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ODDELENIE MESTSKÉHO ROZVOJA 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR

• mestský rozvoj na Slovensku: zákon č. 403/2010, ktorým sa 
menil a dopĺňal zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov, ustanovil 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR za ústredný orgán štátnej 
správy pre tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja

• Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 
2030 (ďalej len „koncepcia“) – pripravená v participatívnom
procese a prijatá vládou SR uznesením č. 5 z 10. januára 2018



PROCES PRÍPRAVY KONCEPCIE



KONCEPCIA MESTSKÉHO ROZVOJA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
• rámcový celoštátny dokument, ktorého cieľom je komplexným 

spôsobom zhodnotiť existujúci stav v oblasti rozvoja miest, 
vytvoriť predpoklady pre partnerský prístup všetkých úrovní 
verejnej správy a ostatných zainteresovaných subjektov 
a prostredníctvom návrhu prioritných opatrení vytvoriť 
predpoklady pre systémové zmeny súčasného stavu; 

• koncepcia má bez zásahu do ústavou stanovených právomocí 
mestských samospráv podporiť cielenú koordináciu a  zapájanie 
rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá v dlhodobom 
horizonte lepšie transformovali, boli produktívne a odolné.



CIELE MESTSKÉHO ROZVOJA
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SCHÉMA MESTSKÉHO ROZVOJA



● posilnenie úlohy mestského rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja, partnerstvo a spolupráca



● štrukturálne zmeny vo fungovaní miest



Opatrenie 2.3  Analýza prekážok v zhodnocovaní 
nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest 
a návrh podporných opatrení



NEVYUŽÍVANÉ A ZANEDBANÉ ÚZEMIA 
V INTRAVILÁNOCH MIEST
• svojou existenciou zhoršujú kvalitu mestského prostredia, 

prinášajú zhoršenie sociálneho prostredia, sú prekážkou 
prirodzeného vývoja zastavaného územia a môžu byť aj 
environmentálnym ohrozením; 

• na druhej strane predstavujú aj významnú devízu – sú územnou 
rezervou s potenciálom opätovného využitia, ich revitalizáciou 
je tiež možné predísť zbytočnému rozširovaniu zastavaného 
územia;

• ich systematické zhodnocovanie považuje MDV SR za účinný 
prístup smerom k udržateľnému rozvoju miest.



NEVYUŽÍVANÉ A ZANEDBANÉ ÚZEMIA, 
TZV. BROWNFIELDY, CHÁPEME AKO 
NEHNUTEĽNOSTI, KTORÉ:

• sú zanedbané, opustené alebo nedostatočne využívané;

• vznikli ako pozostatok predchádzajúceho užívania, zaniknutej 
aktivity;

• majú skutočné alebo potenciálne problémy s kontamináciou;

• pre svoje ďalšie prospešné využívanie vyžadujú sústredenú 
pozornosť a intervenciu.



Príklady z Bratislavy

Mlynica – pôvodne závod Ľahkých 
stavebných hmôt, prestavba 2017

Foto: Jakub Moravčík

Foto: Katarína Andrášiová

bývalá pôrodnica z roku 1884,
Zochova ulica, NKP, nový parčík 2017



Dotazníkový prieskum „Zisťovanie stavu 
a bariér zhodnocovania nevyužívaných 
a zanedbaných území v intravilánoch miest 
Slovenska“

• december 2018 (VÚC) a marec – apríl 2019 (mestá)

• oslovených 8 samosprávnych krajov a 140 miest Slovenska

• odpovedalo 8 krajov (100%) a 114 miest (81,4%)

• dôležitosť témy: veľmi potrebné 7/71 skôr potrebné 1/40
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Predbežné výsledky prieskumu: odpovede 8 VÚC, december 2018
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Predbežné výsledky prieskumu: odpovede 8 VÚC, december 2018
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Predbežné výsledky prieskumu: odpovede 8 VÚC, december 2018



Zhodnocovanie nevyužívaných 
a zanedbaných území v intravilánoch miest 
je príležitosťou

• zlepšiť životné prostredie a zdravie obyvateľov miest;

• efektívne využívať územie, zabezpečiť funkčnú organizáciu 
územia mesta;

• šetrne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a chrániť neobnoviteľný 
zdroj – pôdu;

• preskúmať a evidovať aktuálny stav svojho územia a strategicky
plánovať jeho územný rozvoj;

• uplatniť najmodernejšie a inovatívne prístupy.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

erika.horanska@mindop.sk katarina.andrasiova@mindop.sk


