100 m, 
• PHO IIo vnútorné je vymedzené oplotením areálu vodných zdrojov, v ktorom sú situované: 

akumulácia 400 m3, chlórovňa a ČS, 
• PHO IIo vonkajšie – zahrňuje časti katastrálnych území Šulekovo, Leopoldov a Červeník. 

Minerálne pramene 
V katastrálnom území mesta Hlohovec nie sú evidované minerálne pramene a pramenné oblasti vyu-
žívané pre zásobovanie obyvateľstva.  
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Ochrana pôdnych zdrojov 
Od 1. apríla 2013 platí novela č. 57/2013 Z. z. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy. Podľa §12, ods.1 uvedeného zákona „Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy 
zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonito-
vaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v osobitnom predpise“. Osobitým predpisom je Na-
riadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie poľno-
hospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohos-
podárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, výška 
odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.  

V riešenom území sa vyskytujú pôdy zaradené do kvalitatívnych skupín č. 1. až 9., pričom najväčšie 
zastúpenie majú pôdy skupín č. 6. (32 %), 5. (15 %), 2 (13 %) a skupiny 2., 3. a 8 majú rovnaký podiel 
10 %. Najmenšie zastúpenie majú skupiny 4., 7. a 9. Poľnohospodárska pôda prvých štyroch najkva-
litnejších skupín predstavuje 37 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. 

Tabuľka 167 Podiel kvalitatívnych tried pôdy v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

Trieda kvality pôdy Rozloha (ha) Podiel (%) 

1 401,29 9,50% 

2 539,56 12,77% 

3 422,49 10,00% 

4 214,91 5,09% 

5 653,56 15,46% 

6 1363,30 32,26% 

7 155,77 3,69% 

8 436,08 10,32% 

9 39,10 0,93% 

Spolu: 4226,06 100,00% 

Zdroj: VÚPOP, 2014 

Podľa Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v k. ú. Hlohovec vyčlenených 12 pôdnych jednotiek, kto-
ré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. Rozloha najkvalitnejšej pôdy v k. ú. 
Hlohovec je 876,42 ha, čo predstavuje 28 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy. V k. ú. Šulekovo sú 
vyčlenené 3 pôdne jednotky, ktoré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. Rozlo-
ha najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Šulekovo je 519,53 ha, čo predstavuje 46 % z celkovej poľnohospodár-
skej pôdy. Celkovo za obidve katastrálne územia predstavuje najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda 
1 395,95 ha t. j. 33 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad pôdnych jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie 
pôdy v k. ú. Hlohovec a Šulekovo v zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013. 

Tabuľka 168 Prehľad najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

Katastrálne 
územie  

BPEJ Rozloha PP 
(ha) 

Rozloha 
najkvalitnejšej. 
PP (ha) 

 Podiel (%) 

Hlohovec 0002002, 0019002, 0102002, 0102032, 0111002, 
0144002, 0144202, 0145002, 0148202, 0150002, 
0244002, 0245002 

3 087,9 876,42 28,38 
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Šulekovo 0017002, 0019002,  0020003 1 138,16 519,53 45,65 

Spolu - 4 226,06 1 395,95 33,03 

Zdroj: VÚPOP, 2014 
Pozn. PP - poľnohospodárska pôda 

Ochrana lesných zdrojov 
V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem 
hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia 
tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-hygienická, kultúr-
na a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, dôležitá pre celkový 
obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov a komuni-
kácií.  

Lesné porasty sa v riešenom území nachádzajú v izolovaných skupinách v severovýchodnej časti rie-
šeného územia ako súčasť Považského Inovca a v juhovýchodnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Mladý 
háj. Menšie fragmenty lesných porastov sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia 
Hlohovec.  

Plochy lesov podľa údajov Národného lesníckeho centra k roku 2014 tvoria 1097,11 ha, čo predstavu-
je 17 % lesnatosť územia, teda o 5 %  vyššiu lesnatosť ako je v okrese Hlohovec (12 %). V rámci kate-
górií lesov sa v území vyskytujú 3 kategórie lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch: 

• Hospodárske lesy – hospodárenie je zamerané predovšetkým na vysokú a kvalitnú produkciu 
drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných verejnoprospešných funkcií lesov. 

• Ochranné lesy - Hlavným dôvodom pre tvorbu a vyhlasovanie ochranných lesov sú nepriazni-
vé podmienky pre rast a vývoj porastu (ide o nepriaznivé ekologické pomery). Príčinou ne-
priaznivých podmienok je niektorý z ekologických činiteľov (pôda, klíma a pod.) alebo ne-
priaznivé usporiadanie a súčasné pôsobenie viacerých činiteľov. 

• Lesy osobitného určenia - Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené 
a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo 
fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti 
bežnému hospodáreniu. 

V rámci katastrálnych území Hlohovec a Šulekovo predstavujú hospodárske lesy 975,87 ha (89 %), 
ochranné lesy 85,59 ha (8 %) a lesy osobitného určenia 35,65 ha (3 %). Ochranné lesy sú vyhlásené 
ako subkategórie „Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach“ o rozlohe 13,49 ha a „Ostatné 
lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy“ o rozlohe 72,10 ha. Lesy osobitného určenia sú vyhláse-
né ako subkategória „Lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach“ o rozlohe 35,65 ha.  

Tabuľka 169 Prehľad kategórií lesov v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo 

Kategória 
lesov/Katastrálne 
územie 

Hospodárske lesy „H“ Ochranné lesy „O“ Lesy osobitného určenia 
„U“ 

Spolu: 

Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) Rozloha 
(ha) 

Podiel (%) 

Hlohovec 954,53 89,00 82,29 7,67 35,65 3,32 1072,47 

Šulekovo 21,34 86,61 3,3 13,39 0 0,00 24,64 

Spolu: 975,87 88,95 85,59 7,80 35,65 3,25 1097,11 
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, stav k 4/2014 

Pestovateľská, ťažbová, obnovná a ostatná činnosť sa vykonáva podľa Programu starostlivosti o les 
(PSoL), ktorý je vypracovaný pre jednotlivé lesné hospodárske celky (LHC). Z hľadiska lesohospodár-
skych celkov patria lesy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Hlohovec a Šulekovo do LHC Hlo-
hovec. 

Ochrana nerastných zdrojov 
V riešenom území nie sú evidované žiadne chránené ložiskové územia ani ložiská nevyhradených 
nerastov. 

12.2.7 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability 

V roku 1999 bol spracovaný návrh Miestneho územného systému ekologickej stability pre Zmeny 
a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec (AUREX, s. r. .o). V rámci tohto dokumentu bolo navrhnutých 16 miest-
nych biocentier (3 mimo riešeného územia) a 17 miestnych biokoridorov. Pre účely Krajinnoekologic-
kého plánu mesta Hlohovec boli tieto prvky prehodnotené a zaktualizované, pričom východiskovým 
podkladom bol návrh prvkov ÚSES v UPN-R TTSK (2013). 

V Krajinnoekologickom pláne mesta Hlohovec sú navrhnuté prvky miestnych biocentier, biokoridorov 
a interakčných prvkov, tak aby vytvorili funkčný systém, ktorý zabezpečí ochranu prirodzeného geno-
fondu v prirodzených stanovištiach, ktoré sa nachádzajú v človekom využívanej krajine. Celkovo bolo 
navrhnutých 14 biocentier miestneho významu s rozlohou 391,29 ha a 11 miestnych biokoridorov 
s celkovou dĺžkou 31,69 km a rozlohou 221,44 ha. Biocentrá 

12.2.7.1 Biocentrá 
Biocentrum predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na 
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj spoločenstiev. 
Vymedzenie miestnych biocentier vychádzalo z reálne existujúcich prvkov na základe zhodnotenia 
biotickej významnosti, reprezentatívnosti, lokalizácie a charakteru okolitých prvkov súčasnej krajinnej 
štruktúry.  

Tabuľka 170 Prehľad navrhovaných miestnych biocentier 

P. č. Názov Kat. územie Rozloha (ha) 

1. MBc 01 Starý háj Hlohovec 156,45 

2. MBc 02 Vrchné kamenné hory Hlohovec 26,95 

3. MBc 03 Vlčie pole Hlohovec 8,57 

4. MBc 04 Ruženné hory I. Hlohovec 7,73 

5. MBc 05 Ruženné hory II. Hlohovec 4,18 

6. MBc 06 Ruženné hory III. Hlohovec 9,90 

7. MBc 07 Teplá dolina Hlohovec 25,47 

8. MBc 08 Uhliare Hlohovec 14,23 

9. MBc 09 Tokajka I. Hlohovec 7,56 

10. MBc 10 Tokajka II. Hlohovec 22,13 

11. MBc 11 Zámocký park Hlohovec a okolie Hlohovec 55,20 

12. MBc 12 Malý Váh Šulekovo 5,49 

13. MBc 13 Kozí vrch Hlohovec 29,00 
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P. č. Názov Kat. územie Rozloha (ha) 

14. MBc 14 Medzi Drahovským kanálom a Váhom Hlohovec 18,43 

Spolu: 391,29 

 

MBc 1 Starý háj  

Rozloha:  156,45 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severovýchodnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite 
Starý háj. Tvorí veľký komplex lesných spoločenstiev po obvode lemovaný zá-
hradami s vysokým podielom nelesnej drevinnej vegetácie a ornou pôdou, 
ktoré predstavujú pufračnú zónu medzi lesnými komplexami Považského 
Inovca a intenzívne poľnohospodársky využívanou krajinou. Biocentrum nad-
väzuje na ďalšie rozsiahle územie s podobným alebo rovnakým charakterom 
severne od sledovaného územia. Celý tento komplex môže v širších súvislos-
tiach predstavovať aj biocentrum regionálneho charakteru. 

MBc 2 Vrchné kamenné hory 

Rozloha:  26,95 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza východne od zastavaného územia mesta Hlohovec 
v lokalite Vrchné kamenné hory. Biocentrum tvorí mozaika záhrad, viníc, trva-
lých trávnatých porastov a ovocných sadov, v centrálnej časti sa nachádza 
plošná nelesná drevinná vegetácia. Biocentrum predstavuje pufračnú zónu 
medzi zastavaným územím mesta Hlohovec a lesnými komplexami  Považ-
ského Inovca. 

 

MBc 3 Vlčie pole 

Rozloha:  8,57 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza vo východnej časti k. ú. Hlohovec v dotyku 
s Areálom odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec. Biocentrum tvoria 
prevažne krovité a trávobylinné zvyšky xerotermofilných spoločenstiev sva-
hov Považského Inovca. Významný biologický a ekologický prvok tvoriaci pre-
pojenie medzi plošne rozsiahlym naBC18 Veľká hora Fáneš a menšími, lokál-
nymi biocentrami nachádzajúcimi sa bližšie k intenzívne využívanému územiu 
resp. k intravilánu mesta. 

 

MBc 4 Ruženné hory I. 

Rozloha:  7,73 ha 
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Charakteristika: Biocentrum sa nachádza vo východnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Ruženné 
hory. Biocentrum predstavuje mozaika plošnej nelesnej drevinnej vegetácie a 
zvyšky xerotermofilných spoločenstiev na svahoch Považského Inovca. Je to 
významný biologický a ekologický prvok s výskytom druhov flóry a fauny tep-
lých až výhrevných stanovíšť obklopený vinicami, v ktorých predstavuje refú-
gium pre jednotlivé organizmy.  

MBc 5 Ruženné hory II.  

Rozloha:  4,18 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza vo východnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Ruženné 
hory. Biocentrum predstavuje fragment lesného porastu so zvyškami xero-
termofilných spoločenstiev po obvode. Je to významný biologický a ekologic-
ký prvok s výskytom druhov flóry a fauny teplých až výhrevných stanovíšť ob-
klopený vinicami, v ktorých predstavuje refúgium pre jednotlivé organizmy.  

MBc 6 Ruženné hory III.  

Rozloha:  9,9 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza vo východnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Ruženné 
hory. Biocentrum predstavuje zvyšky xerotermofilných spoločenstiev na sva-
hoch Považského Inovca. Je to významný biologický a ekologický prvok s vý-
skytom druhov flóry a fauny teplých až výhrevných stanovíšť obklopený vini-
cami, v ktorých predstavuje refúgium pre jednotlivé organizmy. 

MBc 7 Teplá dolina 

Rozloha:  25,47 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v centrálnej časti k. ú. Hlohovec, južne od zastava-
ného územia. Predstavuje teplomilné prevažne trávobylinné spoločenstvá s 
rôznym podielom krovín a stromov. Významný prvok v poľnohospodársky in-
tenzívne využívanej krajine. 

 

MBc 8 Uhliare 

Rozloha:  14,23 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v južnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Uhliare. Pred-
stavuje enklávu lesného porastu v poľnohospodársky vužívanej krajine, ktorá 
predstavuje významný ekostabilizačný prvok. Menšie zastúpenie majú aj tep-
lomilné spoločenstvá trávobylinných a krovitých po obvode biocentra.  

MBc 9 Tokajka I. 

Rozloha:  7,56 ha 
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Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v juhozápadnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Tokaj-
ka na hranici s k. ú. Bojničky. Najjužnejšiu časť biocentra tvoria lesy osobitné-
ho určenia. Severnú časť biocentra predstavuje komplex záhrad, víníc 
a nelesnej drevinnej vegetácie s výrazne teplomilnou vegetáciou ako hlaváčik 
jarný, poniklec černastý. Z ohrozených a chránených druhov sa tu nachádza 
jašterica zelená, jašterica obyčajná, užovka hladká, užovka stromová, veverica 
obyčajná, modlivka zelená, vidlochvost ovocný. Je to biologicky veľmi hod-
notné územie.  

MBc 10 Tokajka II. 

Rozloha:  22,13 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v juhozápadnej časti k. ú. Hlohovec v lokalite Tokaj-
ka. Predstavuje komplex záhrad, viníc, nelesnej drevinnej vegetácie a lesného 
porastu. Pás lesa v južnej časti biocentra predstavujú lesy osobitného určenia. 
Pre územie je charakteristická teplomilná vegetácia ako hlaváčik jarný, ponik-
lec černastý. Z ohrozených a chránených druhov sa tu nachádza jašterica ze-
lená, jašterica obyčajná, užovka hladká, užovka stromová, veverica obyčajná, 
modlivka zelená, vidlochvost ovocný. Je to biologicky hodnotné územie so 
špecifickými formami osídlenia.  

 

MBc 11 Zámocký park Hlohovec a okolie 

Rozloha:  55,20 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza na rozhraní juhozápadnej hranice zastavaného úze-
mia mesta Hlohovec. Tvorí ho pamiatkovo chránený park, zapísaný v ÚZPF 
pod č. 838/3 ako súčasť NKP Kaštieľ s areálom.  Z hľadiska tvorby systému ze-
lene sa jedná o plochu mimoriadne významnú, tvoriacu dominantné jadro 
systému sídelnej zelene, a to vzhľadom na výborné zastúpenie vysokej zelene 
- porastom stromov. V zmysle dokumentácie Inventarizácia drevín Zámockej 
záhrady Hlohovec (2008), tvoria z  hodnotených stromov až 33 % stromy kos-
trové, čo je optimálny pomer. Z kostrových drevín sú zistené najmä platany 
javorolisté, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny a javor horský. Južnú 
časť biocentra tvoria lesy osobitného určenia. Hniezdia tu niektoré vtáky, slú-
ži ako letný úkryt pre netopiere, sídlia tu plchy a veverice. Vzhľadom na blíz-
kosť vôd je často využívaný aj obojživelníkmi. Z ohrozených, chránených a 
inak významných druhov sa tu vyskytuje veverica obyčajná, plch obyčajný, 
raniak hrdzavý, večernica malá, jež východoeurópsky, mlok obyčajný, užovka 
obyčajná, skokan hnedý a skokan štíhly, ropucha obyčajná a ropucha zelená, 
ucháč sivý a ucháč svetlý, slimák záhradný a fúzač (Megopsis scabricornis). 
Kolónia havranov čiernych vyskytujúca sa na lokalite je jediná v obvode Hlo-
hovec. Územie je esteticky a biologicky veľmi hodnotné. 
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MBc 12 Malý Váh 

Rozloha:  5,49 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v k. ú. Šulekovo lokalite Horná sihoť medzi zastava-
ným územím a priemyselným parkom. Biocentrum tvoria vodné plochy 
s čiastočne vyvinutými brehovými porastami. Vyskytujú sa tu ohrozené, výz-
namné a chránené druhy ako mlok obyčajný, skokan rapotavý, užovka oby-
čajná, kapor obyčajný, čík obyčajný, labuť veľká, vodomil čierny a i. 

MBc 13 Kozí vrch 

Rozloha:  29,0 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severozápadnej časti k. ú. Hlohovec južne od súto-
ku Drahovského kanála a Váhu. Biocentrum tvoria mezofilné lúky s prirodze-
ným rozvojom genofondu lemované brehovými porastami rieky Váh, prietoč-
ne spojeným ramenom rieky s bohatými litorálnymi zárastami a okolitým luž-
ným lesom. Vyskytuje sa tu svrčiak riečny, dudok chochlatý, pestroň vlkovco-
vý, vidlochvost feniklový, tchor stepný. Významné ako neresisko a zimovisko 
rýb, hniezdisko vtáctva.  

 

MBc 14 Medzi Drahovským kanálom a Váhom  

Rozloha:  18,43 ha 

Charakteristika: Biocentrum sa nachádza v severozápadnej časti k. ú. Hlohovec medzi Drahov-
ským kanálom a Váhom. Biocentrum predstavuje enkláva lúk a pasienkov z 
jednej strany ohraničené pôvodným korytom Váhu a z druhej strany Drahov-
ským kanálom. Z ekologického hľadiska je to významný biotop teplomilných 
živočíchov a ekostabilizačný prvok. Vyskytuje sa tu vidlochvost feniklový, pes-
troň vlkovcový, jašterica obyčajná, syseľ obyčajný, piskor malý, jarabica po-
ľná, prepelica poľná, dudok chochlatý, pŕhľaviar čiernohlavý a skaliarnik sivý. 
Lokalita je vhodná ako monitorovacia plocha sukcesných zmien prebiehajú-
cich na lokalitách, ktoré boli zasiahnuté výstavbou vodných diel. V západnej 
časti biocentra sa nachádza prietočne spojené rameno s riekou Váh, bohaté 
litorálne zárasty a okolitý lužný les, významné ako neresisko a zimovisko rýb, 
hniezdisko vtáctva - v brehových porastoch a v porastoch pálky a trste hniezdi 
viacero druhov vtákov. Z ohrozených, chránených alebo inak významných 
druhov sa tu vyskytuje rak riečny, pleskáč tuponosý, kapor obyčajný, užovka 
obyčajná, užovka fŕkaná, bučiak nočný, skokan zelený, pĺž obyčajný, dulovnica 
menšia. 

12.2.7.2 Biokoridory 
Biokoridor predstavuje priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje 
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. V riešenom území 



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  305 

bolo vymedzených 11 biokoridorov, z toho 4 hydrické a 7 terestrických o celkovej dĺžke 31,69 km. 
Biokoridory sú viazané na prirodzené ale aj umelé líniové prvky v krajine a prepájajú plošné prvky 
územného systému ekologickej stability.  

Tabuľka 171 Prehľad navrhovaných miestnych biokoridorov 

P. č. Názov Kat. územie Rozloha (ha) Dĺžka (km) 

1. MBk 01 Svahy Studenej doliny I. Hlohovec 16,90 0,78 

2. MBk 02 Vápenica a Laurincove hory Hlohovec 26,79 3,29 

3. MBk 03 Ruženné hory Hlohovec 17,89 2,76 

4. MBk 04 Hlohovský kanál Hlohovec 20,62 6,68 

5. MBk 05 Andač Hlohovec 4,44 1,28 

6. MBk 06 Stredné Šumperky Hlohovec 22,91 0,43 

7.. MBk 07 Zámocký park - Uhliare - Teplá dolina Hlohovec 50,13 2,23 

8. MBk 08 Stráne I. Hlohovec 7,59 0,67 

9. MBk 09 Stráne II. Hlohovec 3,20 0,45 

10. MBk 10 Zelenický kanál Šulekovo 16,84 7,30 

11. MBk 11 Červenický kanál a jeho prítok Šulekovo 6,93 5,27 

Spolu:  221,44 31,69 

 

MBk 1 Svahy Studenej doliny I. a II. 

Dĺžka:   0,78 km 

Charakteristika Biokoridor prepája regionálne biocentrum naBC18 Veľká hora Fáneš 
s miestnym biocentrom MBc 1 Starý háj. Biokoridor je nespojitý, tvoria ho 
fragmenty plošnej a nelesnej drevinnej vegetácie v poľnohospodársky využí-
vanej krajine a záhrady. Blízkosť oboch biocentier však toto prepojenie 
umožňuje.  

Stres. faktory: záhradkárske osady, trasy technickej infraštruktúry, výskyt inváznych druhov, 
nelegálne skládky odpadu,  

Opatrenia likvidácia skládok odpadu, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

MBk 2 Vápenica a Laurincove hory 

Dĺžka:   3,29 km 

Charakteristika Biokoridor vzájomne prepája regionálne biocentrá naBC18 Veľká hora Fáneš 
a naBC11 Sedliská a pokračuje líniou nelesnej drevinnej vegetácie smerom 
k zastavanému územiu mesta Hlohovec, kde sa napája na systém líniovej ze-
lene.  

Stres. faktory: kontakt so zastavaným územím, trasy technickej infraštruktúry, trasy doprav-
nej infraštruktúry, výskyt inváznych druhov, rozvojové zámery 
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Opatrenia zachovanie plôch nelesnej drevinnej vegetácie v plnej miere, monitoring a 
likvidácia inváznych druhov. 

 

MBk 3 Ruženné hory 

Dĺžka:   2,76 km  

Charakteristika Biokoridor prepája regionálne biocentrum naBC9 Mladý háj - bažantnica 
s miestnymi biocentrami Ruženné hory I., II. a III. a MBc 12 Vlčie pole. Bioko-
ridor prechádza intenzívne využívaným územím, aj keď vo väčšine územia ako 
vinice. Na veľkej časti je nespojitý a jeho kostru tvoria len malé plochy trávo-
bylinných porastov, medzí, krovín a menšie plôšky nelesnej drevinnej vegetá-
cie. Najmenej hodnotných ekostabilizačných a krajinných prvkov je v jeho 
južnej časti v mieste napojenia na naBC9. Zachovanie resp. obnovenie jeho 
plnej funkčnosti má z hľadiska územného systému ekologickej stability veľmi 
veľký význam. 

Stres. faktory: trasy technickej infraštruktúry, trasy dopravnej infraštruktúry, absencia ne-
lesnej drevinnej vegetácie. 

Opatrenia dobudovanie koridoru v južnej časti, tak aby plnil funkciu, monitoring a likvi-
dácia inváznych druhov. 

 

MBk 4 Hlohovksý kanál 

Dĺžka:   6,68 km 

Charakteristika Biokoridor predstavuje zregulovaný kanál, ktorý sa tiahne cez k. ú. Hlohovec 
v smere S - JV. V zastavanom území je kanál situovaný medzi rodinnými do-
mami a bez vegetácie. Mimo zastavaného územia sa vegetácia vyskytuje spo-
radicky, len v krátkych úsekoch. Pod areálom PD Hlohovec - Bočina sa nachá-
dzajú dve menšie umelé vodné plochy, ktoré predstavujú významný ekostabi-
lizačný prvok v biokoridore. Biokoridor tvorí významnú os zelene v riešenom 
území, na ktorú sa napája systém líniovej zelene - interakčných prvkov.  

Stres. faktory: regulácia, absencia sprievodnej zelene,  trasy dopravnej infraštruktúry, trasy 
technickej infraštruktúry, intenzívne poľnohospodárstvo, chemizácia, zasta-
vané územie, rozvojové zámery, výskyt inváznych druhov a nelegálne skládky 
odpadu,  

Opatrenia revitalizácia vodného toku, doplnenie sprievodnej zelene z druhov potenciál-
nej prirodzenej vegetácie, monitoring a likvidácia inváznych druhov, odstrá-
nenie skládok odpadu. 

MBk 5 Andáč 
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Dĺžka:   1,28 km 

Charakteristika Biokoridor predstavuje zregulovaný kanál Andáč, ktorý pramení v lokalite 
Mestské lúky v južnej časti k. ú. Hlohovec. Sprievodná zeleň pri toku absentu-
je, lepšie vyvinutá je v úseku mimo riešeného územia. Biokoridor nadväzuje 
na miestny biokoridor Hlohovský kanál a tvorí významnú os zelene 
v riešenom území, na ktorú sa napája systém líniovej zelene - interakčných 
prvkov.  

Stres. faktory: regulácia, trasy dopravnej infraštruktúry, intenzívne poľnohospodárstvo, 
chemizácia, 

Opatrenia revitalizácia vodného toku, doplnenie sprievodnej zelene z druhov potenciál-
nej prirodzenej vegetácie v miestach kde absentuje, monitoring a likvidácia 
inváznych druhov. 

 

MBk 6 Stredné Šumperky 

Dĺžka:   0,43 km 

Charakteristika Biokoridor prepája regionálne biocentrum naBC9 Mladý háj - bažantnica 
s miestnym biocentrom MBc 8 Teplá dolina. Biokoridor tvorí mozaika trvalých 
trávnatých porastov a plošnej nelesnej vegetácie.   

Stres. faktory: výskyt inváznych druhov,  

Opatrenia monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

 

MBk 7 Zámocký park a okolie - Uhliare - Teplá dolina 

Dĺžka:   2,23 km 

Charakteristika Biokoridor prepája miestne biocentrá MBc 4 Zámocký park a okolie, MBc 7 
Uhliare a MBc 8 Teplá dolina. Ďalej cez MBk 6 Stredné Šumperky prepája 
uvedené biocentrá s regionálnym biocentrom naBC9 Mladý háj - bažantnica. 
Biokoridor tvorí mozaika záhrad, trvalých trávnatých porastov s vysokým po-
dielom nelesnej drevinnej vegetácie a plošná a líniová nelesná drevinná vege-
tácia. Funkčnosť biokoridoru je dôležitá hlavne pre výmenu informácií medzi 
koncovými biocentrami. 

Stres. faktory: trasy dopravnej infraštruktúry, trasy technickej infraštruktúry, intenzívne 
poľnohospodárstvo, chemizácia, záhradkárske osady, nelegálne skládky od-
padu a rozvojové zámery v dotyku s biokoridorom,  

Opatrenia likvidácia skládok odpadu, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 
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MBk 8 Stráne I.  

Dĺžka:   0,67 km 

Charakteristika Biokoridor prepája miestne biocentrá MBc 4 Zámocký park a okolie a MBc 5 
Tokajka I. Biokoridor tvorí cca 100 m široký pás záhrad s vysokým podielom 
vzrastlej vegetácie a pás lesného porastu (lesy osobitného určenia). Tento ko-
ridor ďalej smeruje na juh, viď popis MBk 9 Stráne I. 

Stres. faktory: kontakt so zastavaným územím, v dotyku s ČOV, intenzívne poľnohospodár-
stvo, nelegálne skládky odpadu,  

Opatrenia likvidácia skládok odpadu, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

 

MBk 9 Stráne II.  

Dĺžka:   0,45 km 

Charakteristika Biokoridor prepája miestne biocentrá MBc 5 Tokajka I. a MBc 6 Tokajka II. 
Biokoridor tvorí cca 70 m široký pás nelesnej drevinnej vegetácie. Tento kori-
dor ďalej smeruje na juh a v širších súvislostiach sa napája až na také výz-
namné územia ako sú Vinohradské stráne. V celom úseku je spojitý a jeho 
kostru tvoria prevažne lesné a krovité spoločenstvá, ktoré veľmi vhodne do-
pĺňajú rôzne trávobylinné spoločenstvá. Spolu vytvárajú veľmi pestrú a biolo-
gicko-ekologicky veľmi významnú mozaiku biotopov. Vzhľadom na charakter 
biokoridoru a v širších súvislostiach by mal byť považovaný za koridor regio-
nálneho významu. 

Stres. faktory: intenzívne poľnohospodárstvo, nelegálne skládky odpadu,  

Opatrenia likvidácia skládok odpadu, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

 

MBk 10 Zelenický kanál 

Dĺžka:   7,3 km 

Charakteristika Biokoridor predstavuje zregulovaný Zelenický kanál, ktorý pramení v lokalite 
Richtárske v západnej časti k. ú. Šulekovo. Zelenický kanál tečie južným sme-
rom súbežne s Dudváhom, a v najjužnejšom cípe k. ú. Šulekovo ústi do neho. 
Celý tok je zregulovaný, sprievodná vegetácie absentuje, iba v hornom úseku 
(cca 1 km) sa nachádza obojstranne vyvinutá sprievodná vegetácia.  

Stres. faktory: trasy dopravnej infraštruktúry, trasy a plochy technickej infraštruktúry, inten-
zívne poľnohospodárstvo, chemizácia, 

Opatrenia revitalizácia vodného toku, doplnenie sprievodnej zelene z druhov potenciál-
nej prirodzenej vegetácie, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 
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MBk 11 Červenický kanál a jeho prítok 

Dĺžka:   5,27 km 

Charakteristika Biokoridor predstavuje zregulovaný Červenický kanál a jeho prítok, ktorý 
tečie v trase hranice k. ú. Šulekovo v severozápadnej časti riešeného územia. 
Biokoridor prepája naBC6 Háje a Mlynské s regionálnym biokoridorom rBK8 
Dudváh ako aj ďalšie prvky územného systému ekologickej stability mimo rie-
šeného územia. Tok je zregulovaný, brehové porasty sú dobré vyvinuté. Bio-
koridor pretína diaľnica D1, ktorá predstavuje významnú bariéru.  

Stres. faktory: trasy dopravnej infraštruktúry, trasy technickej infraštruktúry, intenzívne 
poľnohospodárstvo, chemizácia,  

Opatrenia revitalizácia vodného toku, doplnenie sprievodnej zelene z druhov potenciál-
nej prirodzenej vegetácie, monitoring a likvidácia inváznych druhov. 

12.2.7.3 Interakčné prvky 

Plošné interakčné prvky 
Medzi existujúce interakčné prvky boli zaradené lokality, ktoré síce nespĺňajú parametre, avšak majú 
vyššiu biotickú kvalitu a významnosť ako intenzívne poľnohospodársky využívané územia. Patria sem 
nasledovné typy ekosystémov: 

• časti lesných porastov, ktoré nespĺňajú parametre biocentier a neboli zaradené medzi navr-
hované biocentrá,  

• extenzívne využívané trvalé trávnaté porasty zarastajúce drevinami,  
• nezapojené plošné porasty drevín - skupiny drevín ,remízky. 

Pri vytváraní interakčných prvkov je možné postupovať rovnako ako pri zakladaní biocentier, hlavným 
rozdielom je veľkosť interakčných prvkov. Najjednoduchším spôsobom tvorby plošného interakčného 
prvku je založenie trvalých trávnatých porastov, ktoré by boli pravidelne kosené minimálne niekoľko 
rokov. Zároveň je vhodná výsadba skupinky resp. skupiniek pôvodných druhov drevín. Po niekoľkých 
rokoch je možné ponechať plochy na samovývoj, prípadne ďalej kosiť. Nové plošné interakčné prvky 
boli navrhované najmä v miestach križovania líniových interakčných prvkov, popri medziach alebo 
v údoliach.  

Líniové interakčné prvky 
Líniové prvky ÚSES plnia v krajine viacero funkcií - najmä ekologickú (zvýšenie ekologickej stability 
územia, vytvorenie siete bioticky pozitívnych prvkov v území) a pôdoochrannú funkciu. V riešenom 
území bolo vymedzených niekoľko existujúcich aj navrhovaných interakčných prvkov. Existujúce prv-
ky sú predovšetkým líniové porasty, aleje popri cestách a medze v rámci poľnohospodárskych po-
zemkov. Nové líniové prvky navrhujeme najmä pozdĺž existujúcich a navrhovaných hraníc poľnohos-
podárskych pozemkov a komunikácií.  

Zakladanie nových interakčných prvkov by malo spočívať vo výsadbe prirodzených druhov drevín vo 
vymedzenom spone, v niekoľkoročnej starostlivosti a v zabezpečení drevín pred poškodením (ohry-
zom, mrazom, vyschnutím a pod.). Ideálne je vytvorenie dvojvrstvového porastu - stromov 
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a zapojených krovín. Jednoduchším spôsobom je vymedzenie pásu popri poľných cestách, ktorý sa 
nebude poľnohospodársky využívať a na ktorom sa budú môcť samonáletom porasty charakteru me-
dzí vytvoriť. V niektorých prípadoch je vhodné použiť iba bylinné interakčné prvky.  
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13 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE PRIESKU-
MOV A ROZBOROV 

13.1 Širšie vzťahy 

13.1.1 Zhodnotenie predpokladov rozvoja obce z hľadiska širších súvislostí 
V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS – 2001 v znení zmien a doplnkov 2011) a 
záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja, v znení zmien a doplnkov, v oblasti usporiadania územia, 
osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry pre mesto Hlohovec vyplývajú nasledovné zásady: 

• Mesto Hlohovec leží v ťažisku osídlenia najvyššej úrovne v bratislavsko – trnavskom ťažisku 
osídlenia, v jeho okrajovom pásme, ktoré predstavuje najvýznmanejšiu aglomeráciu európ-
skeho medzinárodného významu.  

• Mesto Hlohovec je zároveň zaradené v rámci hierarchie sídelného systému SR ako centrum 
tretej skupiny, ako prvá podskupina, pričom spolu s mestom Leopoldov tvorí pridružené cen-
trum ťažiska osídlenia I. úrovne. 

• Mesto Hlohovec leží v dotyku s považskou rozvojovou osou Bratislava – Trnava – Piešťany - 
Trenčín - Žilina 

Cez riešené územie prechádzajú významné komunikácie z nadregionálneho a z regionálneho hľadi-
ska, ktorými sú:  

• multimodálny koridor č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, v línii Bratislava – Trnava – Žilina 
- Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina/Užhorod, alokovaný pre  

• diaľničnú sieť - diaľnica D1, 
• sieť modernizovaných konvenčných železničných tratí a sieť železničných tratí kombinovanej 

dopravy – trať č. 120 (E63) Bratislava – Žilina – s uzlovou stanicou Leopoldov a vetvou na 
Hlohovec, 

• železničná trať č. 141 Leopoldov – Lužianky - Nitra 

Mesto je križovatkou železničných tratí ,ktoré sú trasované v smere sever-juh a východ-západ. Ide 
o jednokoľajové trate číslo 130 (tvorí súčasť medzinárodnej železničnej siete - IV. pan-europského 
dopravného koridoru), 140 a 150 v smere Nitra (Prievidza), Nové Zámky (Komárno), Levice (Zvolen, 
Zlaté Moravce číslo trate 151) a Palárikovo (Bratislava). Trať číslo 150 má nadregionálny až celoštátny 
význam je súčasťou južného spojenia Bratislavy a Košíc. Katastrálnym územím mesta Šurany prechá-
dza 110 kV linka č. 8745 Nové Zámky – Levice, VTL plynovod DN 300 PN 63 vedený z Mojmíroviec 
smer Bánov, ďalej na Komárno. 

13.2 Zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentá-
cií, 

13.2.1 ÚPN VÚC Trnavského kraja 
K Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trnavský kraj, ktorého záväzná časť 
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bola vyhlásená nariadením vlády SR č.183 zo dňa 7.4.1998, boli doposiaľ vypracované nasledovné 
zmeny a doplnky: 

• Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením vlády SR č. 
1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 111/2003 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z.z., 

• Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením zastupiteľstva 
TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 11/2007. 

V súčasnosti je v procese prerokovávania ÚPN R Trnavského kraja, ktorého záväzná časť po schvá-
lení v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja bude premietnutá do územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Hlohovec. 

13.2.2 Územný plán mesta Hlohovec 
ÚPN SÚ mesta Hlohovec bol schválený v roku 1989, R-ONV, č.71/89 zo dňa 13.04.1989. Komplexné 
zmeny a doplnky boli vypracované v roku 1999, ktoré reagovali na zmenu spoločensko-ekonomických 
podmienok. Zmeny a doplnky sa sústredili na zastavané územie obce bez podrobnejších analýz 
a syntéz nezastavaného územia.  

V súčasnosti platný územný plán mesta Hlohovec má návrhové obdobie do roku 2025. Pre toto ob-
dobie bola stanovená výhľadová veľkosť mesta na 25 000 obyvateľov ako vízia, ktorá nevychádzala z 
z dlhodobých trendov demografického vývoja obyvateľov v SR. Pri porovnaní výsledkov sčítania oby-
vateľov v roku 2001 a 2011 možno konštatovať klesajúci trend vývoja počtu obyvateľov z 23 729 na 
22 701, pričom klesajúci trend pokračuje aj v roku 2013 (21 959obyvateľov).  

Následne v rokoch 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013, boli vypracovávané zmeny 
a doplnky, ktoré riešili parciálne problémy mesta, resp. úpravy záväznej časti územnoplánovacej do-
kumentácie mesta. V súčasnosti sú v procese prerokovávania zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 
2012/2013 a 2013/2014 (zaoberajúce sa problematikou odpadového hospodárstva mesta). 

Na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 69 (ku generelu dopravy mesta Hlohovec 
a rozhodnutiu k územnému plánu mesta Hlohovec) bod d) zo dňa 13.09.2012 a Uznesenia č. 20 bod 
10 zo dňa 25.04.2013, mesto pristúpilo k začatiu obstarávania nového územného plánu mesta.  

Predmet jednotlivých Zmien a doplnkov je definovaný v kapitole 1.8.1 Územnoplánovacia dokumen-
tácia mesta Hlohovec. 

13.3 Zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových kon-
cepcií, stratégií a známych zámerov  

Pre riešené územie sú známe nasledovné rozvojové zámery, ktoré vyplývajú z Nariadenia vlády SR č. 
č.183 zo dňa 7.4.1998, v znení Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením 
vlády SR č. 1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 111/2003 Z.z a Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN 
VÚC Trnavský kraj, schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne 
záväzným nariadením TTSK č. 11/2007. 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 
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1. Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 
1.1  Cestná doprava 

1.1.13  diaľničný privádzač v úseku Leopoldov – Trakovice – II/513 a prieťah II/513 mestom 
Hlohovec, 

1.2  Železničná doprava 
1.2.1  vysokorýchlostné trate v Trnavskom kraji v južnosevernom prepojení Bratislava – Žili-

na – Katovice..., 
1.2.2  modernizácia hlavných železničných tratí zaradených do európskych multimodálnych 

koridorov... Bratislava – Púchov (traťová rýchlosť 160 km/hod.), 
1.2.4  zdvojkoľajnenie železničných tratí Trnava – Kúty a Leopoldov – Lužianky, 

1.5  Vodná doprava 
Postupné splavnenie Váhu v úseku Komárno – Žilina, ktoré obsahuje 
1.5.1  vodné dielo Sereď – Hlohovec, 
1.5.7  prístav Hlohovec, 
 

2. Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva 
2.1  Vodné diela 

2.1.1  vodné diela v kategórii A (do 10 rokov): Sereď, 
2.4  Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 

2.4.6  Hlohovec – dobudovanie čistiarne odpadových vôd, 
 

3. Verejnoprospešné stavby energetiky 
3.1  Elektroenergetika a teplárenstvo 

3.1.3  rekonštrukcia distribučných sústav  
l) rozvodňa 110/22 kV Šulekovo, 

3.2  Plynárenstvo 
3.2.1  piata línia tranzitného plynovodu, v tom inštalácia optokábla a zariadení na meranie a 

reguláciu, 
 

5. Verejné vodovody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
5.1  verejnoprospešné stavby z hľadiska verejných vodovodov sú všetky siete, zariadenia, terénne 

úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zaria-
denia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie), 

5.2.  verejnoprospešné stavby z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd sú všetky siete, 
zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvá-
dzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie, resp. výstavba čistiarní odpadových vôd, kme-
ňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanali-
začnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie). 

 
Zámery vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R Trnavského kraja, ktoré ovplyvnia rozvoj mesta Hloho-
vec: 
 
14.1. CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
14.1.11. Cesta I/64, kompletne v novej trase v koridore: 
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14.1.11.1. V návrhovom období nová križovatka s cestou II/513 Leopoldov – južný obchvat Leopoldov 
– severovýchodný obchvat Hlohovec – severný obchvat Kľačany – hranica krajov TT/NR. 

14.1.11.2. Vo výhľadovom období nová križovatka s cestou I/61 Červeník – severný obchvat Červeník 
– severný obchvat Leopoldov s pripojením na trasu z návrhového obdobia severovýchodný 
obchvat Hlohovec – severný obchvat Kľačany – hranica krajov TT/NR. 

 
14.2. ŽELEZNIČNÁ A INTERMODÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 
14.2.4. Výstavba základného verejného terminálu intermodálnej prepravy (železnica/železnica a že-
leznica/cesta) medzinárodného významu Leopoldov k. ú. Hlohovec (Šulekovo). 

15.5. V OBLASTI VODNÉ TOKY A VODNÉ PLOCHY 
15.5.5. Prevody vody: 

15.5.5.1. Prevod vody z Váhu pri Hlohovci do povodia Nitry. Prevod vody Váh-Andáč. 

13.4 Krajinnoekologický potenciál záujmového územia 

13.4.1 Ochrana prírody 
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  rešpektovať chránené územia 
a chránené stromy: 

• Prírodná rezervácia Sedliská 
• Územie európskeho významu SKUEV00175 Sedliská 
• Územie európskeho významu SKUEV0851 Starý háj (návrh v rámci C. etapy NATURA 2000) 
• Územie európskeho významu SKUEV0852 Stredný tok Váhu pri Hlohovci (návrh v rámci C. 

etapy NATURA 2000) 
• chránený strom S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci 
• chránený strom S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci 

Rešpektovať prvky RÚSES: 

• nBK1 Váh 
• rBK8 Dudváh  
• naBC6 Mlynské a Háje 
• naBC 9 Mladý háj - bažantnica 
• naBC11 Sedliská 
• naBC 15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 
• naBC 15b Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelená voda 
• naBC 15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko 
• naBC 15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 
• naBC18 Veľká hora Fáneš 

 

13.4.2 Priemet RÚSES 
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle ÚPN-R Trnav-
ského kraja - Návrh (AUREX, 2013), ktorý vychádzal z pôvodnej dokumentácie Regionálny územný 
systém ekologickej stability okresu Trnava (SAŽP, 1994). Do riešeného územia zasahujú tieto prvky 
územného systému ekologickej stability: 
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Dotknuté biocentrá: 

• nBK1 Váh 
• rBK8 Dudváh  
• naBC6 Mlynské a Háje 
• naBC 9 Mladý háj - bažantnica 
• naBC11 Sedliská 
• naBC 15a Štrkoviská v alúviu Váhu - Niva Váhu 
• naBC 15b Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelená voda 
• naBC 15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko 
• naBC 15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 
• naBC18 Veľká hora Fáneš 

Dotknuté biokoridory: 

• nBK1 Váh 
• rBK8 Dudváh  

13.5 Prírodné faktory 
V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr –  
M. Lukniš, 1980) riešené územie zasahuje do dvoch celkov: Podunajskej pahorkatiny a Považského 
Inovca. V rámci Podunajskej pahorkatiny zasahuje do častí Dolnovážska niva a Nitrianska pahorkatina 
a v rámci Považského Inovca do časti Považské predhorie. Nadmorská výška terénu sa pohybuje v 
rozpätí v zastavanom území mesta v rozpätí od 140 m. n. m. (pri Váhu) do 230 m. n. m. (Svinná hora), 
mimo zastavaného územia mesta Hlohovec – je na juhu maximálna nadmorská výška 297 m. n m. 
(Šianec), na severe – max. 338 m n. m. (Starý háj). 

Územie mesta Hlohovec je na základe klimatických oblastí (Atlas krajiny, Lapin a kol.,2002) zaradené 
do teplej klimatickej oblasti. Teplá oblasť (T) má priemerne 50 a viac letných dní za rok (s denným 
maximom teploty vzduchu ≥ 25 ˚C). Iba severovýchodná časť riešeného územia zasahuje do mierne 
teplej oblasti, ktorá má priemerne menej ako 50 letných dní za rok (s denným maximom teploty 
vzduchu ≥ 25 ˚C) a júlový priemer teploty vzduchu ≥ 25 ˚C. 

V riešenom území sú najteplejšie mesiace júl, jún a august a najchladnejšie mesiace sú je január a 
február. Podľa pozorovaní v rokoch 2008 až 2012 sa priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje 
okolo 10,3 °C. 

Územie sa nachádza v oblasti, pre ktorú je typická cirkulácia vzduchu s prevládajúcimi vetrami seve-
rozápadných smerov  s vysokou priemernou rýchlosťou. Priemerná ročná rýchlosť vetra v roku 2012 
bola 3,6 m.s-1. 

Klimatické pomery ovplyvňuje predovšetkým zemepisná poloha, t.j. zemepisná šírka určujúca insolá-
ciu, nadmorská výška a orografické pomery. Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti Po-
dunajskej pahorkatiny, severovýchodná časť sa nachádza v južnom výbežku Považského Inovca. Naj-
bližšia meterologická pozorovacia stanica sa nachádza v Jaslovských Bohuniciach. 

V rámci siete vodných tokov majú dominantné postavenie toky Váh a Horný Dudváh, ktoré priberajú 
ďalšie toky v riešenom území. V riešenom území sa nachádza niekoľko vodných plôch (Zelená voda, 
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Peterské štrkovisko, Malý Váh a Zelenické štrkoviská), ktoré vznikli ťažbou štrku. V súčasnosti už ťaž-
ba nepriebieha, štrkoviská sú využívané na rekreáciu a rybolov. 

Riešené územie tvoria prevažne černozeme, fluvizeme typické karbonátové, fluvizeme glejové, fluvi-
zeme typické, kambizeme pseudoglejové, kambizeme typické, kambizeme na flyši 

13.6 Sídelný potenciál 

13.6.1 Zhodnotenie demografického potenciálu a odporúčania pre budúci demogra-
fický vývoj 

Z hľadiska súčasného demografického vývoja a možných budúcich trendov odvodených od poznania 
správania sa trvalo bývajúceho obyvateľstva, možno v budúcom období očakávať, že vývoj počtu 
obyvateľov obce bude závisieť od viacerých spoločenských procesov a to: 

• od prirodzených prírastkov v súlade s vekovou štruktúrou obyvateľstva, (mesto dlhodobo 
starne, čomu je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie tohto javu)  

• od spoločenských podmienok priaznivých  pre rast  počtu obyvateľov (pôrodnosť sa pohybuje 
v rozsahu 0,9 až 1,2%, čo je nízka úroveň a dlhodobo nezabezpečí reprodukciu z vlastných 
zdrojov) 

• od migrácie obyvateľstva z regiónu priľahlých obcí za kvalitnejším a tichším bývaním ( mesto 
nedosahuje pozitívne výsledky v tejto oblasti, naopak obyvateľstvo sa vysťahováva) 

• od rozsahu novej bytovej výstavby (potrebné je pripraviť rozsiahlejšie plochy pre výstavbu 
rodinných domov) 

• od rozvoja ponuky nových pracovných miest ( potrebné je pritiahnuť nových investorov za-
bezpečujúcich tvorbu nových pracovných príležitostí) 

• od časovej dostupnosti do mesta v súvislosti s migráciou za prácou 

Z hľadiska vekovej štruktúry možno konštatovať, že Hlohovec nemá v súčasnosti priaznivú vekovú 
štruktúru populácie. Vekovú štruktúru charakterizuje hlavne vyšší podiel obyvateľov v produktívnom 
veku a výrazne stúpajúci v poproduktívnom veku. Analýza poukazuje že sa výrazne  znížil podiel naj-
mä v predproduktívnom veku o vyše 100%. 

Ukazovateľom kvality populácie z hľadiska jej reprodukčnej schopnosti je index vitality, ktorý v  roku 
2012 predstavuje 54 bodov. V roku 2013 predstavuje hodnotu 89 podľa údajov MU Hlohovec. Podľa 
tohto indexu je možné konštatovať, že mesto sa dostalo do stagnačného obdobia s tendenciou ďal-
šieho poklesu. V roku 1980 bol index vitality 201, v roku 1990 bol index 182 a v roku 2001 to bolo 112 
bodov.  

Kvalita ľudských zdrojov v meste je na relatívne dobrej úrovni. Problémom je vysťahovávanie mla-
dých ľudí v produktívnom veku z mesta z rôznych dôvodov najmä nedostatku ohodnotenej práce. 

V PHSR mesta sa uvádza že jedným z receptov na zvrátenie nepriaznivého  trendu a stabilizáciu de-
mografie mesta sú aktívne opatrenia v oblasti bývania a podpory mladých rodín (resp. pôrodnosti) a 
tiež opatrenia pre podporu podnikateľského prostredia, čo by mohlo mať priaznivý vplyv na migráciu 
mladých do väčších sídiel z dôvodu práce. 
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13.6.2 Zhodnotenie disponibility bytového fondu 
Pri sčítaní v roku 2011 bolo 3 543 domov, z toho trvalo obývaných 3 138 a 393 neobývaných. Bytov 
bolo 8 252, z toho trvalo obývaných 7 595, neobývaných 597 (čo predstavuje 7,8%) a nespôsobilých 
na bývanie 90. Možno predpokladať, že časť týchto bytov budú zaradená v najbližšom období do 
trvalo obývaného bytového fondu. Z hľadiska charakteru zástavby prevládajú v meste byty postavené 
v bytových domoch, ktoré tvoria 59,8% z celkového počtu obývaných bytov. 

Z celkového počtu bolo 1 izbových bytov 470, 2 izbových 1 227, 3 izbových 3 679, 4 izbových 1 224, 5 
izbových 856. V súkromnom vlastníctve bolo 4 196 bytov, v rodinných domoch 2 521, obecných bytov 
bolo 26 a družstevných 270 bytov, iné 368.  

Väčšina domov (vrátane bytových) bola postavená v rokoch 1946 – 1990, z čoho vyplýva potreba 
modernizácie a znižovania energetických nákladov týchto budov. Väčšina bytov má podlahovú plochu 
do 80 m2. Na jeden trvale obývaný byt pripadá 2,98 obyvateľov, čo v porovnaní s rokom 2001 (oblož-
nosť 3,24) predstavuje zníženie o 0,26%. 

13.6.3 Funkčné využívanie územia 
Z hľadiska funkčného využitia zastavané územie mesta a jeho častí možno rozdeliť na nasledovné 
základné územia: 

• zmiešané územie  
• obytné vrátane vybavenosti, 
• výrobné,  
• rekreačné. 

Zmiešané územie  
• územie centrálnej mestskej zóny MČ Hlohovec - ide o zmiešané územie, v ktorom sa prejavu-

jú prvky charakterizujúce mestskú štruktúru zástavby s pomerne silným zastúpením vybave-
nosti na úrovni základnej a vyššej vybavenosti. V tomto území je situovaná prevažná časť za-
riadení správy na úrovni mesta, zariadení, ktoré slúžia hospodárskym, sociálnym, zdravot-
ným, školským, kultúrnym, cirkevným a športovým potrebám obyvateľov mesta 
a záujmového územia mesta, 

Obytné územie 
Ťažiskovú funkčnú náplň mesta a jeho častí tvorí funkcia bývania, prevažne vo forme malopodlažnej 
bytovej zástavby, sústredená v prevažne v mestskej časti Hlohovec. 

Podľa charakteru využívania obytnej funkcie možno na území mesta vrátane MČ Šulekovo charakteri-
zovať nasledovné základné typy obytného územia: 

• bývanie v bytových domoch je sústredené v UO 3 Nábrežie I. (3-5 NP, max. 8 NP), UO 2 Ná-
brežie II. (8-9 NP, max. 13 NP), UO 15 Dolná Sihoť (5-7 NP), UO 5 Vinohradská (5 NP, max. 11 
NP) s lokalizáciou zariadení sústredenej občianskej NsP, sociálnych zariadení, zariadení kultú-
ry a športu. 

• urbanistické obvody UO4 Starý Hlohovec, UO7 Nová Štvrť a UO 10 Kamenné hory, sú  charak-
terizované zástavbou rodinných domov (s prislúchajúcimi doplnkovými a vedľajšími objektmi 
- garáže, kôlne, altány, skleníky a pod.) s príslušnými úžitkovými záhradami, príp. aj zariade-
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niami drobnej poľnohospodárskej výroby. Tieto územia majú prevažne monofunkčný charak-
ter.  

• UO8 Peter charkterizuje rodinná zástavba so zachovalou pôvodnou ulicovou zástavbou po-
zdĺž Svätopeterskej ulice, prezentujúca formu zástavby pôvodnej samostatnej obce. Zástavba 
v UO bola doplnená novšou formou rodinnej zástavby pozdĺž Dukelskej ulice, nové ulice Tim-
ravy, Vážska a Čulenova ulica. Zástavba v tejto časti územia nepresahuje 2 NP.  

• V UO 18 Šulekovo je prakticky výlučne zastúpené bývanie v rodinných domoch, pričom pred-
stavuje tzv. čisté bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, doplnené nevy-
hnutnou občianskou vybavenosťou (zariadenia školstva, obchodu, cirkevné zariadenia), do-
pravnou a technickou vybavenosťou. 

Občianska vybavenosť  
je sústredená prevažne v centrálnej časti MČ Hlohovec v rámci vymedzenej centrálnej mestskej zóny 
(CMZ). V tomto území sú lokalizované zariadenia školstva, zdravotníctva, správy, obchodu a služieb, 
kultúry. Je zastúpená vo forme základnej aj vyššej vybavenosti. Okrem toho občianska vybavenosť je 
sústredená mimo CMZ v nákupných centrách v UO Teplá dolina (Tesco), UO Nábrežie II (Obchodný 
dom, Hollého ulica).  

V  MČ Šulekovo je lokalizovaná vybavenosť na základnej úrovni a to zariadenia školstva, obchodu 
a nákupné centrum pri Hypermarkete Tesco. Nákupné centrum má charakter samostatných funk-
čných jednotiek prístupných z veľkoplošného exteriérového parkovania na teréne.  

Výrobné územie 
V rámci organizmu mesta možno charakterizovať tri kompaktné územia s charakterom výroby. Dve 
z nich areál Bekaet – UO 11 Priemyselný obvod – sever a areál Seneca UO 6 Priemyselný obvod – juh 
sú v tesnom dotyku s územiami rodinnej zástavby, s problematickým dopravným napojením (hlavne 
areál Bekaert). 

Na pravom brehu Váhu v Šulekove sa nachádza futbalové ihrisko. Tretie výrobné územie je lokalizo-
vané v MČ Šulekovo UO 18 predstavuje realizáciu „Priemyselného parku Hlohovec - Šulekovo, 
s výrobnými areálmi -  Faurecia Slovakia, s.r.o., Vetter Slovakia, s.r.o., JMT s.r.o., AKA Tech, s.r.o.  
a pod, s možnosťou ďalšieho doplnenia v rámci vymedzeného územia priemyselného parku.  

Rekreačné územie 
Nosné priestory pre zabezpečovanie požiadaviek každodennej rekreácie bývajúcich obyvateľov mes-
ta, resp. aj návštevníkov sú sústredené: 

• rekreačná zóna Dolná Sihoť s jestvujúcim letným kúpaliskom, v zámockom parku,  
• potenciálna rekreačná zóna Svätopeterských jazier (ramená, štrkoviská), 
• športovo-rekreačná zóna Zábranie, 
• v MČ Šulekovo futbalové ihrisko, 
• silne zastúpená individuálna rekreácia vo forme záhradkárskych osád a chatových osád. 

13.6.4 Kultúrne pamiatky 
Pamiatková zóna Hlohovec (PZ) bola vyhlásená 01.03.1993 Okresným úradom Trnava - Vyhláška č. 
1/1993, s platnosťou od 26.02.1993. Pre pamiatkovú zónu bolo vyhlásené 17.05.1993 Okresným úra-
dom Trnava ochranné pásmo PZ - Doplnok vyhlášky č.1/1993  
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V roku 2012 vypracoval Krajský pamiatkový úrad Trnava dokument „Hlohovec - Pamiatková zóna, 
Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej zóny – aktualizácia“ (ďalej len aktualizácia PZ), 
ktorá vyplynula z potreby reagovať na ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov. 

Zásady urbanisticko-architektonického riešenia ochrany 
Zásady urbanisticko-architektonického riešenia ochrany, revitalizácie a prezentácie hodnôt pamiat-
kového územia vychádzajú z výsledkov analýz urbanisticko-historického výskumu, stavebného vývoja 
a miery zachovania pamiatkového fondu. Podľa miery zachovania pamiatkového fondu v rámci PZ, 
resp. podľa miery narušenia jednotlivých objektov a priestorov, bola navrhnutá diferencovaná miera 
prísnosti regulatívov v rámci aktualizácie zásad do dvoch pásiem ochrany. 

1.pásmo ochrany: V oblastiach s najväčšou mierou autenticity zachovanej historickej urbanistickej a 
architektonickej štruktúry, prípadne s historickým špecifickým významom komunikácie. 

Sem sú zaradené architektonicky najhodnotnejšie objekty zóny, sústredené na námestí sv. Michala, 
námestí sv. Cyrila a Metoda a na priľahlých uliciach, spájajúcich námestia navzájom a s hradným kop-
com. Zväčša ide o priestory s nenarušenou a s minimálne narušenou pôvodnou pôdorysnou štruktú-
rou – s pôvodnou uličnou čiarou a zachovanou kompaktnou zástavbou.  

Námestie sv. Michala, Pod Beranom, Kamenná ulica, Námestie sv. Cyrila a Metoda, časť ulíc: Hlohová, 
M.R. Štefánika, Pribinova, ul. Slov.nár. povstania, Podzámska, ohraničené ulicami Za Poštou, Kpt. 
Nálepku a Michalskou ulicou; 

2.pásmo ochrany: V oblastiach s menšou mierou autenticity zachovanej historickej štruktúry. Sem sú 
zaradené urbanisticky hodnotné priestory, ktorých existenciu možno zaradiť už do stredoveku, avšak 
stavebný fond v nadzemných častiach, budovaný prevažne od 19.storočia a poznačený mohutnými 
stavebnými aktivitami konca 20. a začiatku 21. Storočia, nevykazuje výrazné architektonické hodnoty. 
Ide o nasledovné priestory tak, ako sú presne vyznačené na mape: Časť ulíc: Hlohová, M.R.Štefánika, 
Pribinova ulica, ohraničené ulicami: Tolstého a Starý rínok. 

V pamiatkovej zóne Hlohovec sa nachádza 14 národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústred-
nom zozname pamiatkového fondu SR, vedeného na Pamiatkovom úrade SR. Pri objektoch NKP - 
súsošiach je počet jednotlivých sôch resp. pamiatkových objektov chápaný ako jedna kultúrna pa-
miatka. V ochrannom pásme pamiatkovej zóny a mimo tohto územia je v meste ďalších 24 národných 
kultúrnych pamiatok. 

Nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za NKP v rámci PZ. Ide o 12 nehnuteľnosti s pamiatkovými 
hodnotami vytypované na zápis do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Na niektorých 
z týchto objektov má byť v rámci  pripravovanej nadstavby alebo dostavby pamiatkový výskum.  

Medzi nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou v pamiatkovej zóne patrí 62 stavebných objektoch – 
meštianskych domoch, ktoré sú situované na ulici Pod Beranom, na uliciach Hlohová, Podzámska, 
SNP a M. R. Štefánika, ako aj na Nám. Sv. Michala. Osobitne ide tiež o Dom /Židovský kúpeľ/ na Ka-
mennej ul.  

Nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia v pamiatkovej zóne. Ide o 24 vytypovaných 
stavebných objektov, a to polyfunkčných objektov, administratívnych budov, meštianskych 
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a rodinných domov, ktoré tvoria zväčša nový stavebný fond pamiatkovej zóny, ktoré sú bez výraznej-
ších historických a architektonických hodnôt, avšak nepôsobia rušivo. 

Nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia pamiatkovej zóny. Ide o hodnotovo ko-
lízne stavané objekty, ktoré vznikli v nedávnom období – Dom služieb a kultúrny dom, ktorým padlo 
za obeť viacero objektov historického, resp. pamiatkového významu. Výstavba nových objektov však 
neznamenala rušivý zásah do trasovania urbanistických priestorov. Stavby však pôsobia rušivo svojím 
objemom, tvarom strechy, atď. Za najvýraznejší negatívny zásah dokument označuje plošnú asanáciu 
na námestí medzi Hlohovou a Štefánikovu ulicou a ďalšiu plošnú asanáciu na rohu Pribinovej ulice a 
ulice Starý rínok. 

13.6.5 Zeleň  
Plochy verejnej zelene sú vo všeobecnosti voľne prístupné. Z funkčného hľadiska sa do tejto kategó-
rie radia plochy parkov a menších plôch s parkovou úpravou, aleje a líniovú zeleň pozdĺž ulíc, sprie-
vodnú zeleň ako aj plochy zelene obytných vnútroblokoch na sídliskách. 

Parky a menšie parkové plochy 

Zámocký park predstavuje najvýznamnejšiu plochu zelene v meste Hlohovec. Park je najstarším par-
kom na Slovensku, ktorý bol riešený v prírodne-krajinárskom slohu. Park je pamiatkovo chránený, 
zapísaný v ÚZPF pod č. 838/3 ako súčasť NKP Kaštieľ s areálom. 

Zámocký park 

V parku sa nachádza najväčší platanový háj minimálne v strednej Európe, ale je pravdepodobné, že je 
najväčší v Európe vôbec. Z hľadiska tvorby systému zelene ide o plochu mimoriadne významnú, tvo-
riacu dominantné jadro systému sídelnej zelene, a to vzhľadom na výborné zastúpenie vysokej zelene 
- porast stromov.  

Na obnovu zámockého parku (dolná časť) je spracovaný projekt „Revitalizácia zámockej záhrady Hlo-
hovec“ (Ateliér Dobrucká, s. r. o., 2009), ktorého účelom je revitalizácia parku, ochrana, ošetrenie 
a dosadba drevín, analýza a rekonštrukcia pôvodnej kompozície, doplnenie priestoru o prvky vybave-
nosti s cieľom podpory funkcie historického parku. Na uvedený projekt bolo vydané územné rozhod-
nutie č. 426/2013-LM zo dňa 14. 1. 2014. 

Park na Námestí sv. Michala sa nachádza v centrálnej časti centrálnej mestskej zóny na frekventova-
nej križovatke peších trás. Je tvorený viacerými menšími plochami zelene okolo kostola, ktoré sú le-
mované dláždenými plochami námestia.  

Park na Námestí sv. Michala 

Plocha sa nachádza na nároží ulíc Pribinovej a Starého rínku. Napriek jej pomerne veľkej výmere je 
estetické pôsobenie ako i využitie zelených plôch značne obmedzené ich kombináciou s plochami 
statickej dopravy.  

Parkovo upravená plocha pri Dome kultúry 

Plocha parku sa nachádza pozdĺž Tolstého ulice a dotvára nástupný priestor pred základnou školou. 
Prevažujúcim druhom sú tu brezy.  

Park na Tolstého ulici 
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Park tvoria dve izolované plochy zelene. Plochy sú zatrávnené s voľný výsadbami vzrastlých drevín, 
prevažne javorov. park je udržiavaný. 

Park na Františkánskom námestí  

Park tvorí priestor okolo kostola - zatrávnená plocha výsadbami vzrastlých drevín, I drevín, plocha je 
zatrávnená. Ide o vzrastlé listnaté, veľkokorunné dreviny s dlhodobou perspektívou ako aj nové vý-
sadby dlhovekých drevín. Celkovo je možné uviesť, že sa na tejto ploche nachádzajú najkvalitnejšie  
porasty stromov v celej obci.  

Park pri kostole (k. ú. Šulekovo) 

V hornej časti ulice sa nachádzajú rozsiahlejšie plochy zelene, ktoré ponúkajú priestor na vytvorenie 
menšej oddychovej plochy pre obyvateľov.  

Plochy zelene na Mlynskej ulici 

• Medzi ulicami Slov. nár. povstania a Pri cintoríne, Rázusova - Družstevná – Kalinčiakova, 
Tehelná, Komenského, Zábranie, Ľ. Zúbka, Šoltésovej, Kamenohorská, Inovecká 

Menšie parkovo upravené plochy s rôznym stupňom intenzity údržby 

Plochy verejnej a sídliskovej zelene 

Plochy verejnej zelene medzi bytovými domami plnia významnú funkciu pri estetickom dotvorení 
sídliskového prostredia. Vek drevín je zvyčajne rovnaký ako vek sídlisk. Plochám zelene chýba jednot-
ná koncepcia, problematická je aj intenzita údržby.  

Aleje a líniová zeleň 

V zastavanom území mesta Hlohovec je bohato zastúpená sprievodná líniová zeleň komunikácií. Táto 
zeleň lemujúca komunikácie má pozitívny vplyv i na kvalitu obytného prostredia.  

Špeciálna zeleň 

Cintorín sa nachádza v centrálnej časti Hlohovca medzi Šafárikovou a Nitrianskou ulicou. Pri hlavnom 
vstupe sa nachádzajú menšie parkové úpravy. Zo severnej a východnej strany sa nachádza izolačná 
zeleň, ktorá oddeľuje plochu cintorína od zastavaného územia.  

Cintorín Hlohovec 

Cintorín sa nachádza v severozápadnej časti obce Šulekovo, pri štátnej ceste v smere Šulekovo – Se-
reď. Priestor je oplotený, obklopený súkromnými záhradami. Vo východnej časti riešenej plochy sa 
nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré z časti izolujú areál od súkromných domov a komunikácie. Stromy 
sa však na území nachádzajú len v staršej časti cintorína a ide skôr o pozostatky pôvodnej, pravdepo-
dobne ucelenejšej výsadby. 

Cintorín Šulekovo 

13.6.6 Doprava  
Z hľadiska širších dopravných vzťahov, ide o územie, ktoré bude priamo ovplyvňovať subregion Hlo-
hovec takto: 

Paneurópska dopravná infraštruktúra ITF A TEN-T: 
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• multimodálny koridor č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, v línii Bratislava – Trnava – Žilina 
- Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina/Užhorod, alokovaný pre  

o diaľničnú sieť - diaľnica D1, 
o sieť modernizovaných konvenčných železničných tratí a sieť železničných tratí kom-

binovanej dopravy – trať č. 120,  
o pre vysokorýchlostnú železničnú trať Bratislava – Žilina – Skalité – Poľská republika, 

Pre jednotlivé druhy dopravnej infraštruktúry to znamená: 

7. 

Chrániť územný koridor a v návrhovom období realizovať Cestu I/64, kompletne v novej trase v kori-
dore nová križovatka s cestou II/513 Leopoldov – južný obchvat obce Leopoldov – severovýchodný 
obchvat mesta Hlohovec – severný obchvat Kľačany – hranica krajov Trnavského a Nitrianskeho kraja. 

Cestná a diaľničná doprava: 

8. 

Chrániť územný koridor a realizovať Elektrifikáciu trate č. 141 v úseku Leopoldov – Nitra. 

Železničná doprava: 

9. 

Rešpektovať trasovanie existujúcich i plánovaných vodných ciest a prístavov v Trnavskom samo-
správnom kraji, ohraničenú jej ochrannými pásmami: 

Vodná doprava: 

• podľa dohody AGN E-80, E-81, Vážska vodná cesta a prístavy, 
• Chrániť územný koridor a realizovať výstavbu Vážskej vodnej cesty, vrátane plôch, technic-

kých a servisných zariadení v úseku Vodného diela Sereď – Hlohovec. 
• Vážskej vodnej cesty, vrátane plôch, technických a servisných zariadení v úseku Hlohovec – 

hranica Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, lokalizovanej v trase prirodzené-
ho koryta rieky Váh, v trase vodných nádrží Váhu a existujúceho Vážského elektrárenského 
kanálu, 

• Prístavov P 81-03 Sereď (v k.ú. Dolná Streda) v riečnom km 73,8-74,3, P 81-04 Hlohovec v 
riečnom km 124,4- 124,7 a P 81-05 Piešťany v riečnom km 124,4-127,7. 

10. Intermodálna doprava

Chrániť územie a realizovať stavbu základného verejného terminálu intermodálnej prepravy TIP (že-
leznica/železnica a železnica/cesta) medzinárodného významu Leopoldov ( v k.ú. Hlohovec -
Šulekovo). 

: 

11. Hromadná preprava osôb

• Rozvíjať centrá osídlenia 1. a 2. významu ako významné uzlové a prestupné body hromadnej 
prepravy národného významu.  

: 

• Rozvíjať centrá osídlenia 3. významu ako významné uzlové a prestupné body hromadnej pre-
pravy regionálneho významu. 

• Podporovať územno-technickými oaptreniami cyklistickú dopravu ako alternatívny dopravný 
prostriedok v obslužnej doprave a v rekreačnej doprave. 
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12. Cyklistická doprava:

• Rešpektovať lokalizáciu existujúcej siete cyklistických trás a cyklistickú trasu EuroVelo 

  

• Rezervovať územný koridor pre výstavbu cyklomagistrál medzinárodného až regionálneho 
významu na segregovanom telese pozemných komunikácií, vyhradených pre cyklistickú do-
pravu, v zmysle kompletnej projektovej prípravy podľa stavebného zákona. 

Rozvoj mesta v budúcnosti výrazne ovplyvnia pripravované investície dopravy nadregionálneho výz-
namu, a kvalitu života v meste Hlohovec/Šulekovo pozitívne ovplyvnia aj rozvojové zámery lokálneho 
významu, ktoré požadujú občania a aktéri mesta: 

1.  varianty odklonu cesty II/513-peáž II/507 

V UPN R Trnavského samosprávneho kraja, Aurex 2014, sú zámery bez termínov možnej realizácie, v 
analýzach sa odporúča do problémového výkresu zakresliť všetky varianty trás preložky cesty II/513 
podľa GDP, ako aj varianty strategickej spojnice D1-R1, ktorou je nová cesta I/64 Komárno-Nitra-
Hlohovec-Trnava na posilnenie vzťahov južných okresov k centru VUC, tiež vo variantoch; 

Mesto odporúča uprednostnenie variantu cesty I/64 čo najbližšie k mestu Hlohovec, aby bol dosiah-
nutý efekt atraktivity trasy pre občanov Hlohovca, odľahčiť dnešný prieťah II/513 a skrátiť vzťahy OA, 
NA zo severných zón mesta na D1 a Trnavu; 

Problémy severnej časti okruhu z pohľadu zámerov mesta Hlohovec: 

• severný súbeh okruhu cesty v koridore medzi žel.traťou a areálmi BAEKERT má prekážkové 
objekty, ktorými sú stoky veľkých prierezov a vo východnej časti aj intenzívna prevádzka vleč-
kových koľají, 

• severný odklon sa odporúča viesť po MK Františka Lipku, ale na východe územia je problema-
tické "krátke" premostenie žel.trate v profile pri vodojeme, priechodné je premostenie v lo-
kalite Bočina, 

• vyústenie severnej časti mestského dopravného okruhu na cestu II/507 bude treba skúšať 
riešiť mimoúrovňovo, súčasne s prejazdom trate, alebo priestorovo v lokalite Hviezdoslavo-
va/Ľ. Zúbka 

• severný odklon treba preveriť aj s cieľom odstránenia kolízií výjazdov/vjazdov NA do areálov 
BAEKERT, ktoré v súčasnosti obťažujú nové štvrte IBV Staré hory – MK Františka Lipku, M. 
Benku, Arpáda Felcána, Mierová, 

• otvorenie možnosti vedenia severnej časti okruhu koridorom predĺženia MK Železničnej cez 
okraj areálov ZENTIVA/žel.trať 141 je závislé od dohôd mesta a ústretovosti firmy za predpo-
kladu nevyužívania železničnej vlečky 

• za časovo reálnejšie sa zdá sústrediť aktivity UPN na mestský okruh, ktorý by bolo vhodné 
predĺžiť novým mostom cez Váh v lokalite Kozí vrch a uzatvorením do križovatky MOK na ces-
te II/513 tak, aby boli pripojené a obslúžené aj nové plánované lokality TESCO a HBV; 

2. Mestský zberný okruh CMO s novým mostom a obsluhom výrobných areálov: 

Mestu chýba distribučný zberno-obslužný okruh, ktorý by rozvádzal zdrojovú a cieľovú dopravu do 
centra, ale aj NAD priľahlých výrobných areálov rovnomerne po obvode centra mesta tak, aby celá 
doprava nemusela zaťažovať súčasný prieťah ulicou Nám.SNP. Pre tento účel poslanci mesta Hloho-



Územný plán mesta Hlohovec – Prieskumy a rozbory  324 

vec (v rámci konzultácií s riešiteľmi dopravy pre UPN), vidia riešenie v dobudovaní tzv. CMO o sever-
nú časť, ktorá by mohla využívať jestvujúce MK variantne takto: 

2.1 variant CMO sever – za traťou železnice/MK Mierová s predĺžením od križovatky II/513 v lokalite 
Bočina nadjazdom a súbežne s traťou 141 po MK Mierová – pri stanici súbežne s horúcovodom v páse 
mestských pozemkov na ul. M. Benku a Ľ. Zúbka, v koridore medzi traťou a skladmi Georgia Pacific 
prekrižuje nadjazdom trať a rieku Váh do priestoru Kozí vrch, západne sa vetva CMO pripojí na jestvu-
júcu križovatku II/513 s MK Priemyselnou v Šulekove;  

2.2 variant CMO juh – medzi traťou a centrom mesta, možné trasovanie po MK Železničná s predĺ-
žením do koridoru trate a nevyužívanej vlečky areálu Saneca a.s., tiež s pripojením na cestu II/513 
východne pred mestom v lokalite Bočina, bez potreby nadjazdu nad žel.traťou. Ďalšou výhodou také-
hoto vedenia severnej časti mestského okruhu CMO je predĺženie západne v koridore pod traťou a 
štadióny, mostom do priestoru a rovnako so zaústením do jestvujúcej križovatky II/513 s MK Priemy-
selnou v Šulekove;  

3.  Parkoviská a jednosmerné ulice 
Pri konzultáciách poslanci špecifikovali lokálne požiadavky dopravných závad, ktorými sú: jestvujúce 
križovatky, nedostatok parkovísk a požiadavky jednosmernosti obslužných MK, upresnenie trás MHD 
a polôh nových zastávok;  

S cieľom upokojenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti v centre mesta sa požaduje preveriť možnosti 
zjednosmernenia obslužných ulíc v sídliskách HBD, na ktorých v súčasnosti na jednom jazdnom pruhu 
parkujú vozidlá a znemožňujú prejazdnosť MK. GDP v prieskumoch konštatoval vyváženosť ponuky 
parkovacích plôch a radových garáží s požiadavkami parkovania a odstavovania vozidiel.  

Je potrebné odlíšiť potreby plôch pre odstavovanie osobných vozidiel v zónach bývania, od parkova-
cích stojísk pri cieľoch IAD, ktorými sú a budú areály pracovísk, nákupné centrá, OV kultúry a adminis-
tratívy, zdravotníctva. 

Zámer podľa ZaD 2011-most "Bailey Bridge, môže zásadne ovplyvniť ÚPN mesta Hlohovec preprav-
né vzťahy na území mesta. Túto myšlienku podporil aj GDP, keď predĺžil pokračovanie nového mosta 
cez Váh do svahu zámockej záhrady a na MK Somodskú. Podľa ZaD sa navrhuje most v línii južne od 
pôvodného dreveného mosta medzi Šulekovom a nábrežím A. Hlinku na ľavej strane Váhu, pre "IAD, 
cyklistov a chodcov" označenú ako verejnoprospešná stavba DP/2. Takýto zásah do komunikačnej 
štruktúry mesta bude potrebné v novom ÚPN prehodnotiť z hľadiska zdvojenej investície 2 nových 
mostov cez rieku Váh, resp. z hľadiska možných vplyvov na riešenie dopravnej situácie mesta.  

Zámery ÚPN mesta Hlohovec, VVC Sereď-Hlohovec a GDP v oblasti vodnej dopravy: 

Osobné prístaviská sa navrhujú na ľavej strane rieky Váh v priestore nad južným mostom Bailey Brid-
ge vo väzbe na OS Dolná Sihoť a pod pilierom jestvujúceho cestného mosta na nábreží A. Hlinku, pre 
Vážsku vodnú cestu VVC, k čomu treba navrhnúť väzby na pešie, cyklistické a cestné komunikácie; 

Na pravej strane rieky Váh sa navrhuje prístavište s kotvišťom pre rekreačné  výhliadkové osobné 
plavidlá, vo väzbe na MK m.č.Šulekovo, ulice Osloboditeľov a Pltnícka, parkovisko. 

13.6.7 Vodné hospodárstvo  

Zásobovanie pitnou vodou 
Mesto Hlohovec má vybudovaný verejný vodovod, ktorý bol budovaný postupne od rokov 50-tych 
minulého storočia. Základným zdrojom pitnej vody pre mesto Hlohovec sú miestne vodné zdroje na 
pravom brehu toku Váh. Sú to studne S1 – S3, S5, S6, z ktorých sa voda dopravuje prívodným potrubím 
DN 150 do akumulačnej nádrže s objemom 400 m3 situovanej v areáli vodných zdrojov. 
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Výdatnosť hlavného vodného zdroja je Q=112 l/s, s odporučeným odberom 95 l/s. Podľa majiteľa a 
správcu vodných zdrojov TAVOS, a.s. Piešťany, prevádzkový závod Hlohovec, je po miernom poklese 
sumárnej výdatností studní odporúčaný reálny odber Q=76 l/s. 

Doplňujúcim zdrojom miestnych zdrojov je privádzač vody zo skupinového vodovodu Trnava, vetva 
Žlkovce – Hlohovec, distribúcia z tohto SKV je riadená potrebou vody v meste Hlohovec a spotrebou 
vody po trase pre obce Ratnovce, Žlkovce, Červeník a Leopoldov. Voda z SKV Žlkovce – Hlohovec je 
prívodným potrubím DN 200, ktoré je odbočkou z prívodu SKV Žlkovce – Hlohovec - DN 500  privá-
dzaná do akumulačnej nádrže 400 m3 situovanej v areáli VZ . 

Pre vodovodný systém zásobovania mesta Hlohovec je k dispozícii aj vodný zdroj Rakovice – Borovce. 
Pre prípad havárie horeuvedených vodných zdrojov umožňuje SKV Trnava dodávku vody do mesta 
Hlohovec aj z vodných zdrojov Dechtice a a Dobrá Voda podľa spotreby v meste Trnava. 

Distribúcia vody z areálu vodných zdrojov je zabezpečovaná do dvoch vodojemov s akumuláciou 
o celkovom objeme 8000 m3, ktoré sa nachádzajú v oplotenom areáli v UO I Stred – Vinohradská 
v I tlakovom pásme. Obidva vodojemy sú navzájom prepojené a okrem I. tlakového pásma sú záso-
bované z vodojemov aj dve druhé tlakové pásma, 2a a 2b. 

Problémy na riešenie 
• Vzhľadom na skutočnosť, že vodovodné potrubia mestskej vodovodnej siete boli budované v 50 – 

tych rokoch minulého storočia (potrubia z azbestocementu), je časť potrubí po hranici životnosti 
a väčšina potrubí na hranici technickej životnosti. Rekonštrukcia týchto potrubí je nutná jednak 
vzhľadom na riziko ohrozenia dodávok pitnej vody pre spotrebiteľa a aj vzhľadom na enormne 
vysoké straty vo vodovodnej sieti. 

• V súčasnosti je voda do vodojeme v meste Hlohovec privádzaná z tzv. DVZ cez potrubie umies-
tnené na železničnom moste. Výtlak je v trase ulíc Zábranie, Komenského, Jesenského, Šafárikova 
- Koperníkova. Mestská časť Šulekovo je zásobovaná priamo z odbočky diaľkovodu bez medzia-
kumulácie. To znamená, že v prípade poruchy na diaľkovode, príde aj k prerušeniu dodávky vody 
pre celú mestskú časť Šulekovo vrátane priemyselného parku a obchodnej zóny (TESCO). 

• Ďalší privádzač do vodojemu vedie cez ul. Osloboditeľov, zhybku popod Váh, Zámockú záhradu, 
ul. Podzámsku, Kpt. Nálepku a Vodárenskú ul.. V súbehu s touto trasou je spiatočka z vodojemu. 
Uvedené potrubia sú z prevažnej časti vo vlastníctve spol. Tavos-u. Spoločnosť Vodárenské a 
technické služby, s.r.o. nepozná stav uvedených potrubí v úsekoch, ktoré nie sú v jej správe. 
Zhybka, výtlak do vodojemu a spiatočka v úseku od ul. Podzámska po Osloboditeľov nie sú v sú-
časnej dobe prevádzkované (spol. Tavos). 

V súvislosti s uvedeným rizikom v zásobovaní vodou MČ Šulekovo, je potrebné spustiť zásobnú vetvu 
zhybky do prevádzky, čo si vyžiada vybudovanie krátkeho spoju na lokálne zásobné potrubie. Po rea-
lizácii týchto prác by bolo možné zásobovať celú MČ Šulekovo vodou v prípade poruchy na diaľkovo-
de a zároveň by sa obnovila možnosť zásobovania vodojemu cez zhybku. 

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 
Mesto Hlohovec má vybudovanú jednotnú kanalizáciu vo všetkých mestských častiach, ktorá sa zača-
la budovať v roku 1945 a postupne sa dobudovávala aj pre novopostavené obytné štvrte v meste. 
Celá oblasť mesta je odkanalizovaná jednotnou kanalizačnou sústavou, severná časť obytného úze-
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mia Kamenná hora má vybudovanú delenú splaškovú aj dažďovú kanalizáciu. Celková plocha odkana-
lizovaného územia je 500 ha. 

Kanalizácia v mestskej časti Šulekovo je vybudovaná ako splašková kanalizácia s hlavným zberačom 
stokou B. Kanalizácia je gravitačná s dvomi podávacími čerpacími stanicami ČS-P na stoke B3 a ČS-P1, 
profily kanalizačnej siete sú DN 300 – PVC.  

Mestská čistiareň odpadových vôd bola kolaudovaná v roku 1998 a v rokoch 2011-2012 bola rekon-
štruovaná z prostriedkov OP ŽP. V súčasnosti MČOV Hlohovec pracuje ako mechanicko – biologická 
čistiareň s odstraňovaním nutrientov a s chemickým zrážaním fosforu a aerobnou stabilizáciou kalu.  

Podobne ako vodovodná sieť aj kanalizačná sieť je na hranici životnosti, a preto je potrebné počítať s 
nutnosťou rekonštrukcie kanalizačnej siete v Hlohovci (okrem časti Šulekovo). 

Odvádzanie dažďových vôd 
Hydrogeograficky patrí katastrálne územie mesta Hlohovec aj s časťou Šulekovo do povodia rieky 
Váh, ktorý je najvýznamnejším tokom v záujmovom území. V meste Hlohovec sú dažďové vody odvá-
dzané jednotnou kanalizáciou a z územia mesta odtekajú  cez odľahčovacie komory OK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10 a prečerpávaciu stanicu do rieky Váh. Odľahčenie dažďových vôd do rieky Váh je v pomere 1:3. Na 
odvádzanie dažďových vôd z extravilánu slúži Ih zberač a otvorený záchytný jarok zaústený priamo do 
rieky Váh.  

13.6.8 Zásobovanie elektrickou energiou 
Územie mesta Hlohovec je zásobované elektrickou energiou z dvoch transformovní 110/22 kV a jed-
nej 110/6 kV, a to: 

• Transformovňa 110/22kV  RZ Šulekovo o inštalovanom výkone 2 x 25 MVA, max. zaťaženie 
v r. 2013 bolo 22 MW  

• Transformovňa 110/22kV – RZ Hlohovec-Zajačky o inštalovanom výkone 2 x 25 MVA, max. 
zaťaženie v r. 2013 bolo 18 MW. 

• Transformovňa-rozvodňa – RZ Bekaert Hlohovec, a.s. o inštalovanom výkone 3 x 16 MVA, 
ktoré predstavujú cca 50 %-nú rezervu. 

Uvedené transformovne sú na 110 kV prepojené dvojitou 110 kV linkou Križovany - Šulekovo, Križo-
vany - Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec - Madunice. 
Mesto Hlohovec - MČ Hlohovec je v súčasnosti zásobované z nasledovných 22 kV liniek č. 105, 237, 
372, 104, 106 a MČ Šulekovo z linky č. 281. Mesto Hlohovec je 100% zásobené elektrickou energiou.  

13.6.9 Zásobovanie plynom 
Mesto Hlohovec (mestská časť Hlohovec a mestská časť Šulekovo) je zásobovaná zemným plynom 
z VTL plynovodu DN 300; PN 25 Bratislava –Trnava, ktorý prechádza severo - južným smerom 
v tangente západnej časti katastrálneho územia mestskej časti Šulekovo, prostredníctvom VTL prípoj-
kou DN 150, PN 25. VTL prípojka je vedená pozdĺž cesty II/513 do mestskej časti Šulekovo do RS, ná-
sledne pokračuje do MČ Hlohovec (prekračujúc tok Váhu) do RS Hlohovec, následne pozdĺž Váhu 
pokračuje juhovýchodným smerom k ceste č. II/513 v smere na Nitru kde sa rozdvojuje. Jedna vetva 
pokračuje severozápadným smerom pozdĺž zastavaného územia mesta smerom na Koplotovce – 
Piešťany. Druhá vetva pokračuje pozdĺž cesty II/513 V smere na Kľačany, Rišňovce. 
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Severnou časťou riešeného územia (k.ú. MČ Hlohovec) prechádza: 
• VVTL plynovod (MŠP) 1xDN 700 

Tranzitné, medzištátne, diaľkové VVTL plynovody prechádzajú katastrálnym územím mestskej časti 
Šulekovo (južná časť). Ide o nasledovné plynovody: 

• Tranzitné VVTL plynovody  - 3xDN 1200 (k.ú. MČ Šulekovo) 
• RFR – Západná Európa - 2xDN 1400 (k.ú. MČ Šulekovo) 

13.6.10 Zásobovanie teplom 

Hlavnými zdrojmi tepla pre mesto Hlohovec je primárny tepelný napájač EBO – Hlohovec s 11-timi 
odovzdávacími stanicami tepla a 7 blokových plynových kotolní, vrátane sekudárnej, distribučnej 
siete teplovodných rozvodov, tepla až k jednotlivým odberateľom, resp. spotrebiteľom. 

TN pre Hlohovec a Leopoldov pozostáva z potrubia 2x DN 600 s dĺžkou 16 km, ktoré je ukončené v 
Hlohovci. Tu sú umiestnené OST pre Hlohovec a záložný zdroj tepla(ZZT) pre TN Hlohovec, Leopoldov 
a obec Jaslovské Bohunice s výkonom 27 MW. 

Súčasný režim záložného zdroja - Náhradný zdroj tepla vybudovaný v rámci projektu TN bol umies-
tnený v areáli v tom čase firmy Drôtovňa Hlohovec a zásobovaný parou z kotlov plynovej kotolne 
bývalej Drôtovne, teraz Bekaert Hlohovec. Po zmene majiteľa, firma Bekaert zrušila so SE-EBO zmluvy 
na dodávku pary a držanie zálohy. Plynové kotly boli postupne vyradené z prevádzky. (informácia od - 
SE a.s. – Manažéra jadrového inžinieringu z 15.05.2014) 

13.6.11 Ropovody a plynovody 
Juhozápadnou časťou územia mesta Hlohovec, t.j. v tangente na juhozápadnej hranici katastrálneho 
územia MČ Šulekovo, v smere z juhovýchodu na severozápad prechádzajú trasy ropovodu DN 700 a 
DN 500 (hranica MR - Šahy - hranica ČR). 

Tabuľka 172 Prepravná sieť ropovody – prehľad 

P. č. Prepravná sieť  Počet x 
dimenzie 

Prepravné 
kapacity 
(m3/h/d/r); 
 

Prevádzkový, 
konštrukčný, 
pretlak  
(kPa); (MPa) 

Dĺžky 
(m) 

Poznámka 
 

 Tranzitné ropovody  
Ropovod Družba 

1xDN 700 
1xDN 500 

   +optický 
kábel 

 

13.6.12 Telekomunikácie 

Oblasť telekomunikačných služieb v rámci mesta Hlohovec je zabezpečovaná nasledovnými subjek-
tami – poskytovateľmi, resp. operátormi: 

• Slovak Telekom a.s. 
• Orange Slovensko a.s. 
• DATAGRAM, s.r.o. 
• UPC BROADBAND SLOVAKIA 
• ASR 
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13.6.13 Odpadové hospodárstvo  

Nakladanie s odpadmi na území mesta Hlohovec sa riadi zákonom č. 223/2011 o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a 
reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností.  

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje v súčasnosti na území mesta firma A.S.A. Hlohovec. Zber 
separovaného odpadu zabezpečuje v súčasnosti firma Ľubomír Kután, TKO Ekopres II. Zmluvným 
partnerom mesta na zber šatstva, použitých odevov obuvi a textilu je v súčasnosti firma A.S.A. Trnava 
spol., s r.o. Od septembra 2007 mesto prevádzkuje zberný dvor pre občanov na Priemyselnej ulici v 
Šulekove.  

Na území mesta sa v súčasnosti v prevádzke 2 skládky odpadov - Areál odpadového hospodárstva 
Vlčie hory Hlohovec a Skládka železitých kalov Šulekovo.  

13.7 Stav životného prostredia  
Vo meste Hlohovec bolo v roku 2012 evidovaných 31 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia, ktorí prevádzkovali 52 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 4 veľké zdroje znečisťovania ovzdu-
šia a 48 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najvýraznejším znečisťovateľom ovzdušia je Beka-
ert Hlohovec a. s., ďalším výrazným znečisťovateľom je Saneca Pharmceuticals, a.s. (býv. Zentiva), 
pričom na znečisťovaní ovzdušia má v súčasnosti ešte značný podiel aj bytové hospodárstvo mesta. 

V roku 2013 bolo v meste Hlohovec evidovaných 41 prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ktorí prevádzkujú 74 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (63 MZZO v k. ú. Hlohovec a 11 
v k. ú. Šulekovo). 

Na rieke Váh ovplyvňujú kvalitu vody najmä veľké mestské aglomerácie odvádzajúce odpadové vody 
do toku (prípadne do jeho prítokov): Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Považská Bystri-
ca, Púchov, Dubnica, Trenčín, Trenčianska Teplá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Stará Turá, Hlo-
hovec, Sereď, Galanta, Šaľa a Trnava.  

V riešenom území sa nachádza 1 sledovaný profil na kvalitu povrchových vôd toku Váh - monitorova-
cie miesto - Hlohovec. Na toku Váh boli v rokoch 2011 a 2012 splnené požiadavky sledovaných uka-
zovateľov na kvalitu povrchovej vody definované v zmysle Prílohy č. 1 k NV 269/2010 Z .z. s výnimkou 
dusitanového dusíku a adsorbovateľného organicky viazaného halogénu (2012).  

Vzhľadom na zvýšenú intenzitu a význam prieťahov ciest zastavaným územím mesta, kumulujú sa 
všetky negatívne účinky dynamickej dopravy a priľahlého územia, najmä hluk, imisie, nehodovosť, 
prašnosť, blato a náľadie, čím sa zhoršuje kvalita urbánneho prostredia mesta. Z hľadiska bezpečnosti 
sú kritické miesta: námestie SNP v celej dĺžke v interakcii s bývaním v bytových domoch a OV, Hloho-
vá v časti HBV na Fraštáckej ulici, ale aj jednosmerný prieťah autobusov a NAD na Bernolákovej 
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14 IDENTIFIKÁCIE PROBLÉMOV NA RIEŠE-
NIE 

14.1 Problémy v území a potrebné intervencie 
Schéma 27 Problémy v území 

 

Problémy v území vychádzajú z komplexného preskúmania funkčno-prevádzkových vzťahov súčasné-
ho stavu územia s prihliadnutím na predpokladané rozvojové zámery.  

1. Plochy nefunkčných a zanedbaných území sú prevažne výrobného charakteru. Výrobné pod-
niky postupne zastavili svoju aktivitu, resp. ju obmedzili. V súčasnosti využívajú minimálne 
plochy vymedzených priestorov. Intervenčnými zásahmi formou adaptácie a humanizácie je 
možné efektívne využiť existujúcu urbanistickú štruktúru. Zanedbané územie bývalého rekre-
ačného areálu „Balaton“ je plochou s predpokladom možného rozvoja formou adaptácie.  

2. Nevhodná kombinácia funkcií – diametrálne odlišné funkcie s možnosťou konflikných stretov 
záujmov. Ide hlavne o lokality pri svätopeterských jazerách, bývanie verzus výroba v UO 11 
Priemyselný obvod – sever.  

3. Územia s nedostatočnou intenzitou využitia sa nachádzajú v Šulekove vo vnútornej polohe 
zastavaných obytných blokov. Plošnou kapacitou predstavujú možné rozvojové plochy na in-
tenzifikáciu urbanistickej štruktúry bez zmeny funkčného využitia. Nedostatočne intenzívne 
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využívaný športový areál Zábranie má predpoklad možnej intenzifikácie bez zmeny funkčné-
ho využitia formou kompletizácie plôch športovísk a lokalizácie doplnkových funkcií.  

4. Územia s nekvalitnou urbanistickou štruktúrou sú hlavne v dotyku s PD Hlohovec, ktoré si vy-
žadujú vzhľadom na predpokladaný rozvoj bývania intervenčné zásahy do urbanistickej štruk-
túry dotknutého územia, 

5. Problematické plochy výroby nachádzajúce sa v prevažne obytnom území je potrebné mini-
málnymi zásahmi do urbanistickej štruktúry humanizovať a znižovať negatívny dopad kontak-
tu týchto dvoch výrazne odlišných funkčných náplní. 

6. Nevhodne funkčne využívané plochy vzhľadom na polohu sú bitúnok nachádzajúci sa pri po-
tenciálnej nábrežnej promenáde a plocha využívaná pre poľnohospodárske účely v blízkosti 
cintorína a centra mesta. Tieto plochy nedostatočne využívajú polohový potenciál. V polohe 
nábrežnej promenády ide o možnú adaptáciu urbanistickej štruktúry so zmenou funkčného 
využitia. Plochy pri cintoríne je možné orientovať smerom lokalizácie novej urbanistickej 
štruktúry.  

7. Nevyužitý polohový potenciál plochy kontaktujúcej železničnú stanicu je možné minimálnymi 
zásahmi humanizovať a aktivizovať využívanie verejného priestoru. Funkčné využitie PD Hlo-
hovec je problematickým z hľadiska možného rozvoja kontaktujúcej novej obytnej štruktúry. 
Adaptáciou areálu na kompatibilnú funkciu je možné uvažovať s rozvojom bývania kontaktu-
júcom riešenú plochu. Areál armády SR v polohe kontaktujúcej jednu z hlavných dopravných 
trás nevyužíva potenciál výhodnej polohy, v ktorej by bolo možné rozvíjať potenciálne lokál-
ne centrum mesta.  

14.1.1 Strety funkcií a priestorové hrany 

1. Intervencia formou vzniku novej urbanistickej štruktúry je možnosťou pre efektívne využitie 
disponibilných plôch zastavaného územia. Vhodnou funkčnou náplňou je možná optimálna 
kompletizácia jednotlivých území.   

2. Strety vzájomne nekompatibilných funkcií obytných plôch, kontaktujúcich areály výroby, 
skladového hospodárstva a distribúcie je možné riešiť minimálnymi zásahmi do štruktúry 
a humanizáciou, alebo adaptáciou kontaktných plôch na účely kompatibilných funkcií.  

3. Vymedzené plošné rozvojové zámery sú v strete s chránenými BPEJ a líniové rozvojové záme-
ry sú v strete so špeciálnymi kultúrami poľnohospodárskej pôdy. Stret dobývacieho priestoru 
s možným rozvojovým územím rekreácie je problematický pre uplatnenie zámeru.  

14.1.2 Intervencie do existujúcej urbanistickej štruktúry 

Na základe zhodnotenia stavu súčasnej urbanistickej štruktúry možno identifikovať nasledovné po-
trebné intervencie: 

• Ide o územia prevažne s nekvalitnou urbanistickou štruktúrou sú hlavne v dotyku s PD Hloho-
vec, ďalej územia v UO 11, UO 18 Dolná sihoť, ktoré si vyžadujú vzhľadom na predpokladaný 
rozvoj bývania intervenčné zásahy do urbanistickej štruktúry dotknutého územia,  

• Intenzifikácia bez zmeny funkčného využitia ide o územie hlavne športovorekreačné v UO 3 
Nábrežie I. a územie v MČ Šulekovo, 

• Transformácia a adaptácia – ide o územia vo väzbe na svätopeterské jazerá, areál PD Hloho-
vec, areál bývalej tehelne,  

• Tvorba novej urbanistickej štruktúry hlavne v MČ Šulekovo a náväzne na areál PD Hlohovec.  
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Schéma 28 Intervencie do existujúcej urbanistickej štruktúry 

 

14.1.3 Vyhodnotenie rozvojových zámerov 

Pre tvorbu urbanistickej koncepcie bude potrebné stanoviť rozvojové smery a posúdiť jednotlivé 
rozvojové zámery na území mesta Hlohovec vo vzťahu na územné limity a celkovú stratégiu rozvoja. 

Schéma 29 Prehľad rozvojových zámerov 
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14.2 Doprava 

14.2.1 Dopravné závady a nedostatky v dopravnej infraštruktúre mesta 

Výrazný vplyv na kvalitu života a environmentálne podmienky (bezpečnosť, plynulosť vnútornej do-
pravy individuálnej a MHD, prevádzkové náklady, ...), majú aj zistené  závady bodové, líniové a prie-
storové. 

V zisteniach uprednostňujeme závady, ktoré cítia občania mesta a boli sprostredkované ich zástup-
cami takto: 

bodové závady: 

• BZ1 križovatka Hviezdoslavova/vojsko/Felcánova: vjazd ťažkej NA a MHD z areálu BEKA-
ERT, cca 80-130 voz/deň, čo je v špičkovom období až 12 NA/hod, v situácii so zdržaniami na 
žel.priecestí výrazne prispievajú ku kongesciám, 

• BZ2 križovatka Hviezdoslavova/M. Benku: prejazd NA do zóny Nová štvrť a BEKAERT, s 
problémami ako v BZ1, 

• BZ3 križovatka Hviezdoslavova/vojsko/Svätopeterská: výjazd autobusov v stiesnených 
podmien-kach zúženého priestoru MK a oblúk na hlavnej ceste, 

• BZ4 MK Františka Lipku: hlavný vstup do areálu BEKAERT 1, cca 80-130 NA/deň, v špičke 
ako BZ1, 

• BZ5 MK Mierová/BEKAERT-juh: kolízie s vlečkou s intenzívnou prevádzkou, 4 linky BUS, 

• BZ6 MK Železničná/lávka nad koľajiskom: stav pred haváriou, zavesené káble spojov, ne-
spadá do modernizácie žel.trate 141, mesto nedokáže investovať, potreba inej polohy, 
napr.ŽS/AS, 

• BZ7 križovatka Železničná/Pribinova pred stanicou: nevhodné rozhľadové pomery vo vyo-
senom úseku, parkovanie cúvaním, strety BUS+NA, 

• BZ8 MK Pod Beranom: malý oblúk vo veľkom sklone, úzke chodníky, neprehľadné do-
pravné situácie, 

• BZ9 MOK na SNP/Hlohová: paradoxné rušenie plynulosti dopravy na prieťahu neprináša 
výhody pre priečne vetvy, ani pre pohyby chodcov cez križovatku, z dôvodov vysokých inten-
zít na vstupoch všetkých vetiev, ale kapacita MOK nie je prekročená. Riešenie: väčší polomer 
vnútorného kruhu – nedovoľuje to ale zástavba a jej význam v lokalite, 

priestorové závady: 

• PZ1 Železničné priecestie cesty II/507 na Leopoldovskom zhlaví stanice Hlohovec: zaúste-
nie 3 MK Zábranie, M.R. Štefánika, Železničná riešené ako zdvojené križovatky tvaru Y, deliaci 
3-uholníkový ostrov vnáša do organizácie pochybnosti o hlavných a vedľajších vetvách, zdr-
žania na prejazde s vysokými intenzitami AD, s dopadom aj na križovatky s BZ1,2 a BZ3, 

• PZ2 križovatka Nitrianska/Jarmočná: ostrý uhol prípojnej vetvy, zaústenie aj MK Kalinčia-
kovej s výjazdom NA firmy Ignis, dlhá šikmá peáž priechodu pre chodcov,  

• PZ3 križovatka Nitrianska/Bernolákova/cintorín/Jesenského: veľká plocha integruje 2 kri-
žovatky tvaru Y, neprehľadné úseky, občania požadujú prestavbu na MOK, 
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Schéma 30 Dopravné závady 

 

líniové dopravné závady: 

• LZ1 zóna Peter, MK Čulenova: úzky hlavný dopravný priestor ulice, jednosmerná trasa li-
niek MHD s 2 zastávkami, prejazd NA do zóny stavebnín, mesto požaduje nájsť 2. prístup zo 
severu, 

• LZ2 MK SNP v celej dĺžke prieťahu cesty II/513, resp. peáž II/507, od MOK po cintorín: vy-
soké intenzity dopravy, MOK a CSS na križovatke s MK Radlinského spôsobujú kongescie na 
všetkých prípojných uliciach, negatívne účinky: hluk, exhaláty, obmedzenia chodcov na prie-
chodoch, vysoký podiel ťažkej dopravy 9 – 16 % 

• LZ3 parkovanie na prístupových MK C3 vo všetkých sídliskách: požiadavka občanov regu-
lovať jednosmernými ulicami. 

14.3 Technická infraštruktúra 

14.3.1 Zásobovanie pitnou vodou 

• vzhľadom na hranicu technickej životnosti vodovodnych potrubi mestskej vodovodnej siete 
(budované v 50 – tych rokoch minulého storočia - potrubia z azbestocementu) a z toho vy-
plývajúcich vysokých strát vo vodovodnej sieti, vrátane možného rizika ohrozenia dodávok 
pitnej vody prevažnej väčšiny vodovodných potrubí v meste, uvažovať s rekonštrukciou vo-
dovodných potrubí, 

• do ÚPN premietnuť Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby vydané Obvodným úra-
dom ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec zo dňa 23. 09.2013 na Prepojenie vodovodnej siete - 
ulica Železničná – Mierová,  
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V súčasnosti je voda do vodojeme v meste Hlohovec privádzaná z tzv. DVZ cez potrubie umiestnené 
na železničnom moste. Výtlak je v trase ulíc Zábranie, Komenského, Jesenského, Šafárikova - Koper-
níkova. Mestská časť Šulekovo je zásobovaná priamo z odbočky diaľkovodu bez medziakumulácie. V 
prípade poruchy na diaľkovode, príde aj k prerušeniu dodávky vody pre celú mestskú časť Šulekovo 
vrátane priemyselného parku a obchodnej zóny (TESCO). 

Ďalší privádzač do vodojemu vedie cez ul. Osloboditeľov, zhybku popod Váh, Zámockú záhradu, ul. 
Podzámsku, Kpt. Nálepku a Vodárenskú ul.. V súbehu s touto trasou je spiatočka z vodojemu. Uvede-
né potrubia sú z prevažnej časti vo vlastníctve spol. Tavos-u. Spoločnosť Vodárenské a technické 
služby, s.r.o. nepozná stav uvedených potrubí v úsekoch, ktoré nie sú v jej správe. Zhybka, výtlak do 
vodojemu a spiatočka v úseku od ul. Podzámska po Osloboditeľov nie sú v súčasnej dobe prevádzko-
vané (spol. Tavos). 

• V súvislosti s uvedeným rizikom v zásobovaní vodou MČ Šulekovo, je potrebné vybudovat 
krátky spoj na lokálne zásobné potrubie, čím sa spusti zásobná vetva zhybky do prevádzky a 
zároveň sa vytvorí možnosť zásobovania vodojemu cez zhybku, 

• riešiť vodovodný prepoj mestskej časti Šulekovo, 
• riešiť rekonštrukciu technologických rozvodov v ATS Kamenná hora, 
• riešiť prepojenie vodovodnej siete ulíc Bernolákova - Mierová 

14.3.2 Odkanalizovanie územia 

• kanalizačná sieť, podobne ako vodovodná sieť je na hranici životnosti, z toho dôvodu počítať 
s nutnosťou rekonštrukcie kanalizačnej siete v MČ Hlohovec , 

14.3.3 Zásobovanie plynom 

• v súlade so zámermi SPP – distribúcia, a.s. uvažovať s obnovou jestvujúcich 
plynárenských zariadení v nasledujúcich lokalitách: 
• Mierová ul. a okolie 

• Hviezdoslavova ul. a okolie 

• Vinohradská ul. 

• Hlohovec Juh 

14.3.4 Zásobovanie teplom 

• vzhľadom na zrušenie náhradného zdroja tepla pre mesto Hlohovec umiestneného 
v areáli firmy Bekaert (bola zrušená zmluva so SE-EBO na dodávku pary a držanie zálohy), 
riešiť náhradný tepelný zdroj pre mesto Hlohovec 

14.4 Ochrana prírody a krajiny a prírodných zdrojov 
• stret záujmov ochrany prírody a navrhovaného Vodného diela Sereď - Hlohovec - likvidácia 

zachovalých lužných lesov v inundačnom území Váhu, likvidácia prvkov regionálneho 
a miestneho územného systému ekologickej stability, zmena charakteru krajiny, vytváranie 
bariér v krajine 
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• navrhované plochy rekreácie pri vodných plochách Zelená voda a Peterské štrkovisko, likvi-
dácia a zmena charakteru biotopov 

• križovanie variantov navrhovanej I/64 s chráneným územím, územiami siete NATURA 2000 
a prvkami regionálneho a miestneho územného systému ekologickej stability 

• dotyk a križovanie ciest II. a III. triedy s chránenými územiami a prvkami regionálneho 
a miestneho územného systému ekologickej stability, absencia líniovej nelesnej vegetácie 

• križovanie diaľnice D1 s prvkami regionálneho a miestneho územného systému ekologickej 
stability, bariéra v krajine 

• križovanie železničných tratí s prvkami regionálneho a miestneho územného systému ekolo-
gickej stability, bariéra v krajine,  

• plánovaná výstavba terminálu intermodálnej dopravy pri regionálnom biocentre naBC6 Háje 
a Mlynské, bariéra v krajine 

• návrh nových plôch v extraviláne mesta, likvidácia významných ekostabilizačných prvkov 
v krajine ako je mozaika záhrad, viníc a trvalých trávnatých porastov s vysokým podielom ne-
lesnej drevinnej vegetácie 

• absencia líniovej a plošnej nelesnej vegetácie v krajine, najmä v k. ú. Šulekovo 
• absencia líniovej a plošnej nelesnej vegetácie vo viniciach, monofunkčné využitie 
• umiestnenie skládky odpadu a environmentálnej záťaže pri nadregionálnom biokoridore 

nBK1 Váh 
• návrh rozvojových lokalít na najkvalitnejšej pôde 
• veľký podiel pôd ohrozených potenciálnou vodnou eróziu (k. ú. Hlohovec) a potenciálnou ve-

ternou eróziou (k. ú. Šulekovo) 
• zosuvy pôdy v k. ú. Hlohovec, monitoring a sanácia 
• kontakt lesných porastov so záhradkárskymi osadami, nelegálne skládky odpadu, výrub dre-

vín 
• plánovaná výstavba VD Sereď - Hlohovec na vodohospodársky významnom toku 

a významnom migračnom biokoridore 

14.5 Životné prostredie  

14.5.1 Kvalita ovzdušia  

• absencia údajov o emisnej a imisnej situácii v meste Hlohovec  
• vysoký podiel stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zastavanom území mesta 

resp. v blízkosti obytných území 

14.5.2 Kvalita vody a ochrana vodných zdrojov 

• znečistenie povrchových a podzemných vôd v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva 
• intenzívna rekreácia v lokalitách Zelená voda, Peterské štrkovisko a Zelenické rybníky 
• plánované umiestnenia areálu odpadového hospodárstva na nive vodohospodársky výz-

namného toku 
• devastované územie štrkových jám pri ČOV, rozvojové lokality ÚPN 
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14.5.3 Hluková situácia, zápach 

• absencia údajov o hlukových pomeroch v meste Hlohovec 
• zdroj hluku z dopravy diaľnice D1, ciest II. a III. triedy, trás železnice  
• hluk z dopravy v zastavanom území mesta Hlohovec a jeho časti Šulekovo 
• nevhodné umiestnenie živočíšnej výroby PD Hlohovec v zastavanom území mesta 
• zdroj zápachu Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec  

14.5.4 Odpadové hospodárstvo, environmentálne záťaže 

• absencia hygienicko-izolačnej zelene v Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, 
ktorý je v kontakte s prvkami územného systému ekologickej stability 

• výskyt nelegálnych skládok odpadu najmä pri zastavanom území a pri záhradkárskych osa-
dách 

• preveriť vhodnosť umiestnenia areálu kompostárne pri ČOV na nive vodohospodársky výz-
namného toku Váh a pri nadregionálnom biokoridore nBK1 Váh 

• výskyt environmentálnych záťaží v zastavanom území ako aj v krajine 
• environmentálna záťaž SK/EZ/HC/242 HC (004) / Hlohovec - Šulekovo - Fe-kaly predstavuje 

riziko z hľadiska ohrozenie zložiek životného prostredia, pravidelný monitoring 

14.5.5 Kolízne body aktivít človeka a záujmov ochrany prírodu a krajiny 

14.5.5.1 Klízne body existujúcich aktivít človeka 
Veľká časť riešeného územia je značne poznačená ľudskou činnosťou, čo sa odráža v celkovom stave 
životného prostredia. Na nive Váhu a v oblastiach s veľkými lesnými komplexmi sa však zachovali aj 
prirodzené prvky prírody.  

Na mnohých miestach dochádza k stretom plôch s prírodnými prvkami a plôch človekom využíva-
ných. Tieto plochy hodnotíme ako kolízne body. V nich sa bližšie špecifikuje vplyv ľudských aktivít na 
chránené územia, prvky ÚSES a prírodné zdroje a podáva sa aj návrh na elimináciu nepriaznivých 
vplyvov. V riešenom území rozlišujeme dva typy „kolíznych bodov“: 

• kolízne body, ktoré možno označiť ako skutočné body, kde sa negatívne javy prejavujú v 
jednom bode, alebo vo viac-menej menšej ploche alebo línii. Na mape ich možno vyjadriť 
bodom umiestneným v mieste maximálneho prejavenia vplyvu.  

• kolízne body, ktoré zahrňujú vplyv prejavujúci sa na veľkej ploche, alebo vo veľmi dlhom 
úseku línie koridoru alebo biocentra. Nie sú teda typickým bodom ale určitou líniou alebo 
plochou, kde sa prejavuje vplyv. Vplyvy sú potom popísané len v textovej časti, alebo ak sú 
vyjadrené aj na mape, vyznačený kolízny bod predstavuje len schematické vyjadrenie 
lokalizácie alebo existencie stretov záujmov medzi ľudskými aktivitami a chránenými 
územiami, prvkami územného systému ekologickej stability a prírodnými zdrojmi. 

Tab. 1 Prehľad kolíznych bodov existujúcich aktivít človeka v k. ú. Hlohovec a Šulekovo 

Označenie Popis kolízneho bodu 

KB 1a, 1b Vplyv záhradkárskych na MBC1 Starý háj, nelegálne skládky odpadu. 

KB 2 Vplyv záhradkárskej osady na regionálne biocentrum naBC18 Veľká hora Fáneš, miestne bio-
centrum MBc 1 Starý háj a miestny biokoridor MBk 1 Svahy Studenej doliny I. a II., nelegálne 
skládky odpadu. 
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KB 3a, 3b Dotyk cesty III/5079 s regionálnym biocentrom naBC18 Veľká hora Fáneš a križovanie s MBK 1 
Svahy Studenej doliny I. a II. 

KB 4 Plocha zrekultivovanej skládky odpadu Soroš (environmentálna záťaž) v regionálnom biocen-
tre naBC11 Sedliská, kontakt s Územím európskeho významu SKUEV0175 Sedliská. 

KB 5 Dotyk cesty II/514 s regionálnymi biocentrami naBC18 Veľká hora Fáneš a naBC11 Sedliská 
a miestnym biokoridorom MBk 2 Vápenica a Laurincove hory, a ďalšie vplyvy spojené so zá-
hradkárskou a inou poľnohospodárskou činnosťou. 

KB 6 Trasovanie cesty II/514 na pomerne dlhom úseku miestneho biokoridoru MBk 2 Vápenica a 
Laurincove hory. 

KB 7 Dotyk cesty II/514 s regionálnym biocentrom naBC18 Veľká hora Fáneš a navrhovaným dopln-
kom sústavy NATURA 2000 (etapa C.) - Územím európskeho významu SKUEV0851 Starý háj. 

KB 8 Dotyk cesty III/51314 s miestnym biocentrom MBc 3 Vlčie pole a križovanie miestneho bioko-
ridoru MBk 3 Ruženné hory, nespojitý biokoridor v tomto úseku, absencia nelesnej drevinnej 
vegetácie. 

KB 9 Bezprostredný dotyk cesty II/514 a Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec 
s regionálnym biocentrom naBC18 Veľká hora Fáneš a navrhovaným doplnkom sústavy NA-
TURA 2000 (etapa C.) - Územím európskeho významu SKUEV0851 Starý háj. 

KB 10 Využívanie územia ako vinice bez plôšok nelesnej drevinnej vegetácie, absencia bioticky výz-
namných prvkov krajinnej štruktúry pre zlepšenie funkcie MBk 3 Ruženné hory, nespojitý 
biokoridor. 

KB 11 Križovanie úseku MBk 3 Ruženné hory s cestou II/513 a železničnou traťou, rozsiahlejšie po-
ľnohospodársky využívané územie bez bioticky významných prvkov krajinnej štruktúry pre 
zlepšenie funkcie biokoridoru, nespojitý biokoridor. 

KB 12 Absencia líniovej nelesnej drevinnej vegetácie, ktorá by plnila funkciu biokoridoru a prepájala 
MBc 8 Uhliare, naBC9 Mladý háj - bažantnica a ďalšie prvky ÚSES v k. ú. Bojničky. 

KB 13 Križovanie cesty II/507 s miestnym biokoridorom MBk 7 Zámocký park - Uhliare - Teplá dolina. 

KB 14 Nová výstavba a kontakt s pamiatkovo chráneným parkom a miestnym biocentrom MBc 11 
Zámocký park a okolie. 

KB 15 Umiestnenie skládky Skládka NNO v k. ú. Šulekovo (bývalé Fe-kaly) v dotyku s nadregionálnym 
biokoridorom nBK1 Váh. 

KB 16 Križovanie diaľnice D1 s miestnym biokoridorom MBk10 Zelenický kanál. 

KB 17 Križovanie regionálneho biokoridoru rBK8 Dudváh s diaľnicou D1, absencia sprievodnej línio-
vej vegetácie pri Hornom Dudváhu. 

KB 18 Križovanie regionálneho biokoridoru rBK8 Dudváh so železnicou, absencia sprievodnej líniovej 
vegetácie pri Hornom Dudváhu. 

KB 19 Kontakt miestneho biokoridoru MBk 10 Zelenický kanál s fotovoltaickými elektrárňami v k. ú. 
Šulekovo. 

KB 20 Križovanie diaľnice D1 stredom regionálneho biocentra naBC6 Háje a Mlynské, bariéra 
v krajine, zdroj hluku. 

KB 21 Devastované územie zvyškov lužného lesa s nelegálnymi skládkami odpadu v nadregionálnom 
biokoridore v nBK 1 Váh, kontakt so zastavaným územím. 
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KB 22 Devastované územie bez funkčného využitia, staré skládky odpadu. 

KB 23 Križovanie cestného mostu a teplovodu nadregionálnym biokoridorom nBK1 Váh, bariéra 
v krajine a rušivý prvok v krajine. 

KB 24 Vplyv prevádzky VD Madunice na nadregionálny biokoridor nBK1 Váh a na všetky regionálne 
a miestne biocentrá na nive Váhu. 

KB 25 Vplyv ťažby štrkov na naBC15c Štrkoviská v alúviu Váhu - Peterské štrkovisko (v súčasnosti 
neprebieha), územie je vymedzené ako dobývací priestor, križovanie elektrickým vedením 110 
kV 

14.5.5.2 Kolízne body plánovaných aktivít človeka 
V území sú plánované niektoré aktivity človeka spojené s rozvojom mesta a jeho širšieho okolia, ktoré 
zasiahnu priamo alebo nepriamo chránené územia, prvky ÚSES a prírodne zdroje.  

Okrem existujúcich negatívnych javov pôsobiacich na prvky ÚSES a na chránené a inak významné 
lokality, ako sú vplyvy komunikácií, železnice, skládok, poľnohospodárstva, lesnej prevádzky, nekon-
trolovaných „rekreačných aktivít“ a pod., sa v území prejavia v blízkej budúcnosti aj niektoré veľmi 
významné vplyvy spojené z najvýznamnejšími plánovanými aktivitami. 

Najvýznamnejšou činnosťou je plánovaná výstavba Vodného diela Sereď - Hlohovec, ktorá zasiahne 
takmer všetky významné lokality v nive Váhu. Predmetná činnosť bola posúdená v zmysle zákona č. 
24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa Záverečného stanoviska č. 6224/2008-3.4/mv vy-
daného Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie sa odporúča realizácia navrhovanej činnosti „Vodné dielo Sereď - Hlo-
hovec“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v časti VI.3. tohto záve-
rečného stanoviska. 

Všetky aktivity v okolí Váhu zasiahnu do nBK1 Váh, naBC15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štr-
koviská a ostatných významných lokalít, ktoré sú veľmi závislé na vodnom režime a možno konštato-
vať, že akékoľvek zmeny do vodného režimu Váhu alebo do režimu podzemných vôd sa odrazia na 
týchto lokalitách. Z toho dôvodu sú takéto biotopy hodnotené ako veľmi zraniteľné a pri akejkoľvek 
činnosti je potrebné dôsledne prehodnotiť jej vplyvy na blízke i vzdialenejšie územia. 

Nezanedbateľnými faktormi sú aj rozširovanie mesta spojené s výstavbou obytných a rekreačných 
území, plánované rozširovanie výrobných areálov ako aj nových výrobných území a pod. Významný 
vplyv na prvky ÚSES bude mať výstavba a prevádzka cesty I/64 (v súčasnosti prebieha posudzovanie 
vplyvov cesty I/64 na životné prostredie, preto sme vyhodnotili kolízne body vo všetkých variantoch). 

Tab. 2 Prehľad kolíznych bodov plánovaných aktivít človeka 

Označenie Popis kolízneho bodu 

KB 1 Bezprostredný dotyk naBC15b Zelená voda a plánovanej výstavby rekreačných a športových 
areálov okolo vodnej plochy, likvidácia a zmena charakteru biotopov. 

KB 2 Bezprostredný dotyk regionálneho biocentra naBC15c Peterské štrkovisko a nadregionálneho 
biokoridoru nBK1 Váh a plánovanej výstavby rekreačných a športových areálov okolo vodnej 
plochy, likvidácia a zmena charakteru biotopov. 
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Križovanie navrhovanej cesty I/64 (zelený variant) s regionálnym biocentrom naBC15c Peterské 
štrkovisko, bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 3 Návrh novej zástavby na najkvalitnejšej poľnohohospodárskej pôde. 

KB 4 Križovanie navrhovanej cesty I/64 (zelený variant) s regionálnym biocentrom naBC18 Veľká 
hora Fáneš, miestnym biocentrom MBc 2 Vrchné kamenné hory a miestnym biokoridorom MBk 
2 Vápenica a Laurincove hory, bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 5 Križovanie navrhovanej cesty I/64 (červený variant, tunel) s prírodnou rezerváciou Sedliská, 
územím európskeho významu SKUEV0175 Sedliská, s regionálnymi biocentrami naBC11 Sedli-
ská a naBC18 Veľká hora Fáneš a miestnym biokoridorom MBk 2 Vápenica a Laurincove hory, 
bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 6 Návrh novej zástavby na najkvalitnejšej poľnohohospodárskej pôde. 

KB 7a, 7b, 
7c 

Križovanie navrhovanej cesty I/64 (zelený (tunel), červený (tunel) a modrý variant) s miestnymi 
biocentrami MBc 4 Ruženné hory, MBc 5 Ruženné hory II., MBc 6 Ruženné hory 6 a miestnym 
biokoridorom MBk 3 Ruženné hory. 

KB 8 Dotyk navrhovaných plôch výroby s regionálnym biocentrom naBC9 Mladý háj - bažantnica 
a s miestnymi biokoridormi MBk 6 Stredné Šumeprky a MBk 3 Ruženné hory, záber poľnohos-
podárskej pôdy zaradenej medzi najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu. 

KB 9 Dotyk navrhovaných plôch na funkciu bývania v dotyku s miestnym biocentrom Mbc 7 teplá 
dolina, rozširovanie zastavaného územia do krajiny, vytváranie bariér. 

Križovanie navrhovanej cesty I/64 (modrý variant, tunel) s miestnym biocentrom MKb 7 Teplá 
dolina a s miestnym biokoridorom MBk 7 Zámocký park - Teplá dolina - Uhliare, bariéra 
v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 10 Dotyk navrhovaných plôch na funkciu bývania v dotyku s miestnym biokoridorom MBk 7 Zá-
mocký park - Uhliare - Teplá dolina, rozširovanie zastavaného územia do krajiny, vytváranie 
bariér v krajine, záber poľnohospodárskej pôdy zaradenej medzi najkvalitnejšiu poľnohospodár-
sku pôdu. 

Križovanie navrhovanej cesty I/64 (modrý variant) s miestnym biokoridorom MBk 7 Zámocký 
park - Teplá dolina - Uhliare, bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 11a, 11b Bezprostredný dotyk navrhovaných plôch na funkciu bývania a plôch odpadového hospodárstva 
s nadregionálnym biokoridorom nBK1 Váh,  miestnym biokoridorom MBk 8 Stráne I. a miest-
nym biocentrom MBc 11 Zámocký park a okolie, zastavanie pufračnej zóny medzi zastavaným 
územím časti Šulekovo a riekou Váh - významným migračným koridorom, nevhodné umiestne-
nie plôch odpadového hospodárstva na nive Váhu a pri zastavanom území. 

KB 12 Križovanie navrhovanej cesty I/64 (modrý variant) s miestnym biocentrom. 

KB 13 Konflikt záujmov ochrany prírody a navrhovaného Vodného diela Sereď - Hlohovec, likvidácia 
časti regionálneho biocentra naBC15d Štrkoviská v alúviu Váhu - Zelenické štrkoviská 
a nadregionálneho biokoridoru nBK1 Váh, likvidácia a zmena charakteru vzácnych biotopov. 

Križovanie navrhovanej cesty I/64 (modrý variant) s nadregionálnym biokoridorom nBK1 Váh, 
regionálnym biocentrom naBC15d Zelenické štrkoviská, bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 

KB 14 Dotyk plánovaného terminálu Terminál intermodálnej prepravy Leopoldov s regionálnym bio-
centrom naBC6 Háje a Mlynské, izolácia biocentra medzi diaľnicou D1 a trasou železnice. 

KB 15 Návrh novej zástavby na najkvalitnejšej poľnohohospodárskej pôde. 
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KB 16 Dotyk navrhovaných lokalít na funkciu bývania v rodinných domoch s miestnym biocentrom 
MBc 12 Malý Váh, zastavanie prírodného koridoru medzi zastavaným územím a výrobnou zó-
nou. 

KB 17 Plánovaná výstavba športového prístavu v nadregionálnom biokoridore nBK1 Váh, likvidácia 
trvalých trávnatých porastov s nelesnou drevinou vegetáciou. 

KB 18a, 
18b, 18c, 
18d 

Dotyk navrhovaných lokalít na funkciu bývania, OV a výroby s nadregionálnym biokoridorom 
nBK1 Váh a plošným interakčným prvkom bývalého ramena Váhu, zastavanie pufračnej zóny 
medzi zastavaným územím časti Šulekovo a riekou Váh, významným migračným koridorom. 

KB 19 Konflikt záujmov ochrany prírody a navrhovaného Vodného diela Sereď - Hlohovec, likvidácia 
časti miestneho biocentra MBc 13 Kozí vrch a nadregionálneho biokoridoru nBK1 Váh, likvidácia 
a zmena charakteru vzácnych biotopov. 

Križovanie navrhovanej cesty I/64 (zelený variant) s nadregionálnym biokoridorom nBK1 Váh, 
miestnym biocentrom MBc 13 Kozí vrch, dotyk s navrhovaným územím európskeho významu 
SKUEV0852 Stredný tok pri Váhu, bariéra v krajine, zdroj hluku a emisií. 
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