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ÚVOD
V súvislosti s programovým obdobím Európskej únie na roky 2014-2020 a v súlade so
Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je nevyhnutné aktualizovať
základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je možné čerpať finančné
prostriedky aj z Európskych štrukturálnych investičných fondov na podporu rozvojových
projektov a aktivít.
Z dôvodu adresnejšej alokácie disponibilných finančných prostriedkov v novom
programovom období bolo nutné aktualizovať taktiež základné a strategické dokumenty
Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti je platný Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020.
V súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja sú vyššie územné celky a obce
povinné aktualizovať alebo zostavovať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce alebo vyššieho územného celku a uviesť v súlade s ustanoveniami
novelizovaného zákona platného od 1. januára 2015. Hlavným cieľom je vychádzať z
aktuálnej situácie v území a zostaviť strategickú a implementačnú časť tak, aby sa stala
východiskom pre realizáciu budúcich projektov.
Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo na
obdobie 2020 - 2023 je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy
hospodárskeho a sociálneho potenciálu obce stanovuje strategické ciele a priority jej
rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce, je to
program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a
kultúrneho rozvoja obce.
Cieľom dokumentu je navrhnúť funkčnú stratégiu, ktorá bude zameraná najmä na
hospodársky a sociálny rozvoj obce. Určuje hlavné póly rozvoja, zostavuje strategické ciele
a ustanovuje úlohy a potreby pre rozvoj spomínaných oblastí. Ciele sú stanovené tak, aby
priniesli mnohostranný rozvoj obce Malinovo. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Malinovo na obdobie 2020 - 2023 je vypracovaný na 4 roky a je možné ho
priebežne aktualizovať. Hodnota a využitie tohto dokumentu je v tom, že bol sformulovaný
na základe terénneho výskumu a za podpory miestnej samosprávy, ktorá je informovaná
o problémoch a potrebách obce.
Charakteristika a štruktúra dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vytvorený v rámci
partnerstva pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej
situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad jej budúceho vývoja s dôrazom na
možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a
využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce
9
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rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie PHSR obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR obce s ustanovením
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PHSR obce
formou akčných plánov a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a
aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHSR obce.
Vypracovanie PHSR obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Aktualizácia
PHSR obce sa vypracúva podľa potreby. PHSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Schválenie PHSR obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. Tvorba
PHSR obce je optimálnym nástrojom a jedinečnou možnosťou na strategický pohľad do
samosprávy vôbec. Základom PHSR obce je teda občan.
Zámer spracovania PHSR
názov dokumentu
forma spracovania
riadenie procesu
spracovania
obdobie
spracovania
financovanie
spracovania

zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Malinovo na obdobie 2020 – 2023
s pomocou externých odborníkov na základe zmluvy o poskytnutí
služieb
Spracovateľ komunikoval s predstaviteľmi samosprávy – vedením
obce a poslancami obecného zastupiteľstva
spracovanie dokumentu prebiehalo od júla 2019 do februára 2020
spracovanie je financované z rozpočtu obce

Zdroj: vlastné spracovanie

V prípade potreby sa prostredníctvom príslušnej samosprávy realizuje verejná
súťaž, ktorej výsledkom je výber spracovávateľa PHSR. Prostredníctvom rôznych foriem,
ako sú úradné tabule, webové stránky a mnohé iné miestne médiá, informuje samospráva
o celom procese spracovania PHSR od začiatku po jeho skončenie. Počas celého procesu
spracovania musí byť PHSR dostupný na obecnom úrade príslušnej samosprávy.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Malinovo sa nachádza juhovýchodne od mesta Bratislava. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky obec patrí do okresu Senec, ktorý sa nachádza v
južnej časti Bratislavského samosprávneho kraja na západe Slovenska.
Obec Malinovo leží v severnej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého
Dunaja, juhovýchodne od Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 15
km. Malinovo sa tiež nachádza v oblasti s najväčším počtom slnečných dní v roku.
Z troch strán obec obteká veľkým oblúkom Malý Dunaj a jeho ramená, po oboch
brehoch rieky sú pásy lužných lesov. Žije tu množstvo vzácnych vtákov a živočíchov. Pri
rieke sú ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, cyklotúry a pešiu turistiku.
Obrázok č. 1 – Širšie územné vzťahy obce Malinovo

Zdroj: vlastné spracovanie
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Obec sa rozprestiera na ploche s celkovou rozlohou 8,7 km2. Počet obyvateľov
Malinova k 31. 12. 2018 bol 3 481 a hustota obyvateľstva predstavovala 400,11 obyvateľov
na km2, čiže patrí k husto zaľudneným oblastiam Slovenska. Územie obce Malinovo susedí s
obcami Most pri Bratislave, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Tomášov a Štvrtok na
Ostrove.
Katastrálne územie obce nemá členitý tvar. Nachádza sa v nadmorskej výške 128 –
130 m n. m., pričom stred obce leží vo výške 129 m n. m.
Bližšie okolie jestvujúceho intravilánu tvorí prevažne poľnohospodárska pôda, vinice
sa nachádzajú len v susedných obciach, zväčša na juhu oblasti.
Symboly obce Malinovo
Erb obce Malinovo znázorňuje kráčajúceho leva so striebornou zbrojou sprevádzaný
vpredu zlatým slnkom a okolo piatimi striebornými ružami. /Zbrojou sú v heraldickej
terminológii zuby a pazúry dravca/
Vlajka obce Malinovo pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej,
bielej, žltej, červenej a žltej ukončená je troma cípmi.
Pečať obce Malinovo je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom,
OBEC MALINOVO.
Obrázok č. 2 – Symboly obce (erb, pečať a vlajka)

Zdroj: OcÚ Malinovo

HISTÓRIA A CESTOVNÝ RUCH OBCE MALINOVO
Stručná história obce
Prvá písomná zmienka o obci Malinovo je z roku 1209, pričom ide o darovaciu
listinu, ktorou uhorský kráľ Ondrej II. venoval Šebušovi, predkovi svätojurských grófov,
majetok Svätý Jur so štyrmi dedinami patriacimi k tomuto majetku – Čeklís, Ivanka,
Kostolná a Eberhard (v latinčine Ybreharth).
Eberhard je veľmi stará osada. V roku 1260 sa jej názov uvádza ako terra Eburhardi,
v roku 1311 ako Villa Eberhardi, 1390 ako Ebersdorf, 1397 Eberharth a v roku 1808 po
maďarsky Éberhárd a nemecky Eberhardt. Názov tak zjavne pochádza od nemeckého
osobného mena Eberhard, čo mohlo byť meno zakladateľa dediny.
V 13. storočí bol v Eberharde prechod (brod) cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. V
stredoveku sa tu prevádzkovala lodná doprava, pričom sa tu nachádzal aj prístav a
vyberalo sa mýto. V roku 1369 získali majitelia povolenie od kráľa Ľudovíta I. na stavbu
mostu. V 13. storočí žili v Eberharde Nemci. Udržali sa tu až do 16. storočia, kedy bola
dedina úplne vyľudnená. V protokole o cirkevných pomeroch na panstvách pánov zo
Svätého Jura a Pezinka z roku 1548 sa uvádza, že v tom roku sa Eberhard začal znovu
zaľudňovať tromi poddanými sedliakmi, ktorí boli oslobodení od poddanských povinností na
tri roky. Išlo o Maďarov kalvínskeho vierovyznania.
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Podľa vizitácie z roku 1635 bolo v Eberharde 16 domov a 100 obyvateľov, všetci
kalvínskeho vierovyznania. Obyvatelia sa živili prevažne poľnohospodárskou výrobou a
rybárstvom.
Starý hrad obce kedysi patril grófom z Pezinka a Svätého Jura. Neskôr sa stal
majetkom arcibiskupa Szelepesényiho, keď slúžil ako väznica mnohých kalvínskych
kazateľov. Arcibiskup ho neskôr dal prestavať na kaštieľ. Terajšiu podobu získal v prvej
polovici 19. storočia. Nakoniec sa kaštieľ stal majetkom grófov Apponyiovcov, ktorá bola
známa svojou dobročinnosťou. Na hrobke rodiny Apponyiovcov je postavený dnešný kostol,
ktorý bol obnovený v rokoch 1993 – 1994. Vnútri sa nachádzajú krypty grófov. Počas
návštevy v Európe bol v tom čase už bývalý americký prezident Theodore Roosevelt dňa 17.
apríla 1910 hosťom v eberhardskom kaštieli.
Po vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 sa apponyiovské panstvo rozparcelovalo a v
roku 1923 sa kaštieľ, park a hospodársky areál stali sídlom záhradníckej školy s názvom
Státní zemědělská škola v Eberharde. So zmeneným názvom a upraveným študijným
programom pôsobí záhradnícka škola v tomto areáli až dodnes.
V roku 1938 bola obec a veľká časť Žitného ostrova pripojená k Maďarsku. Keďže
väčšina obyvateľov obce bola maďarskej národnosti, prijali v čase druhej svetovej vojny
mobilizáciu ako svoju vlasteneckú povinnosť. Situáciu v obci počas vojny nemožno
charakterizovať ako neznesiteľnú. Odvedení zamestnanci veľkostatku, všetci bez výnimky,
dostali počas celej vojny svoje dávky. Rodina, ktorá dostávala tieto dávky, z finančnej
stránky pochodila lepšie, ako tá, ktorej hlava rodiny zostala doma. Na pamiatku obetiam
prvej a druhej svetovej vojny bol v obci v roku 1992 postavený pamätník v kostolnom
parku.
Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 sa územie zabraté Maďarskom znovu
vrátilo Česko-Slovensku. V roku 1946 bol pôvodný názov obce zmenený na Malinovo. Veľká
časť obyvateľov bola v rokoch 1946 - 1948 násilne vysídlená do Maďarska, pričom časť bola
deportovaná do Čiech a do vyprázdnených domov boli presídľovaní podľa dohody o výmene
obyvateľstva občania slovenskej národnosti z Maďarska.
Predpoklady na cestovný ruch
Geografická poloha obce v regióne Podunajsko, charakteristika reliéfu a ďalšie
prírodné podmienky nezaraďujú obec medzi rekreačne atraktívne oblasti. Prírodné
podmienky nie sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a obec skôr plní obytnú
funkciu. Možné rozvojové projekty cestovného ruchu sú viazané na rieku Malý Dunaj. Malý
Dunaj a jeho okolie ponúka viacero možností na trávenie voľného času. V okolitých
mestách a obciach sa nachádza viacero zaujímavostí. Pre rozvoj cestovného ruchu sú
v tejto oblasti zaujímavé kaštiele a parky v Malinove a Tomášove, reštaurácie, ktoré
ponúkajú miestne rybie špeciality, napr. v Zálesí, Jelke či Jahodnej (Albarégia) alebo
jedinečné pamiatky ľudového staviteľstva, ktoré sú reprezentované vodnými mlynmi.
Obľúbené je aj termálne kúpalisko v Topoľníkoch. Rieka Malý Dunaj ponúka viaceré
možnosti pre rybárčenie. K atraktívnym zážitkom pre rozvoj cestovného ruchu tu patrí
splav Malého Dunaja.
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Tabuľka č. 1 – Podujatia v obci Malinovo
mesiac
názov podujatia
január
Fašiangová zábava
január
Lukostrelecká súťaž
január
Fašiangový pochod
február
Besiedka dôchodcov
február
Stolnotenisový turnaj
marec
Pamätný deň
marec
Jarná burza
marec
Uvítanie detí
apríl
Malinovské hody
apríl
Branné preteky
máj
Stavanie mája
máj
Hasičská súťaž
máj
Deň matiek
máj
Futbalový turnaj
máj
Besiedka dôchodcov
jún
Deň detí
jún
DHZ súťaž
jún
Lukostrelecká súťaž
jún
Malinovské leto
jún
Spoločenské posedenie
júl
Besiedka dôchodcov
júl
Futbalový tábor
september
Deň obce a súťaž vo varení gulášu
september
Jesenná burza
október
Uvítanie detí
október
Lukostrelecká súťaž
november
Katarínska zábava
november
Besiedka dôchodcov
november
Lampiónový sprievod
december
Vianočné trhy s Mikulášom
december
december

Vianočná besiedka pre dôchodcov
Vianočný koncert

organizácia/usporiadateľ
TJ Malinovo, Csemadok
Lukostrelecký klub
Csemadok
Klub dôchodcov
Stolnotenisový oddiel
Csemadok
Rodinné centrum Família
Obec
Obec
DHZ
DHZ
DHZ
MŠ, SŠ, Csemadok
TJ Malinovo
Klub dôchodcov
MŠ, SŠ, občianske združenia
DHZ
Lukostrelecký klub
Csemadok
Červený kríž
Klub dôchodcov
TJ Malinovo
Obec, miestne organizácie
Rodinné centrum Família
Obec
Lukostrelecký klub
PZ Eberhard
Klub dôchodcov
Rodinné centrum Família
Obec, ZŠ, SŠ, miestne
organizácie
Obec
Csemadok

Zdroj: OcÚ Malinovo

PRÍRODNÉ PODMIENKY
Prírodné pomery sú podstatným činiteľom, ktorý ovplyvňuje rozvoj územia obce
a vplýva tiež na jej ekonomickú prosperitu. V prípade, keď ide o rozvoj ekonomiky,
prírodné pomery určujú hlavne lokalizáciu podnikateľských subjektov a firiem. Čím je
geografická poloha výhodnejšia a prírodné podmienky jednoduchšie, tým je väčšia
pravdepodobnosť, že sa v území usadí podnikateľský subjekt a firma tak nemusí investovať
do úprav terénu na tomto území. Prírodné podmienky taktiež vplývajú na sídelnú štruktúru
a pôsobia na život obyvateľov v regióne. Naopak však, rôzny tvar reliéfu, výskyt pohorí, či
ďalších zaujímavých prírodných úkazov môže viesť k podmieneniu cestovného ruchu
v záujmovej oblasti.
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Geomorfologické pomery
V zmysle Mazúra a Lukniša (1986) je záujmové územie súčasťou geomorfologického
celku Podunajská rovina, oblasti Podunajská nížina, subprovincie Malá dunajská kotlina a
provincie Západopanónska panva, podsústavy Panónska panva a Alpsko-himalájskej
sústavy. Záujmové územie je mladou štruktúrnou poriečnou rovinou, ktorej vývoj prebieha
i v súčasnosti. Z geologicko-morfologického hľadiska je dôležité, že v kvartéri od mindelu
vývoj prebiehal už bez riečno-jazerných podmienok a Dunaj meandroval prakticky od
Malého Dunaja po Mošonské rameno Dunaja, rozvetvoval sa, prinášanými štrkopiesčitými
splaveninami stačil vypĺňať relatívne poklesávajúce územie, pričom vytvoril aj mohutný
náplavový kužeľ, prevyšujúci okolitý terén po ktorého vrchole aj najviac tiekol. Tak vznikli
geomorfologicky výnimočné podmienky. Dunaj tečie po hrebeni svojho vyvýšeného
náplavového kužeľa, a nedrénuje svoje riečne sedimenty, ako to rieky zvyčajne robia, ale
naopak, napája ich svojou vodou. Koncom pleistocénu a začiatkom holocénu sa vytvorili
staršie agradačné valy, hlavne vyvýšené jadro Žitného ostrova, tiahnúce sa od
Podunajských Biskupíc až ku Komárnu. Keďže územie bolo v celom období štvrtohôr
relatívne poklesávajúce, a celý čas bol vysoký prínos štrkov Dunajom, hrúbka jazernoriečnych sedimentov a náplavového kužeľa v najhlbšom mieste dosahuje okolo 500 m. Pri
každom vodnom stave na Dunaji a zvlášť pri vysokom vodnom stave hladiny vody, dunajská
voda vteká do mohutného náplavového kužeľa, zvyšuje sa hladina podzemnej vody, ktorá
pri dlhodobom zvýšení hladiny môže vystúpiť nad terén a zaplaviť územie aj za
protipovodňovými hrádzami. Infiltrovaná voda z Dunaja potom prúdi ako podzemná voda
smerom do Malého Dunaja, Mošonského ramena Dunaja a je drénovaná sieťou kanálov na
Žitnom ostrove a na ostrove Szigetköz.
Z geomorfologického hľadiska je dôležité, že pod žulovým skalným prahom,
vystupujúcim z dna Dunaja pri Bratislave, kde začína náplavový kužeľ, je vysoký sklon
Dunaja, s hodnotami 40 cm na km. Podobné andezitové a vápencové skalné dno je v úseku
od Štúrova po Nagymaros, čo spôsobuje zmenšenie sklonu Dunaja na menej ako 10 cm na
km a tým aj ukončenie náplavového kužeľa.
Tabuľka č. 2 – Geomorfologické členenie obce Malinovo

sústava
podsústava
provincia
subprovincia
oblasť
celok

Alpsko–himalájska
Panónska panva
Západopanónska panva
Malá dunajská kotlina
Podunajská nížina
Podunajská rovina

Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002

Geologická stavba
Záujmové územie sa nachádza v Dunajskej panve, ktorú na území Slovenska
reprezentuje Podunajská nížina a v Maďarsku Malá dunajská kotlina. Začiatok formovania
vlastnej Dunajskej panvy siaha do spodného miocénu.
Kvartérno-geologický vývoj územia bol podmienený formovaním mohutného toku
Dunaja. Kvartérnu sedimentačnú výplň a pokryvy územia tvoria hlavne fluviálne sedimenty
riek, prechodné fluviolimnické súvrstvia, proluviálne a deluviálne sedimenty úpätí pohorí,
pokryvy spraše, sprašových hlín, naviate piesky a pôdne horizonty. Podunajská nížina je
súčasťou Podunajskej (komárňanskej) panvy. Dominujúce postavenie v kvartéri majú
15
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fluviálne a fluvio-limnické sedimenty, tvoriace sedimentačnú výplň centrálnej depresie
Podunajskej panvy. Okrem fluviálnych sedimentov sú vyvinuté eolické spraše a piesky,
organogénne sedimenty, slatiny a na okrajoch deluviálne, eluviálne a deluviálno-fluviálne
sedimenty.
Za najstaršie vrstvy pleistocénu v Podunajskej nížine sú považované limnické
a fluviálno-limnické sedimenty, ktoré tvoria výplň najviac poklesnutej centrálnej
(Gabčíkovskej) depresie. V Podunajskej panve ležia na rozličných členoch vrchnej stavby
neogénu. Kryjú sa s rozsahom kolárovských (gabčíkovských) vrstiev (pieskov, siltov).
Komplex sedimentov je charakteristický cyklickým striedaním pestrých piesčito-štrkovitých
sedimentov s častými ílovitými a hlinitými polohami.
Pre podunajskú nížinu v strednom pleistocéne (mindel) je už charakteristická
rozsiahla, prevažne riečna sedimentácia Dunaja a jeho prítokov, ktorá leží na podložnom
fluviolimnickom spodnom pleistocéne.
Vrchný pleistocén v záujmovom území predstavuje fluviálne štrkopiesčité súvrstvie (dnová
akumulácia tokov) s hrúbkou do 15 m. Okrem toho sú tu fluviálno eolické a eolické
sedimenty a organogénne sedimenty.
Holocénne sedimenty tvoria povodňový nivný kryt riečnych nív v tejto oblasti
Dunaja. Tvorené sú striedaním piesčitých až ílovitých hlín, občas s prímesou štrku,
premiestnené spraše, sprašové hliny, recentné a fosílné pôdy. V depresiách a opustených
mŕtvych ramenách sa vytvorili a pretrvali slatiny.
Hydrologické pomery
Nadradeným vodným tokom okolitých tokov je rieka Dunaj. Priamo obcou preteká
Malý Dunaj, oblasťou kan. Malinovo – Blahová, potok Blatina – západne od obce sa vlieva do
Malého Dunaja, kanál Tomášov-Lehnice.
Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za
stavidlami pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou
krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu] a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške
106,5 m n. m. do Dunaja. Na toku Malého Dunaja ležia obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri
Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytvára
najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární
pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od
samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Do Malého
Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Blatina, Čierna Voda a Klátovské rameno.
Blatina je ľavostranný prítok Malého Dunaja. Pramení v Malých Karpatoch pod
vrchmi Javorina (703 m n. m.) a Prostredný vrch (601 m n. m.). Tečie cez Pezinok, okolo
Svätého Jura, pomedzi Vajnory a Čiernu Vodu, popod diaľnicu, povedľa Ivanky pri Dunaji a
Zálesia do Malého Dunaja. Jej tok je z veľkej časti zregulovaný a nazýva sa Šúrsky kanál.
Kanál je okrem Blatiny napájaný vodami Limbašského potoka, Fanglovského potoka,
Javorníka, Račianskeho kanála atď., ktoré pritekajú z Malých Karpát a nevtekajú do
Šúrskeho pralesa. Kanál končí pri stavidlách (hati) neďaleko obce Zálesie, ktoré
zadržiavajú tok. Tesne pred haťou sa z ľavej strany kanála za výpustovým objektom
odčleňuje Biela voda. Za haťou sa Blatina rozlieva do šírky max. 50 metrov a vytvára svoj
najkrajší úsek. Dĺžka „prírodnej“, nezregulovanej Blatiny od hate po vtok do Malého
Dunaja je približne 2 km.
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Pôdne druhy a pôdne typy
Pôdne typy sú výsledkom pôdotvorného procesu za účinkovania špecifických
pôdotvorných faktorov a podmienok na lokalite.
V Podunajskej nížine nájdeme popri Dunaji a Malom Dunaji prevažne fluvizeme,
nivné karbonátové pôdy na holocénnych aluviálnych sedimentoch. Človek výrazne ovplyvnil
vývoj pôdy budovaním hrádzí a ovplyvňovaním režimu podzemných a povrchových vôd.
Väčšina našich fluvizemí sa prestala zaplavovať povodňami a začínajú sa postupne
premieňať na terestrické pôdy. Podmáčané fluvizeme sa menia na glejové pôdy. Na
starších riečnych hlinách a povodňových kalových usadeninách s nehlboko ležiacim
štrkovým povrchom a hladinou podzemnej vody v štrkoch (alebo vo všeobecnosti v hlbších
polohách) sa vytvorili karbonátové micelárne černozeme obsahujúce v humusovom
horizonte vyzrážaný uhličitan vápenatý (od Podunajských Biskupíc smerom na Rastice,
Šamorín a Dunajskú Stredu). Tieto sa vytvorili hlavne v dôsledku malých zrážok a vyššieho
obsahu uhličitanu vápenatého v povodňových hlinách a sedimentoch. Smerom do vlhších
území je táto černozem viac vylúhovaná a prechádza smerom k hnedozemnému typu.
Na aluviálnych náplavoch s vysokou hladinou podzemnej vody, pravidelne
zaplavovaných a na podmáčaných sprašiach sa vytvorili lužné pôdy, kvalitou blížiace sa
černozemi (južne, východne a severne od Dunajskej Stredy smerom k Dunaju a Malému
Dunaju). Lužná pôda vznikla na aluviálnej nive s obsahom karbonátovej zložky a s vplyvom
mineralizovanej (kalcium bikarbonátovej) podzemnej vody s vyššou hladinou. Pôvodnú
vegetáciu tvorili hlavne hydrofilné spoločenstvá. Hlavným pôdotvorným procesom tu bolo
výrazné a hlboké hromadenie kvalitných humusových látok v podmienkach zvýšeného
prevlhčenia pôdy z minerálne bohatých podzemných vôd (350 – 1 000 mg/l). V miestach,
kde je hladina podzemnej vody stále blízko pod terénom (okolo 0,5 m), sa vytvorili glejové
lužné pôdy, podobné černozemi. Časť dnešných lužných pôd vznikla z glejových pôd po
znížení hladiny podzemných vôd. Na holocénnych agradačných valoch, kde je hladina
podzemnej vody mierne hlbšie, sa vytvorili lužné černozeme.
V Podunajskej nížine sa vytvorili v terénnych depresiách a mŕtvych ramenách
rašeliny a rašelinové pôdy (napr. Pusté Úľany, Jurský Šúr, Dunajská Streda, Veľký Meder).
Smerom na Komárno sa zase vytvorili čiastočne zasolené pôdy (medzi Komárnom a Veľkým
Mederom, pri Dunajskej Strede, pri Komárne) (Šomšák et al., 2002).
Rastlinstvo a živočíšstvo
Vo vzácnych a ohrozených spoločenstvách vodných rastlín otvorených plôch
ramennej sústavy sú zastúpené chránené druhy lekno biele, leknica žltá, vzácna salvínia
plávajúca, kotvica plávajúca, leknovec štítnatý a i.
V lúčnych spoločenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách, rastú viaceré ohrozené
druhy čeľade vstavačovitých - vstavač ploštičný, v. vojenský, v. obyčajný, kruštík
širokolistý, vemenník dvojlistý a i. Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia až
vysoká hladina podzemnej vody a občasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej
vody sa tu vyvinuli spoločenstvá vŕbových jelšín, dubových jasenín a brestových jasenín
s topoľom, brestových jasenín s hrabom a drieňových dúbrav.
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje takú vegetáciu, ktorá by sa vyvinula
za súčasných klimatických, pôdnych a hydrologických podmienok, keby nebola nijako
ovplyvňovaná človekom.
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V záujmovom území by sa vytvorili lesné spoločenstvá ako stabilný autoregulačný
systém. Vyskytovali by sa tu vŕbovo-topoľové lužné lesy, jaseňovo-brestovo-dubové
nížinné lesy a ponticko-panónske dubové lesy.
Zoocenózy sú ovplyvnené pestrosťou biotopov od vodných až po xerotermné.
Zoogeograficky je územie pod vplyvom Panónskej nížiny, ale i alpskej sústavy, s ktorými je
prepojené prostredníctvom Dunaja. Významne sú tu zastúpené najmä faunistické prvky
močiarnych a vodných biocenóz a spoločenstvá lužných lesov. V území bolo zistených
napríklad 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 ohrozených. Na Podunajsku (od Bratislavy po
Štúrovo) bolo zistených viac ako 1 800 druhov chrobákov. Z nich je pozoruhodný najmä
výskyt doteraz vo svete neznámeho druhu Thinobius korbeli, ale aj viacerých druhov, ktoré
sa vyskytujú na Slovensku iba v priestore ramennej sústavy Dunaja (Hydrovatus cuspidatus,
Bagous bagdatensis, Donacia crassipes a iné). Z drobných cicavcov je významný reliktný
výskyt hraboša severského. Osobitný význam má územie pre hniezdenie a hibernáciu
vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak
morský, beluša malá a volavka purpurová. Slovensko-maďarský úsek Dunaja je
medzinárodne významným vtáčím územím. Dôležitou zložkou živočíšstva navrhovaného
chráneného územia sú ryby. V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší počet druhov
rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Táto skupina živočíchov patrí medzi najviac
postihnuté výstavbou vodných diel na Dunaji. Zo vzácnych a chránených druhov tu žije divá
forma kapra (sazan), blatniak tmavý, šabľa krivočiara a býčko škvrnitý.
V Malom Dunaji a v jeho bezprostrednom okolí žije viacero druhov zaujímavých a
vzácnych živočíchov a rastie mnoho druhov rastlín a húb. Z cicavcov sú tu zastúpené najmä
kunka červenobruchá, vydra riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä
labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik
obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan
rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa
v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz
bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec
tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.
Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí Malého Dunaja sú topoľ čierny, topoľ biely, vŕba
krehká, vŕba biela, jaseň štíhly a jelša lepkavá. Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne
hlohy, plamienok plotný, svíb krvavý, bršlen európsky, chmeľ obyčajný a brečtan popínavý.
Z vodného rastlinstva sú zastúpené predovšetkým truskavec obyčajný, lekno biele, leknica
žltá, vodomor kanadský, stolístok praslenatý, pálka širokolistá.
Stav životného prostredia
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia
činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno–historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja. Obec má v súčasnosti spracovaný územný plán obce Malinovo – Zmeny a doplnky
č. 01/2014.
Na území obce sa nenachádzajú veľké zdroje znečistenia ovzdušia.
Poľnohospodárska veľkovýroba hospodársky dvor PD v juhovýchodnej a severnej časti obce
možno zaradiť ako bodový zdroj znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje aj
veterná erózia a exhaláty z automobilovej dopravy najmä z cesty II/572 a II/510, resp.
miestnych komunikácií. Obec je plynofikovaná a ovzdušie je zaťažované doplnkovým
kúrením v krboch.
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Líniovým zdrojom znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy sú komunikácie
cesta II. triedy prechádzajúca cez obec. Na tomto úseku v čase zvýšenej dopravnej záťaže
prichádza k zvýšeniu prašnosti a tiež emisií z dopravných prostriedkov. Územie južnej časti
Bratislavského kraja v tejto oblasti patrí z hľadiska čistoty ovzdušia k zaťaženým
oblastiam, hlavne diaľkovým prenosom z priemyselnej výroby z hlavného mesta. Avšak
vzhľadom ku všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom, je územím
veľmi dobre prevetrávaným, v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému
rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Hlavným zdrojom znečistenia na území obce sú
poľnohospodárska výroba, individuálne zdroje tepla a diaľkový prenos.
Hlavná dopravná záťaž v katastrálnom území je na ceste II. triedy 510, ktorá
prechádza cez obec ako aj blízke letisko. Hranica hlukovej záťaže 55 až 60 dB Letiska M.
R. Štefánika v Bratislave.
V obci je zavedený jednotný systém nakladania s odpadmi, za ktorý občania platia
ročný poplatok. Do celoobecného systému nakladania s odpadmi je v obci zapojených
takmer 100% domácností. Odpad je zneškodňovaný skládkovaním a separovaním. Odpady sú
zneškodňované skládkovaním mimo územia obce. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi sú upravené Všeobecne záväzným nariadením o likvidácii
odpadov na území obce Malinovo. V obci je zavedený separovaný zber papiera, skla,
železných kovov, textilu a PET fliaš od nápojov, tégľov (kelímkov), plastových vreciek
a fólií, obalov z kozmetiky, drogérie, pracích a čistiacich prostriedkov, neobalových
výrobkov z plastov, biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), batérií, jedlých olejov
a tukov, VKM-tetrapackov. Obec má uzavretú zmluvu s firmou, ktorá vykonáva mobilný
zber elektronického odpadu v obci 2-krát ročne. Zber nebezpečného odpadu zabezpečuje
obec 2-krát ročne. Všetky vyseparované zložky sú zhodnotené ako druhotná surovina.
Zberný dvor (ďalej len „ZD“) v obci Malinovo je zriadený na účely bezplatného
legálneho zberu, triedenia a skladovania niektorých zložiek komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Zberný dvor je zriadený
tiež pre plánované zvýšenie intenzity zberu triedeného komunálneho odpadu so zameraním
sa na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), drobný stavebný odpad (DSO) a
objemný odpad z domácnosti pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Malinovo,
respektíve pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž,
a pod.) ak sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú
riadne uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu za príslušný kalendárny rok. Iný,
ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.
ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
Oblasť bola v minulosti intenzívne odlesňovaná, pôvodné dreviny sa zachovali len
minimálne. Prirodzenú vegetáciu predstavujú dubové xerotermofilné lesy pontickopanónske, lužné lesy nížinné a v oblasti Malého Dunaja i lužné lesy vŕbovo-topoľové.
Pôvodné lesné spoločenstvá boli prevažne umelo nahradené monokultúrami topoľa
šľachteného a výsadbou nepôvodných druhov, orecha čierneho a agáta bieleho. Lokalizácia
súvislých lesných porastov je zrejmá z výkresovej dokumentácie. Lesné porasty v
centrálnej časti Malinova tvoria ochranné lesy líniového charakteru na hranici
katastrálnych územia popri cestách. Lesnatosť v centrálnej časti územia je vysoká, hlavne
kvôli miestnemu lesoparku. Okolie obce so svojimi pôdami patrí medzi najúrodnejšie
oblasti Slovenska, a preto na jej území prebieha veľmi intenzívne využívanie
poľnohospodárskych pôd. Pestujú sa teplomilné plodiny od obilnín cez kukuricu, olejnaté
rastliny a iné kŕmne plodiny. Na tomto území je významný aj chov hospodárskych zvierat
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(ošípané a hovädzí dobytok). Napriek tomu, že sa záujmové územie vyznačuje vysokým
stupňom poľnohospodárskej produkcie, patrí k oblastiam s menej kontaminovanými
pôdami. Pri poľnohospodárskych pôdach možno reálne predpokladať, že vzhľadom na
súčasnú ekonomickú situáciu v poľnohospodárstve dochádza v týchto pôdach k úbytku
rezíduí priemyselných hnojív a pesticídov. V zastavanom území sa kontaminované pôdy
nachádzajú v okolí komunikácií a PD. Tiež sa vyskytujú určité formy znečistenia pôd na
okraji zástavby obce spojené so spôsobom bývania v dotknutom území, najmä z
pestovateľskej činnosti a drobnochovateľstva.
Vonkajšími faktormi mechanickej degradácie pôd sú vietor a zrážky podporované
typom reliéfu a antropogénnou činnosťou. Erózia sa v menšom meradle môže prejaviť aj v
blízkosti vodného toku Malý Dunaj, kde sú procesy zmývania a akumulácie intenzívnejšie.
Na druhej strane odkrytý terén s prevahou poľnohospodársky obrábanej ornej pôdy
poskytuje priam ideálne podmienky pre veternú eróziu, najmä v mimovegetačnom období.
Záujmové územie patrí do povodia rieky Dunaj. Územím obce pretekajú vodné toky
Malý Dunaj a vodný kanál Malinovo-Blahová. Ďalej potom hydromelioračné kanály a toky.
Nevykazuje neprimeraný stupeň znečistenia. Vodohospodársky významné toky sú v tomto
elaboráte už uvedené. Obec je v súčasnosti zásobovaná pitnou vodou zo skupinového
vodovodu. Vodovodná sieť obce pokrýva zastavané územie a má aj vybudovanú
kanalizáciu, ktorá je hygienicky vyhovujúca.

OBYVATEĽSTVO
Obyvateľstvo sa všeobecne nedá považovať za statický element, ale vystihuje ho
silná dynamika, nakoľko sa neprestajne mení počet obyvateľov, priestorové rozloženie,
štruktúra obyvateľstva a iné. Obyvateľstvo sa dá analyzovať z viacerých hľadísk, a to
z hľadiska hustoty obyvateľstva, národnostného a náboženského zloženia obyvateľstva.
Obec Malinovo patrí podľa počtu obyvateľov k veľkým vidieckym sídlam okresu
Senec. Pre obec je veľmi dôležité, aby si evidovala pohyb obyvateľstva z hľadiska
zabezpečenia jej celkového rozvoja.
Čo sa týka pohybu obyvateľstva v rokoch 2012 – 2018, dochádza k postupnému
nárastu počtu obyvateľov. Obec teda patrí medzi dynamické, pričom počet obyvateľov má
rastúci charakter. Tabuľka č. 4 zobrazuje vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2012 - 2018,
ktorý je ovplyvňovaný rôznymi vplyvmi, akými sú ekonomická, sociálna a technická
situácia. Najvyššie navýšenie počtu obyvateľov v roku 2015 bolo najmä vďaka početnej
imigrácii.
Tabuľka č. 3 - Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2012 - 2018
roky
počet obyvateľov
narodených
zomretých
prirodzený
prírastok
prisťahovaných
odsťahovaných
migračný prírastok
celkový prírastok
Zdroj: ŠÚ SR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 089
22
14
8

2 258
26
17
9

2 520
42
19
23

2 870
38
14
24

3 115
52
19
33

3 341
64
23
41

3 481
58
19
39

150
25
125
133

198
38
160
169

264
25
239
262

358
32
326
350

281
69
212
245

242
57
185
226

190
89
101
140
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Graf č. 1 – Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2012 – 2018
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V obci Malinovo mal vývoj počtu obyvateľov počas posledných 6 rokov rastúci
charakter. V sledovanom období žilo najviac obyvateľov v obci v roku 2018, kedy tu sídlilo
celkovo 3 481 obyvateľov. Oproti tomu najnižší počet obyvateľov bol 2 089 v roku 2012.
Rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomretých v obci sledujeme
prostredníctvom prirodzeného prírastku. Jeho najvyššia hodnota (41 obyvateľov) bola
zaznamenaná v roku 2017 a najnižšia hodnota (8 obyvateľov) bola zaznamenaná v roku
2012.
Graf č. 2 – Vývoj vybraných demografických ukazovateľov obyvateľstva v rokoch 2012 –
2018
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Migrácia je v obci Malinovo ovplyvňovaná odchádzaním ľudí za prácou alebo
bývaním. Rozdiel medzi počtom prisťahovaných a počtom odsťahovaných predstavuje
migračný prírastok. Najviac obyvateľov (-89 obyvateľov) sa vysťahovalo v roku 2018 a
najviac obyvateľov (358) sa prisťahovalo v roku 2015.
Graf č. 3 – Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v rokoch 2012 – 2018
400
358
350

350
326

počet obyvateľov

300

264
262

250
198
200
150
100

242
245
226

239

190

212
150

169

133

160

185
140

125
101
89

50
0

281

69
25
2012
prisťahovaných

38
2013

25
2014
odsťahovaných

57

32
2015

2016

migračný prírastok

2017

2018

celkový prírastok

Zdroj: vlastné spracovanie

Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná najmä vzdialenosťou od väčších miest, s čím
súvisí aj kvalitná dopravná dostupnosť a počet zamestnávateľov nachádzajúcich sa v okolí.
Počas sledovaného obdobia mal migračný pohyb kolísavú bilanciu.
Podľa údajov zo ŠÚ SR v roku 2018 prevládali v obci Malinovo ženy (1 806) nad
mužmi (1 675). Veková štruktúra obyvateľstva sa najčastejšie interpretuje prostredníctvom
vekovej pyramídy. Horizontálna os znázorňuje počet obyvateľov a vertikálna os jednotlivé
vekové kategórie. Graf je rozdelený na ľavú a pravú časť, pričom na ľavej strane je
zastúpené mužské obyvateľstvo a na pravej strane ženské obyvateľstvo. Podľa údajov zo ŠÚ
SR je najpočetnejšia kategória žien vo veku 40 - 44 rokov (215). Z mužského obyvateľstva
prevládajú muži vo veku 35 - 39 rokov (127).
Z nasledujúceho grafu č. 4 je zrejmé, že počet obyvateľov ženského pohlavia je
vyšší ako počet obyvateľov mužského pohlavia. V obci Malinovo prevláda predproduktívna
zložka obyvateľstva nad poproduktívnou. Predproduktívna zložka je viac ako dvojnásobná
23,87%, kým produktívna zložka tvorí 10,03% (k 31.12.2018).
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Graf č. 4 - Veková pyramída štruktúry obyvateľstva obce Malinovo v roku 2018
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Nasledujúca tabuľka vyjadruje počet obyvateľov v jednotlivých vekových
kategóriách. V rokoch 2012 - 2018 prevládala v obci predproduktívna zložka nad
poproduktívnym obyvateľstvom, čo naznačuje na pozitívny trend vývoja skladby
obyvateľstva (tab. 4).
Tabuľka č. 4 – Veková štruktúra obyvateľov v obci
vek/rok

predproduktív
ny vek (0-14)

produktívny vek
(15-55ženy 60muži)

index starnutia
(poprod./predprod. *100)

1 478

poproduktívny
vek
(nad 55ž, 60m)
225

2012

386

2013

440

1 576

242

55

2014

528

1 737

255

48,29

2015

628

1 957

285

45,38

2016

712

2 099

304

42,69

2017

790

2 224

327

41,39

2 301

349

41,99

2018
831
Zdroj: vlastné spracovanie

58,29

Vzdelanie patrí medzi hlavné predpoklady budúceho zamestnania obyvateľstva.
V súčasnosti narastá stále počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo pozitívne ovplyvňuje
rozvoj daného územia. V obci Malinovo prevládal v roku 2011 počet obyvateľov s úplným
stredným odborným vzdelaním s maturitou (370). Celkovo možno konštatovať, že počas 10ročného obdobia je pre obyvateľstvo obce charakteristický nárast vzdelanostnej úrovne
obyvateľstva (tab. č. 5).
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Tabuľka č. 5 – Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
najvyššie dosiahnuté vzdelanie

základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
bez vzdelania
Zdroj: SODB 2011, SODB 2001

2001

2011

100
122
93
39
71
22
2
1
46
1

254
201
136
71
370
105
33
53
268
300

Národnostná štruktúra v obci Malinovo je heterogénna. Najviac obyvateľov sa hlási
k slovenskej (1 158) a maďarskej národnosti (625). Z toho mužov slovenskej národnosti je
571 a žien slovenskej národnosti je 587. Mužov maďarskej národnosti je 299 a žien 326
(tab. 6).
Tabuľka č. 6 – Národnostná štruktúra v obci
národnosť
slovenská
maďarská
rómska
rusínska
ukrajinská
česká
nemecká
chorvátska
srbská
židovská
moravská
bulharská
iná
nezistená
spolu
Zdroj: SODB 2011

muži
571
299
1
3
0
7
0
0
0
2
1
1
14
15
914

ženy
587
326
1
0
1
6
1
1
1
0
0
1
8
14
947

spolu
1 158
625
2
3
1
13
1
1
1
2
1
2
22
29
1 861

Čo sa týka náboženského vyznania obce Malinovo, prevláda náboženské vyznanie
rímskokatolíckej cirkvi (1 318). Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez vyznania
(336) (tab. 7).
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Tabuľka č. 7 – Náboženská štruktúra v obci
náboženské vyznanie
rímskokatolícka cirkev
gréckokatolícka cirkev
pravoslávna cirkev
evanjelická cirkev augsburského vyznania
reformovaná kresťanská cirkev
evanjelická cirkev metodistická
apoštolská cirkev
bratská jednota baptistov
cirkev československá husitská
cirkev bratská
kresťanské zbory
ústredný zväz židovských náboženských obcí
náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
bez vyznania
iné
nezistené
spolu
Zdroj: SODB 2011

spolu
1 318
6
1
57
7
9
1
3
2
1
6
1
3
1
336
14
95
1 861

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Infraštruktúra v danom území tvorí dôležitý faktor, ktorý podmieňuje rozvoj
samotnej obce a zároveň tvorí základné materiálno-technické vybavenie. Hlavnými
činiteľmi rozvoja v obci sú dostatočne vybudované energetické siete a dobrá dopravná
dostupnosť obce. Tieto zložky technickej infraštruktúry zabezpečujú aj atraktívnosť obce.
Obec sa ďalej stáva vhodným priestorom pre ďalšiu lokalizáciu firiem a podnikateľských
subjektov.
Telekomunikácie
Obec je pokrytá telekomunikačnou sieťou s možnosťou pripojenia sa na internetovú
sieť prostredníctvom telefónnej linky, DSL, Wi-Fi, prípadne prostredníctvom mobilných
operátorov. Pokrytie signálom zabezpečujú všetci operátori na telekomunikačnom trhu SR
poskytujúci mobilné hlasové a dátové služby. Občanom sú tiež k dispozícii poštové služby,
obecný rozhlas a SMS rozhlas.
Energetické siete
Obec je elektrifikovaná a plynofikovaná. Obyvatelia sú napojení na verejný
vodovod. Obec má dobudovanú splaškovú kanalizáciu s pripojením na ČOV s pokrytím
územia na 75,42% (v roku 2019). Dažďová kanalizačná sieť je rešená prostredníctvom
rigolov popri ceste. Verejné osvetlenie v obci je zabezpečené výbojkovými svietidlami
staršej i modernejšej konštrukcie (LED), ktoré sú inštalované najmä na podperných bodoch
vzdušnej distribučnej siete NN, v príslušných lokalitách tiež na oceľových osvetľovacích
stožiaroch.
Cestné a dopravné siete
Nosným dopravným systémom v súčasnosti i v budúcnosti je cestná doprava,
formovaná polohou sídla, ktorá priamo ovplyvňuje rozvoj obce administratívne spádovanej
do okresu Senec. Obec Malinovo leží na križovatke dvoch dopravných ťahov, a to cesty
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II/572 a cesty II/510. Prostredníctvom týchto ciest je komunikačné napojenie obce je na
nadradenú cestnú sieť, ktoré umožňujú výhodné spojenie so sídlami vyššieho významu a s
diaľnicou D1. Pripojenie cesty II/572 na cestu I/61 Bratislava - Trnava – hranice s
Maďarskom (Rajka) a Rakúskom (Berg) je priamo v hlavnom meste Bratislava-Nové mesto.
V obci Malinovo prechádza stredom zastavaného územia obce a v severnej časti obce sa
láme v pravom uhle v smere na juhozápad a plní funkciu zbernej komunikácie (funkčné
zaradenie B2). Zároveň svojím umiestnením plní dopravno-obslužnú činnosť, ktorá
umožňuje napájanie sa priebežnej i cieľovej dopravy. Miestne a účelové komunikácie
tvoria doplňujúcu dopravnú sieť v obci. Takmer v celom rozsahu sa pripájajú na hlavnú
dopravnú os a svojím charakterom obslužných komunikácií zabezpečujú spolu s
upokojenými ulicami prístup takmer ku všetkým jestvujúcim objektom. Celú cestnú sieť v
intraviláne i extraviláne katastrálneho územia dopĺňajú poľné cesty spevnené i
nespevnené. Sieť nemotoristických komunikácií tvoria zväčša vyhovujúce časti individuálne
spevnených plôch pozdĺž hlavnej dopravnej trasy v obci a pozdĺž intenzívnejších miestnych
komunikácií. Na niektorých miestach sú oddelené od cesty zeleným pásom alebo priekopou
a v niektorých prípadoch sú súčasťou miestnych komunikácií. Najviac frekventovanými
miestami sú okolie obecného úradu, kostola a cintorína, školských budov, v miestach
maloobchodného predaja a zastávok hromadnej automobilovej dopravy, ktoré je potrebné
v rámci rozptylových plôch a bezbariérových trás patrične upraviť a riešiť chodníky.
V súčasnosti má obec slabé autobusové spojenie na smer Ivanka a žiadne priame
prepojenie smerom na Senec. Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá
vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest
spájajúcich západ a východ Slovenska. Výstavba D4/R7 výrazne pomôže aj dopravnej
obsluhe dotknutého územia, vrátane obce Malinovo, a odľahčí existujúcu cestnú sieť najmä
od nákladnej dopravy.
Tabuľka č. 8 – Komunikácie v obci Malinovo
typ komunikácie
cesty II. triedy
cesty III. triedy
miestne komunikácie ‐ obecné
miestne komunikácie ‐ súkromné
súkromné neverejné komunikácie
účelové komunikácie ‐ obecné
účelové komunikácie ‐ súkromné
chodníky – existujúce (obecné)
chodníky – existujúce (súkromné)

dĺžka (km)
2,4
0,6
17,2
4,8
0,7
7,8
0,3
11,28
5,17

plocha (m2)
22 336
11 424
91 959
24 199
3 485
25 278
1 703
16 435
11 527

Zdroj: OcÚ Malinovo

Vodné hospodárstvo a kanalizácie
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za
zásobovanie obce pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú
na území obce. Obec je v súčasnosti zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu.
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Odpadové hospodárstvo
V obci je zavedený jednotný systém nakladania s odpadmi, za ktorý občania platia
ročný poplatok. Do celoobecného systému nakladania s odpadmi je v obci zapojených
takmer 100% domácností. Odpad je zneškodňovaný skládkovaním a separovaním. Odpady sú
zneškodňované skládkovaním mimo územia obce. S uvedenými vybratými spoločnosťami
zber a zvoz odpadov obec rieši na základe zmluvného vzťahu. Podrobnosti o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sú upravené Všeobecne záväzným
nariadením o likvidácii odpadov na území obce Malinovo. V obci je zavedený separovaný
zber papiera, skla, železných kovov, hliníka, textilu, plastov a jedlých olejov. Všetky
vyseparované zložky sú zhodnotené ako druhotná surovina.
Tabuľka č. 9 – Množstvá odpadu vyprodukovaných v roku 2018
názov odpadu
papier a lepenka
sklo
vyradené el. zariadenia iné ako 200 121
Plasty
Pneumatiky
biologický rozložiteľný odpad
zmesový komunálny odpad
objemový odpad
drobné stavebné odpady
vyradené zariadenia obsahujúce chlórflouruhlovodík
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

množstvo (t)
28,15
34,35
1,96
15,42
517,11
923,75
137,69
0,10
0,16

Zdroj: OcÚ Malinovo

Tabuľka č. 10 – Separovaný zber v obci za roky 2011 – 2018
roky
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
komunálny odpad v t. 729,68 996,16 975,01 1118,53 1139,06 1216,85 1475,83 1693,06
% separovaného
odpadu z TKO
36,34
Zdroj: OcÚ Malinovo

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
Sociálna infraštruktúra vplýva na životnú úroveň obyvateľov žijúcich na území obce,
uspokojuje potreby obyvateľov. Je podmienená štruktúrou osídlenia, ale taktiež veľkosťou
sídiel. Sústredenie sa verejných a súkromných zdrojov do priestoru a ich smerovanie do
rozvoja sociálnej infraštruktúry podporuje dynamiku jej rozvoja, pričom sa uchováva
rôznorodosť a identita vlastníckych foriem. Pri sociálnej infraštruktúre sa najčastejšie
berie do úvahy: domový a bytový fond, školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo a služby
obyvateľstvu.
Domový a bytový fond
Obytná funkcia patrí k základným funkciám obce. Stav bytového a domového fondu
ako aj príležitosti na bývanie sú dôležité faktory ovplyvňujúce ďalší rozvoj obce, či
prilákanie nových obyvateľov.
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V obci sa nachádza 645 bytov, z toho je 586 obývaných a 59 neobývaných. Väčšina
domov bola postavená v rokoch 1946 - 1990, a to celkovo 277, čo značí, že zástavba domov
je pomerne zastaralá. Nasledujúca tabuľka znázorňuje počty bytov podľa obývanosti
a obdobia výstavby.
Tabuľka č. 11 – Bytový fond
byty

byty obývané

spolu

spolu

645

586

byty neobývané

podľa obdobia výstavby
do r.
1945
33

domy
s nezistenou
obývanosťou

1946 1990
277

1991 2000
54

2001 a
neskôr
190

spolu
Nezistené
32

59

podľa obdobia výstavby
do r.
1945
3

1946 1990
9

1991 2000
0

spolu
2001 a
neskôr
8

Nezistené

0

39

Zdroj: SODB 2011

Školstvo
Spojená škola v Malinove vznikla 1. septembra 2019 vydaním zriaďovacej listiny
Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý sa stal jej zriaďovateľom. Škola je rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou a tvoria ju 2 organizačné zložky:
1. základná škola pre primárne vzdelávanie žiakov v ročníkoch 1. – 4. a nižšie sekundárne
vzdelávanie žiakov zatiaľ pre žiakov 5. ročníka. V ďalších školských rokoch sa budú
postupne otvárať ďalšie ročníky 2. stupňa.
2. stredná odborná škola záhradnícka, ktorá pripravuje študentov na výkon povolania v
študijnom odbore záhradníctvo a floristika.
Súčasťou školy sú: školská jedáleň, školský internát a školský klub detí.
Vyučovanie v ZŠ sa realizuje v 3 budovách. Elokované pracoviská na Školskej
a Višňovej ulici navštevujú žiaci I. stupňa. V dôsledku vysokého nárastu počtu žiakov bola
kapacita školy rozšírená vďaka priestorom, ktoré boli poskytnuté v SOŠ záhradníckej na
Bratislavskej ulici. V tejto budove sú otvorené triedy 5. ročníka, ku ktorým budú postupne
pribúdať priestory pre vyššie ročníky 2. stupňa.
Budova SOŠ sa nachádza na Bratislavskej ulici aj so svojimi súčasťami so školským
internátom a školskou jedálňou.
V tomto školskom roku bude zahájená rekonštrukcia dvoch poschodí budovy SOŠ,
v ktorej budú otvorené triedy pre potreby ZŠ.
Tabuľka č. 12 - Vývoj počtu žiakov v MŠ a ZŠ
školský rok
počet detí ZŠ
2012/13
74
2013/14
81
2014/15
90
2015/16
107
2016/17
140
2017/18
171
2018/19
192

počet detí MŠ
92
95
106
159
158
153
154

Zdroj: OcÚ Malinovo
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O vzdelávanie detí navštevujúcich obe zariadenia sa starajú fundovaní pedagogickí
pracovníci a nekvalifikovaní pracovníci. Chod zariadení zabezpečujú pedagógovia
v spolupráci s nepedagogickým personálom (tab. č. 13).
Tabuľka č. 13 - Počet pracovníkov v školstve v obci Malinovo
pedagogickí pracovníci
nepedagogickí pracovníci
v MŠ
v ZŠ
v MŠ
v ZŠ
20

26

15

5

Zdroj: OcÚ Malinovo

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci sa nachádza ordinácia praktického lekára pre dospelých, stomatologická
ambulancia a ambulancia detského lekára. Vo sfére základnej zdravotníckej starostlivosti
sa hľadajú nové prístupy optimálnejšieho zabezpečenia služieb ošetrujúceho lekára a
zdravotníckych zariadení, uvažuje sa i o možnosti zriadenia súkromných ordinácií, resp.
rodinných lekárov. Všetci lekári prevádzkujú súkromné ordinácie, ktoré sú zazmluvnené so
všetkými poisťovňami.
Služby obyvateľstvu
Na území obce sa intenzívne využíva poľnohospodárska pôda. V južnej a
severozápadnej časti sa nachádza hospodársky dvor. Okolie obce patrí so svojimi pôdami
medzi najúrodnejšie oblasti Slovenska, a preto na jej území prebieha veľmi intenzívne
využívanie poľnohospodárskych pôd. Pestujú sa teplomilné plodiny od obilnín cez kukuricu,
olejnaté rastliny a iné kŕmne plodiny. Na tomto území je významný aj chov hospodárskych
zvierat. Spoločnosť AGRO Malinovo tu prenajíma pozemky a vykonáva výrobu mäsa
a mäsových výrobkov a tiež biovýrobu.
Veľké prevádzky, napr. AGRO Malinovo, Floril, Wiky, Stavebniny Horváth,
zamestnávajú viacerých miestnych obyvateľov.
Cesty II. triedy, ktoré prechádzajú cez obec, plnia hlavnú dopravnú funkciu.
Kultúrnu funkciu plnia kultúrny dom, kaplnka, knižnica, sochy, kaštieľ, parky,
pamätné miesta, Božie muky, cintorín a dom smútku, zvonica, náučný poznávací chodník
a prírodný amfiteáter.
Terciárny sektor hospodárstva zabezpečuje uspokojovanie rozličných základných
potrieb obyvateľstva (obchod, stravovanie, bývanie a i.). Do sféry služieb možno začleniť
aj zdravotníctvo, školstvo, šport a sociálnu starostlivosť.
DHZ Malinovo zabezpečuje ochranu proti požiarom pre obec a blízke okolie,
udržiava v dobrom technickom stave vozidlá a celú hasičskú výbavu.
V oblasti športovo-telovýchovnej vybavenosti záujmové územie disponuje väčšinou
otvorenými športovými plochami, ktoré reprezentuje futbalový štadión a súvisiace plochy,
obecná telocvičňa a viacúčelové ihrisko. V obci je činný aj Futbalový klub TJ Malinovo,
Lukostrelecký oddiel, stolnotenisový oddiel, kluby zamerané na ďalšiu športovú činnosť –
fitness, nordic walking, tanec, jóga, tenis a bedminton. V obci sa nachádza materská škola
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a Spojená škola s organizačnou zložkou Stredná škola
záhradnícka a Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V oblasti zariadení
vybavenosti sociálnej starostlivosti je v obci v prevádzke Rodinné centrum Família, Klub
dôchodcov a pobočka Červeného kríža.
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Starosta obce je občanom k dispozícii na obecnom úrade, ktorý sa tu nachádza,
prípadne s nimi komunikuje prostredníctvom obecného rozhlasu, webstránky a SMS
rozhlasu. Elektronické služby pre obyvateľov pri vybavovaní úradných záležitostí nie sú
momentálne zabezpečené.

EKONOMICKÁ ZÁKLADŇA OBCE
Ekonomická základňa obce patrí k najdôležitejším faktorom z hľadiska možnosti
zamestnania miestneho obyvateľstva. Obec sa nachádza v blízkosti miest Bratislava
a Senec, čo pre jej obyvateľov predstavuje lepšie možnosti v oblasti zamestnanosti – viac
pracovných príležitostí a rozvoj sociálnej oblasti. Z nasledujúcej tabuľky je zrejmá
ekonomická aktivita obyvateľstva, ktorá predstavuje 967 obyvateľov ekonomicky aktívnych.
Tabuľka č. 14 – Ekonomická aktivita obyvateľstva
osoby ekonomicky aktívne
ekonomicky aktívni spolu
pracujúci dôchodcovia
materská dovolenka
nezamestnaní

967
39
13
77

Zdroj: SODB 2011

Obyvateľstvo obce Malinovo sa vyznačuje rôznorodosťou v odvetviach ekonomickej
činnosti. Najviac obyvateľov pracuje v oblasti maloobchodu okrem motorových vozidiel
a motocyklov (93), z ktorých 77 musí dochádzať za prácou. Druhú najpočetnejšiu skupinu
tvorí obyvateľstvo pracujúce v oblasti vzdelávania (83), z čoho 81 musia dochádzať za
prácou. Najmenej ľudí je zamestnaných v odvetviach ako sú lesníctvo a ťažba dreva, ťažba
uhlia a lignitu, pomocné činnosti pri ťažbe a výroba textilu, kože a kožených výrobkov,
podrobné informácie znázorňuje tabuľka č. 15.
Z celkového počtu 967 ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza do práce 835
obyvateľov.
Tabuľka č. 15 - Odvetvia ekonomickej činnosti
odvetvie ekonomickej činnosti
pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým
súvisiace
lesníctvo a ťažba dreva
ťažba uhlia a lignitu
pomocné činnosti pri ťažbe
výroba potravín
výroba nápojov
výroba textilu
výroba odevov
výroba kože a kožených výrobkov
spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
výroba papiera a papierových výrobkov
tlač a reprodukcia záznamových médií
výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
výroba výrobkov z gumy a plastu
výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

ekonomicky aktívne osoby
muži

ženy

spolu

z toho dochádza
do zamestnania

13

6

19

13

5
0
1
8
1
0
0
3

0
1
0
5
1
4
5
0

5
1
1
13
2
4
5
3

1
1
1
10
2
1
4
1

3

1

4

2

2
2
5

1
1
8

3
3
13

3
2
12

1

1

2

2

4
1

1
0

5
1

5
1

30

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023
výroba a spracovanie kovov
výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
výroba elektrických zariadení
výroba strojov a zariadení i. n.
výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
výroba ostatných dopravných prostriedkov
výroba nábytku
iná výroba
oprava a inštalácia strojov a prístrojov
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
zber, úprava a dodávka vody
výstavba budov
inžinierske stavby
špecializované stavebné práce
veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a
motocyklov
veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
pozemná doprava a doprava potrubím
vodná doprava
skladové a pomocné činnosti v doprave
poštové služby a služby kuriérov
ubytovanie
činnosti reštaurácií a pohostinstiev
nakladateľské činnosti
činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
telekomunikácie
počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
informačné služby
finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia
poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem
povinného sociálneho poistenia
pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
činnosti v oblasti nehnuteľností
právne a účtovnícke činnosti
vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a
analýzy
vedecký výskum a vývoj
reklama a prieskum trhu
ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
veterinárne činnosti
prenájom a lízing
sprostredkovanie práce
činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných
kancelárií a súvisiace činnosti
bezpečnostné a pátracie služby
činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti
verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
vzdelávanie
zdravotníctvo
starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)
sociálna práca bez ubytovania
tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych
zariadení
činnosti herní a stávkových kancelárií
športové, zábavné a rekreačné činnosti
činnosti členských organizácií

1
16
1
4
5
6
1
2
2
9
3
0
13
8
46

1
6
0
4
3
2
1
0
1
2
0
3
6
1
3

2
22
1
8
8
8
2
2
3
11
3
3
19
9
49

2
19
1
7
8
6
1
2
3
8
2
3
16
8
44

17

5

22

20

39
44
23
0
0
7
3
12
2
2
7
15
4

20
49
3
1
1
6
3
21
3
1
3
3
2

59
93
26
1
1
13
6
33
5
3
10
18
6

50
77
19
1
1
13
6
28
5
3
10
17
5

7

14

21

19

0

1

1

1

1
7
6
7

4
5
12
2

5
12
18
9

5
11
16
8

11

5

16

12

1
10
1
0
1
0

2
7
2
2
2
4

3
17
3
2
3
4

3
16
2
2
3
3

2

1

3

3

8
4

0
4

8
8

7
7

6

1

7

6

25
26
14

47
57
28

72
83
42

62
81
41

1

2

3

3

1
4

2
1

3
5

3
4

0

4

4

3

1
2
4

0
2
2

1
4
6

1
4
5
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oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
ostatné osobné služby
zamestnávateľ v zahraničí
nezistené
spolu

1
2
1
32
532

0
7
5
19
435

1
9
6
51
967

0
7
6
38
835

Zdroj: SODB 2011

Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v obci patria spoločnosti uvedené
v tabuľke č. 16.
Tabuľka č. 16 – Obchodné subjekty v obci Malinovo
názov
počet zamestnancov
FLORIL s.r.o.
cca 50

WIKY s.r.o.
STAVEBNINY
Horváth s.r.o.

cca 20

zameranie
cukrárenská výroba
veľkoobchod s
hračkami, školskými
a kancelárskymi
potrebami

cca 30

stavebniny

Zdroj: OcÚ Malinovo

Majetok obce
Majetok obce poukazuje na zložky, ktorými obec disponuje. K všeobecným zložkám
patrí hlavne dlhodobý majetok obce hmotný a nehmotný, finančný majetok a taktiež
obežný majetok. Obec by mala poznať stav svojho majetku, aby mohla ďalej využívať ich
maximálne možnosti správnym spôsobom.
Celková posledná účtovná hodnota majetku obce Malinovo k 31. 12. 2018 je
6 470 585,06 €. Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že najvyššiu hodnotu predstavuje
dlhodobý hmotný majetok, konkrétne budovy a stavby. V období rokov 2014 – 2017 mala
hodnota dlhodobého hmotného majetku stúpajúcu tendenciu. Tento majetok predstavujú
pozemky, budovy, stavby, inventár, dopravné prostriedky, drobný DHM a ostatný HM.
Tabuľka č. 17 - Majetok obce a jeho vývoj

dlhodobý hmotný
- pozemky
- budovy, stavby
- inventár
- dopravné
prostriedky
- drobný DHM
- ostatný HM
dlhodobý nehmotný
dlhodobý finančný
obežný majetok

3 123
300
2 799
12

2014
796,89
770,15
571,45
268,87

majetok (€)
2015
2016
2017
2018
3 189 407,25
4 190 223,69 6 531 724,91 6 470 585,06
300 770,15
425 471,21 2 805 216,44 2 603 629,42
2 806 187,84
3 430 087,68 3 613 634,65 3 755 503,91
27 145,87
19 598,87
40 041,22
54 516,60

2 086,98

8 446,48

18 623,88

12 152,28

5 923,90

9 099,44
12 388,83
474 716,57
119 054,-

11 853,03
35 003,88
0
478 036,57
458 929,42

8 920,03
287 522,02
0
478 036,57
78 913,36

5 989,63
54 690,71

3 059,23
47 952

475 716,57
127 198,21

475 716,57
420 208,54

Zdroj: OcÚ Malinovo
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ZDRUŽENIA A ORGANIZÁCIE NA ÚZEMÍ OBCE
Na území obce Malinovo je registrovaných 50 občianskych združení (výpis z registra
občianskych združení), z ktorých sa najväčšou mierou podieľajú na rozvoji obce združenie
Csemadok, Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo, Červený kríž, Klub dôchodcov, Klub starých
pánov, tanečný súbor Margaréta, OZ Pro Eberhard, PZ Eberhard, Rodinné centrum Família
Malinovo, OZ Doma v Malinove a Záhradkári. Zo športových klubov pôsobia v obci Futbalový
klub TJ Malinovo, Lukostrelecký oddiel, stolnotenisový oddiel, kluby zamerané na ďalšiu
športovú činnosť – fitness, nordic walking, tanec, jógu, tenis a bedminton. Obec Malinovo
je tiež členom Miestnej akčnej skupiny Malodunajsko.
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VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA OBCE
MALINOVO
Obec Malinovo mala spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
na obdobie rokov 2007 - 2013. V obci sa realizovalo niekoľko projektov, ktoré podmienili
rozvoj samotnej obce. Tieto projekty sa realizovali v rôznych oblastiach.
Obec v predchádzajúcom období investovala peniaze do obnovy centrálnej zóny
obce. Na zriadenie Náučného historického chodníka obcou Malinovo obec získala v roku
2008 finančný príspevok 9 529 714,79 SK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)
a 8 576 743,31 SK zo štátneho rozpočtu SR (ŠR SR). Obec prispela 952 971,47 SK.
Ďalší projekt, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR, mal názov
„Turistické informačné centrum obce Malinovo“. Obec získala ešte v tom istom roku na
realizáciu spomínaného projektu z EFRR sumu 1 898 514,45 SK a 1 708 663 SK zo ŠR SR.
Ďalších 189 831,44 SK bolo z obecných zdrojov.
V roku 2009 obec získala dotáciu 118 540,21€ z Nórskeho finančného mechanizmu
a ŠR SR, vďaka ktorej sa zrealizoval projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“.
Na najbližšie obdobie sú pripravené projektové zámery, ktoré sú popísané v
programovej časti dokumentu. Tieto projekty tiež budú smerované k rozvoju obce a k
zvýšeniu spokojnosti obyvateľov obce. Plánované projekty zvýšia technickú, ale aj
občiansku vybavenosť a celkový vzhľad obce. Obec sa stane atraktívnejšou nielen pre
svojich obyvateľov, ale aj širšie okolie samotnej obce. Tým, že obec bude mať vypracovaný
PHSR na obdobie 2020 – 2023, môže žiadať finančné prostriedky na svoj rozvoj a rozmach z
fondov Európskej únie a iných dotačných programov.

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU
Za účelom zistenia názorov miestnych obyvateľov o spokojnosti a kvalite života v
obci Malinovo sa uskutočnil dotazníkový prieskum, ktorý umožnil obyvateľom vyjadriť ich
názory na jednotlivé oblasti života v obci a zároveň navrhnúť možnosti riešenia problémov,
ktoré v obci vnímajú. Obyvatelia obce sa v dotazníku vyjadrovali k rôznym sféram a k
dianiu v samotnej obci.
Dotazníkový prieskum má za úlohu pomôcť predstaviteľom obce Malinovo pri
hľadaní možností na zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom zistenia ich
potrieb. Prieskum predstavuje dôležitý nástroj pri definovaní rozvojových priorít a cieľov
obce Malinovo v ďalšom období. Vyplnenie dotazníkov pomôže zlepšiť oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, pričom pri stanovovaní ďalšieho smerovania
obce sa bude vychádzať aj z týchto podkladov.
Dotazníkový prieskum prebiehal v elektronickej podobe. Online dotazník bol
zverejnený na oficiálnej webovej stránke obce, kde ho vypĺňali obyvatelia obce, ktorí sa
preklikli na zverejnený odkaz. Odkaz na dotazník bol tiež zverejnený v skupine na sociálnej
sieti Facebook, ktorá združuje obyvateľov Malinova.
Prvé otázky dotazníka sme zamerali na základnú charakteristiku respondenta.
Prieskumu sa zúčastnilo 52,7% žien a 47,3% mužov. Dotazníkom venujú väčšiu pozornosť
ženy ako muži, na čo poukazuje aj nasledujúci graf.
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Graf č. 5 - Podiel žien a mužov na účasti v dotazníkovom prieskume

Zdroj: vlastné spracovanie

V nasledujúcom grafe sú uvedené vekové skupiny respondentov, prostredníctvom
ktorých sme určili vekovú štruktúru respondentov. Je dôležité, aby sa do dotazníkového
prieskumu zapojili obyvatelia vo všetkých vekových kategóriách. Obec tak bude mať
prehľad o potrebách či už mládeže alebo starších obyvateľov žijúcich v obci. Názory
mladších, ale aj starších obyvateľov sú nevyhnutné pri zostavovaní budúceho rozvoja obce
vo všetkých jej smeroch.
Graf č. 6 - Vekové skupiny respondentov

Zdroj: vlastné spracovanie

Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že väčšina obyvateľov Malinova
dochádza za zamestnaním do Bratislavy (73,7% respondentov), pričom časť z nich pracuje
priamo v obci (11,1%), resp. v Bernolákove (1,5%).
Prieskumu sa zúčastnili aj obyvatelia, ktorí sa do obce prisťahovali pred 1 až 5
rokmi alebo sa sem práve sťahujú, ale aj tí, ktorí žijú v obci od narodenia, resp. už
desiatky rokov. Ako najčastejší dôvod bývania v obci obyvatelia označovali odpovede:
„rodisko, rodinné dôvody, vlastníctvo majetku“, „výhodné dopravné spojenie s okolím“,
„dobré sociálne vzťahy“, „čisté životné prostredia a pekná príroda“, „vzhľad obce a pokoj“
a „dobrá infraštruktúra“.
Stráviť svoju budúcnosť v obci Malinovo plánuje 94,9% respondentov, čo
predstavuje pozitívne zistenie. Z údajov vyplýva, že obyvatelia obce majú prevažne
záujem stráviť svoju budúcnosť v obci. 5,1% respondentov neplánuje svoju budúcnosť
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prežiť v obci. Ich rozhodnutie môže ovplyvňovať veľa faktorov. Väčšina obyvateľov obce je
však spokojná s rozvojom a dianím v obci natoľko, že neplánuje Malinovo opustiť.
Graf č. 7 - Záujem respondentov o bývanie a zotrvanie v obci

Zdroj: vlastné spracovanie

Najviac respondentov (49,8%) označovalo odpoveď „nevýhodné dopravné spojenie s
okolím“ za najvážnejší dôvod, pre ktorý by sa odsťahovali. Ďalším dôvodom bola „zlá
infraštruktúra“ (49%), „znečistené životné prostredie“ (42,1%), „zlé sociálne vzťahy“
(33,2%) a „vzhľad obce“ (27%).
Následne sme zisťovali spokojnosť obyvateľov s vybranými službami obce, ktoré
respondenti hodnotili v škále od 1 (veľmi spokojný/-á) do 5 (veľmi nespokojný/-á).
S vybavenosťou vodovodom a kanalizáciou v obci je spokojná väčšina respondentov, čo
vyjadruje aj nasledujúci graf.
Graf č. 8 – Spokojnosť respondentov s vybavenosťou vodovodom a kanalizáciou v obci (1 veľmi spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie

Väčšina obyvateľov Malinova je tiež spokojná s vybavenosťou obce verejným
osvetlením.
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Graf č. 9 – Spokojnosť respondentov s vybavenosťou obce verejným osvetlením (1 - veľmi
spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie

S vybavením obce plynom je veľmi spokojných 50,5% respondentov, čo je najviac
z vybraných služieb v prieskume. 32,2% respondentov bolo veľmi spokojných aj s požiarnou
ochranou v obci. Všeobecnú zdravotnícku starostlivosť v Malinove zhodnotili obyvatelia
priemerne (graf č. 10).
Graf č. 10 – Spokojnosť respondentov so všeobecnou zdravotníckou starostlivosťou v obci (1
- veľmi spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie

Priemerné hodnotenie (odpoveď „3“) vyjadrilo najviac respondentov aj v otázkach
spokojnosti s možnosťami športového vyžitia v obci (35,4%), kultúrneho vyžitia (30,6%), so
vzdelávaním v obci (38%), sociálnou starostlivosťou (57,5%), domom smútku (56,5%),
obecnou knižnicou (59,1%), bezpečnosťou a ochranou osobného majetku v obci (35,5%) a
s prácou obecného úradu a miestnej samosprávy (37,6%).
Pozitívnejšie sa obyvatelia Malinova vyjadrili k spokojnosti s ponukou služieb
a obchodov v obci (graf č. 11).
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Graf č. 11 – Spokojnosť respondentov s ponukou služieb a obchodov v obci (1 - veľmi
spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie

Väčšina respondentov vyjadrila
a separovaním odpadu v obci (graf č. 12).

spokojnosť

aj

so

zberom

kom.

odpadu

Graf č. 12 – Spokojnosť respondentov so zberom kom. odpadu a separovaním odpadu v obci
(1 - veľmi spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie

Susedské vzťahy v obci Malinovo charakterizovali respondenti väčšinou ako „blízke“
(39,9%), „skôr voľné“ (31%) a „veľmi blízke“ (19,2%), čo vyjadruje aj graf nižšie.
Graf č. 13 – Susedské vzťahy v obci Malinovo

Zdroj: vlastné spracovanie
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Ďalšou skúmanou kategóriou bolo, či sa vôbec obyvatelia obce zaujímajú o dianie v
obci a či sa zapájajú do rozvojových činností obce Malinovo. Z opýtaných respondentov sa
viac ako polovica priklonila k odpovedi „áno, občas“ sa zapájajú do rozvojových aktivít
obce. Túto odpoveď označilo 61,4% respondentov. 21,8% opýtaných uviedlo odpoveď „áno“
a 16,8% respondentov uviedlo, že sa nezapája do rozvojových aktivít obce (graf č. 14).
Graf č. 14 – Záujem o dianie a život v obci a zapájanie sa do rozvojových činností

Zdroj: vlastné spracovanie

Väčšina respondentov uviedla, že k hlavným dôvodom nezapájania sa do
rozvojových činnosti obce je nedostatok voľného času (60,3%) a „nedostatok informácií“
(54,4%). Obyvatelia obce sa vyjadrili, že nevedia ako by mohli pomôcť a taktiež vyjadrili v
dotazníkovom prieskume nezáujem z ich strany o rozvojové činnosti v obci. Niektorí
respondenti uviedli „zlé vzťahy s obecným úradom“ a „nerešpektovanie pripomienok“ („aj
tak je to zbytočné“).
Väčšinu obyvateľov Malinova by motivovala, aby sa zapojili do rozvojových činností
obce lepšia informovanosť a komunikácia s obecným úradom, viditeľné výsledky, viac času,
rešpektovanie pripomienok a uvedomenie niektorých, že obec je komunita.
Súčasťou ďalšej časti dotazníkového prieskum bolo zistiť, ako sú obyvatelia obce
spokojní s pracovnými možnosťami v obci, čo vyjadruje nasledujúci graf.
Graf č. 15 – Spokojnosť respondentov s pracovnými možnosťami v obci (1 - veľmi
spokojný/-á, 5 - veľmi nespokojný/-á)

Zdroj: vlastné spracovanie
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Ako rozporuplná sa vo výsledkoch prieskumu ukázala otázka, či je v obci vytvorený
priestor na využívanie voľného času pre deti a mládež. Celkovo 55,4% respondentov uviedlo
odpoveď „áno“ a 44,6% „nie“.
Graf č. 16 - Existencia priestoru na využívanie voľného času pre deti a mládež

Zdroj: vlastné spracovanie

V otázke, čo by sa malo v obci zmeniť alebo vybudovať pre lepšie využitie voľného
času respondenti najčastejšie uvádzali budovanie cyklotrás, ihrísk, športovísk,
revitalizovanie parku, verejného kúpaliska a voľnočasového centra.
Rozvoj obce v budúcnosti vidia obyvatelia Malinova najčastejšie v budovaní
cyklotrás na území obce (79% respondentov), rekonštrukcii miestnych komunikácií (66,2%),
obnove miestnych ihrísk a športovísk (53,7%), ochrane prírody a životného prostredia
(53,4%). Respondenti sa tiež vyjadrili, aby sa v obci už nepovolila ďalšia výstavba nových
domov.
Poslednou otázkou v rámci dotazníkového prieskumu bola „Čo by ste zmenili, keby
ste sa stali starostom/-kou obce?“. Obyvatelia obce tak mali opäť možnosť vyjadriť svoj
názor a uviesť svoje návrhy a aktivity, ako obec zmeniť k lepšiemu, stabilnejšiemu a
prospešnejšiemu prostrediu pre obyvateľov obce. Odpovede na túto otázku boli rôzne.
Niektorí respondenti vyjadrili dôveru súčasnému starostovi, pričom sa častokrát vyskytovali
odpovede ohľadom zlepšenia komunikácie so zastupiteľstvom, s občanmi. Občania
požadujú najmä dobudovanie infraštruktúry (chodníky, oprava ciest, cyklotrasy),
proaktívny prístup, spracovanie stratégie rozvoja obce v oblasti dopravy, kultúry, športu,
vzdelávania, sociálnych služieb, využívanie inovatívnych technológií v oblasti komunikácie
a smart riešení pre samosprávy, rozvoj protipovodňových opatrení v obci a budovanie
alternatívnych zdrojov energie pre napájanie verejných budov, využitie parku a kaštieľa
spoločne s aktivitami Bratislavského samosprávneho kraja pre inovatívne podnikanie,
zlepšenie spôsobu separácie odpadu a zavedenie nového systému zberu odpadu,
nepodporovať novú výstavbu v obci a väčšiu informovanosť v lokalite Tri vody o dianí v
obci.
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SWOT ANALÝZA
Tento dokument na predchádzajúcich stránkach poskytuje pohľad na súčasný stav
socioekonomického rozvoja obce. Avšak aby sme mohli vypracovať účinnú rozvojovú
stratégiu, je potrebné prezentovať výsledky socioekonomickej analýzy obce a analýzy
výsledkov realizovaných opatrení vo forme objektívnej, výstižnej, hutnej a čo
najkomplexnejšej charakteristiky vyváženého vývoja obce.
Toto nám umožní SWOT analýza, ktorá svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov
(silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia) dobre vyhovuje charakteru úvah
potrebných pri formulovaní stratégií a ich implementácie počas celého programového
obdobia. Pomáha tiež pružne reagovať na meniaci sa vývoj obce prostredníctvom spätných
korekcií jednotlivých identifikovaných javov vrátane ich preraďovania do iných kvadrantov.
Silné a slabé stránky sú v SWOT analýze definované ako interné faktory a kapacity,
ktoré sú prínosom, alebo naopak, predstavujú nedostatky súčasného stavu. Príležitosti
a ohrozenia predstavujú na druhej strane externé faktory a podmienky prostredia, určujú
možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať v budúcnosti.
Rozdelenie položiek medzi silné stránky a príležitosti definuje, na ktorých faktoroch
môže obec stavať, aktívne ich využívať a rozvíjať – a má na ne dosah (silné stránky).
Taktiež predstavuje faktory, ktoré sú pre obec priaznivé, avšak stratégia obce nie je na ne
smerovaná, resp. sú mimo dosahu obce (príležitosti). Členenie položiek na slabé stránky a
ohrozenia určuje, aké faktory má obec odstrániť, resp. eliminovať – a má na ne dosah
(slabé stránky), a akým ohrozeniam bude musieť čeliť v rámci jej ďalšieho rozvoja.
Tabuľka č. 18 – SWOT analýza
silné stránky
• nárast počtu obyvateľov
• zvyšovanie predproduktívnej zložky
obyvateľstva
• znižujúca sa hodnota indexu
starnutia
• výhodná geografická poloha obce
v blízkosti miest Senec a Bratislava
• prepojenie regionálnymi
komunikáciami na cestu I/61
Bratislava – Trnava – Rakúsko
a Maďarsko
• vybudovanie Spojenej školy
v spolupráci s BSK
• dostatočné kapacity MŠ
• činnosť športových klubov
• prítomnosť mimovládnych
organizácií
• prítomnosť lekárov v obci
• nízke percento nezamestnanosti
• vhodné podmienky na rozvoj športu
a cestovného ruchu
• vybudovaný obecný vodovod s
pokrytím územia na takmer 100% +
vybudovaná dažďová kanalizačná
sieť na 100%
• existencia verejného internetu

slabé stránky
• nedostatok finančných prostriedkov
na údržbu technickej infraštruktúry
• nízky podiel ciest vyšších tried z
celkovej dĺžky ciest v regióne
• chýbajúce priame dopravné spojenie
s okresným mestom (Senec)
• zanedbaný stav kaštieľa a parku ako
NKP
• chýbajúci priestor pre organizovanie
klubových stretnutí organizácií
pôsobiacich v obci
• malý počet energeticky úsporných
svietidiel (LED) v rámci osvetlenia
obce
• zabezpečenie bezpečnosti v obci
• nedostatok priestorov pre
personálne kapacity OÚ
• chýbajúci archív obce
• zrušenie turistického informačného
centra
• absentujú elektronického služby
občanom
• nízky počet kultúrnych
(spoločenských) aktivít
organizovaných OÚ
• absencia optickej siete
41

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokrytie signálom mobilných
operátorov na 100%
existencia zberného dvora pre
separovaný zber
zabezpečený odvoz TKO
vybudovaná dažďová kanalizačná
sieť na 100% územia
spracovaný územný plán obce
existencia regionálneho biocentra
Ostré rúbanisko
prítomnosť regionálneho biokoridora
Malý Dunaj
rozvoj a uchovávanie kultúrnych
tradícií a folklóru
prítomnosť kultúrno-historických
pamiatok – kaštieľ s historickým
parkom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

príležitosti
• existencia vhodných podmienok na
rozvoj poľnohospodárstva
• zlepšenie prístupu malých
a stredných podnikateľov
k financiám
• podpora rozvojových investícií
• spájanie pravidelných, tradičných
kultúrnych aktivít s podnikateľskými
aktivitami, resp. organizovanie
kultúrnych aktivít pre podnikateľské
účely (poznávacia a kultúrna
turistika)
• využitie významnej geografickej
polohy územia z hľadiska
prechádzajúcich dopravných
koridorov
• rozvoj ekologického

absencia cyklotrasy
nevyužitý potenciál anglického parku
prítomnosť odpadu v korytách
miestnych tokov
nízka miera vynútiteľnosti práva v
oblasti ŽP
absencia prepojenia
poľnohospodárskej prvovýroby so
spracovateľským priemyslom
obmedzené podmienky pre rozvoj
podnikania
nedostatok priestorov pre
začínajúcich podnikateľov
nedostatočná úroveň identifikovania
potrieb rozvoja ľudských zdrojov
nízky záujem občanov na
organizovanie podujatí
nedostatočná propagácia cestovného
ruchu obce
nedostatočné služby v oblasti
cestovného ruchu
slabá kooperácia s cestovnými
kanceláriami
nedostatočná úroveň optimalizácie
procesov a štandardizácie
dokumentov vo verejnej správe
nedostatok aktivít zameraných na
podporu začleňovania niektorých
znevýhodnených skupín do
spoločnosti a znižovanie rizík
sociálno-patologických javov
nízka dostupnosť a úzka variabilita
sociálnych služieb a výkonu iných
opatrení

Ohrozenia
• odliv mladých ľudí za prácou
• nedostatok finančných prostriedkov
na realizáciu projektových zámerov
na rozvoj a zveľadenie obce
• legislatíva
• vytváranie uzavretých komunít
jednotlivých novovybudovaných
zónach
• zmena vidieckeho sídla na sídlo
s obytnou funkciou
• vznik skládok a znečisťovanie
vodných tokov
• nevyužitie zo strany samosprávy
potenciálu nových obyvateľov
v prospech udržateľného rozvoja
obce
• nezapájanie sa občanov do
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•
•
•
•

poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby
obnoviteľné zdroje energie –
geotermálna energia, energia
biomasy, veterná energia
zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie
prepojenie trhov práce na susediace
trhy práce
možnosť rozvoja cestovného ruchu
na Malom Dunaji
možnosti rozvoja cykloturistických,
jazdeckých a náučných chodníkov

•
•
•
•
•
•
•

rozvojových aktivít
administratívne opatrenia
obmedzujúce plnohodnotný rozvoj
cestovného ruchu
neochota ľudí investovať a začať s
podnikateľskými aktivitami
v cestovnom ruchu
pokles rozsahu prepravy na železnici
a zvyšovanie negatívnych účinkov
dopravy na životné prostredie
zvyšujúce sa náklady na údržbu a
opravy cestnej infraštruktúry
ohrozená kvalita pitných a
povrchových vôd
zhoršujúca sa sociálna situácia
niektorých skupín obyvateľstva
slabá podpora kultúry zo strany štátu
a VÚC

Zdroj: vlastné spracovanie
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť určuje rozvoj potenciálu a limitov územia obce a definuje
podmienky trvalo udržateľného rozvoja. Obsahuje ďalej stratégiu rozvoja obce, pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík, ktoré určia hlavné smery, priority a ciele rozvoja.

KĽÚČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA
Potreba určenia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je daná
nevyhnutnosťou zabezpečenia čo najvyššej adresnosti programového dokumentu. Určenie
kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy, spresňuje
smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne usporiadaných disparít s
využitím faktorov rozvoja.
Kľúčové disparity definujú „prekážky“, ktoré je potrebné prekonať, aby bolo možné
napĺňať víziu a dosiahnuť všetky stanovené ciele. Faktory rozvoja určujú, ktoré impulzy
sociálno-ekonomického rozvoja sa majú využívať a vytvárať na zmiernenie identifikovaných
disparít. Disparity a faktory rozvoja je potrebné usporiadať koherentne podľa závažnosti
identifikovaných ohrození a slabých stránok.
Na základe výsledkov analýz boli identifikované nasledujúce disparity a faktory
rozvoja.
Koherentné poradie disparít
Hlavnou disparitou obce je nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry (miestne komunikácie a chodníky), nízky podiel ciest vyšších tried
z celkovej dĺžky ciest v regióne a prítomnosť odpadu v korytách miestnych tokov. Nakoľko
vybavenosť územia efektívne fungujúcou technickou infraštruktúrou je dôležitá pre
ekonomický a sociálny rast obce, je nutné túto prekážku v ďalšom období odstrániť.
Nedobudovaná infraštruktúra nepriaznivo pôsobí na životnú úroveň a je bariérou ďalšieho
rozvoja vo všetkých smeroch. Túto disparitu čiastočne eliminuje blízkosť hlavného mesta.
Negatívom sú tiež absencia prepojenia poľnohospodárskej prvovýroby so spracovateľským
priemyslom, obmedzené podmienky pre rozvoj podnikania a nedostatok priestorov pre
začínajúcich podnikateľov.
Rozvoju cestovného ruchu obce bráni hlavne nedostatočná propagácia a služby. V
neposlednom rade je to aj nízka informovanosť občanov o dianí v obci. Pre zvýšenie
životnej úrovne obyvateľov obce je potrebné dobudovať infraštruktúru obce (chodníky,
oprava ciest, cyklotrasy, ihriská, revitalizácia parku, voľnočasové centrum), zlepšiť úroveň
ochrany životného prostredia a podmienky pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu.
Koherentné poradie faktorov rozvoja
Dobrou perspektívou obce je nárast počtu obyvateľov, zvyšovanie predproduktívnej
zložky obyvateľstva, čím sa zároveň znižuje hodnota indexu starnutia populácie. Obec má
výhodnú geografickú polohu v blízkosti miest Senec a Bratislava a prepojenie regionálnymi
komunikáciami na cestu I/61 Bratislava – Trnava – Rakúsko a Maďarsko. Na rozvoj obce
priaznivo pôsobí aj to, že poskytuje pokojné a čisté prostredie pre bývanie. Kladnou
perspektívou obce a jej okolia je tiež jej prírodný potenciál. Nachádzajú sa tu vhodné
podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na Malom Dunaji, rozvoj cykloturistických,
jazdeckých a náučných chodníkov.
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Obec môže stavať aj na záujme občanov o vytváranie stále nových podujatí a akcií
nielen pre mladých, ale pre všetky vekové kategórie. Vytváranie spoločných aktivít
a podujatí, ktoré by v obci spojili ľudí a utužili vzťahy v obci je vhodný nástroj na
motiváciu občanov viac sa zapájať do diania v obci.
Vďaka možnostiam čerpania EŠIF a iných dotačných programov je samospráva
pripravená podporovať aj rozvoj poľnohospodárstva a celkovo podnikateľských činností,
ktoré už teraz majú v obci svoje miesto.

ROZVOJOVÁ VÍZIA
Vízia je riadená predstava o budúcnosti a smerovaní obce na dlhšie časové obdobie.
Rozvojová vízia obce Malinovo bola pre obdobie 2020 – 2023 definovaná ako:

„Obec Malinovo je príjemným miestom pre život vďaka pokojnému a čistému
prostrediu, službám pre obyvateľstvo v dostatočnej kvalite a ponuke i zo
strany samosprávy, pričom obec disponuje aj možnosťami pre rozvoj
podnikania a má vytvorené dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na
svojom území.“
Strategický cieľ je definovaný podľa vízie nasledovne:
Rozvíjať všetky oblasti sociálnej a technickej infraštruktúry, podporovať rozvoj
podnikania, kultúry a športu, rozširovať ponuku služieb a obchodov, zabezpečiť
vybavenosť v obci na požadovanej úrovni pri zachovaní spokojnosti jej obyvateľstva
a zároveň zvýšiť atraktivitu prostredia pre návštevníkov s ohľadom na ochranu
a zachovanie životného prostredia.
Strategický cieľ sa bude dosahovať prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré sa
budú napĺňať na základe stanovených opatrení a aktivít zaradených do prioritných oblastí:
✓ Hospodárska oblasť
✓ Sociálna oblasť
✓ Environmentálna oblasť

Tabuľka č. 19 – Špecifické ciele a opatrenia v prioritných oblastiach
PRIORITNÉ OBLASTI
ŠPECIFICKÉ CIELE

HOSPODÁRSKA

zvýšenie atraktívnosti obce pre obyvateľov
a turistov, vytvorenie podmienok pre posilnenie
návštevnosti obce a pritiahnutie investorov,
rozvoj ekonomiky obce aj prostredníctvom
dobudovania technickej infraštruktúry

OPATRENIA
technická
infraštruktúra
cestovný ruch
občianska
vybavenosť

SOCIÁLNA

zvyšovanie kvality a kvantity poskytovaných služieb
v obci, ako aj úrovne života obyvateľstva
prostredníctvom dobudovania sociálnej
infraštruktúry v rôznych oblastiach a skvalitnením
služieb verejnosti

verejné
priestranstvá
a vzhľad obce
sociálna
starostlivosť
šport a voľný čas
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ENVIRONMENTÁLNA

zvyšovanie kvality životného prostredia
prostredníctvom budovania environmentálnej
infraštruktúry a starostlivosti o ŽP

environmentálna
infraštruktúra,
ochrana prírody,
starostlivosť o ŽP,
zhodnocovanie
odpadov

Zdroj: vlastné spracovanie

V rámci týchto prioritných oblastí sa stanovili aktivity, ktoré by mala obec
realizovať. Tieto aktivity sú stanovené a zaradené do týchto oblastí podľa opatrení
v programovej časti dokumentu.
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PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam
opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť
PHSR obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej
a environmentálnej politike na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne
príbuznými skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich
k plneniu strategického cieľa rozvoja.
Jednotlivé opatrenia stanovené v prioritných oblastiach budú v obci napĺňané
prostredníctvom vytvorených aktivít. Zoznam opatrení a k nim priradených aktivít je
uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka č. 20 – Aktivity v rámci opatrení
opatrenie

aktivity

➢
➢
➢

rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií
budovanie a rekonštrukcia chodníkov
rekonštrukcia parkoviska pri Spojenej škole
Malinovo

➢
➢
➢

vybudovanie cyklotrasy
monografia o obci
rekonštrukcia historického parku okolo kaštieľa
Apponyiho

➢
➢
➢
➢
➢

rekonštrukcia obecného úradu
projekty energetickej efektívnosti budov
aktualizácia ÚPN
starostlivosť o informačné a komunikačné kanály
obce (webový portál)
rekonštrukcia kultúrneho domu

verejné priestranstvá a vzhľad
obce

➢

rekonštrukcia centrálnej zóny

sociálna starostlivosť

➢

rekonštrukcia starého zdravotného strediska

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vybudovanie multifunkčného ihriska
organizovanie hudobných, folklórnych a
športových podujatí
rekonštrukcia hokejbalového ihriska
rekonštrukcia a obnovenie ihrísk v parku
nadstavba šatní v budove TJ
vybudovanie ihriska pre hokej
výstavba športovej haly/telocvične
vybudovanie prírodného divadla/kina v parku

➢
➢

likvidácia čiernych skládok
dobudovanie zberného dvora

technická infraštruktúra

cestovný ruch

občianska vybavenosť

šport a voľný čas

environmentálna
infraštruktúra, ochrana
prírody, starostlivosť o ŽP,
zhodnocovanie odpadov

Zdroj: vlastné spracovanie
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REALIZAČNÁ ČASŤ
ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHSR OBCE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo je strednodobý
dokument, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje podpora miestneho rozvoja s dôrazom
na sociálno-ekonomickú sféru, ako aj ďalšie oblasti rozvoja obce. Charakterizuje sa ako
program cielených opatrení, prípadne intervencií, ktorý bol navrhnutý pre oživenie
ekonomického a sociálneho rozvoja, ako aj iných oblastí. Konkretizuje opatrenia na
dosahovanie strategických cieľov.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je dôležitý najmä preto, že
sumarizuje základné informácie o obci k stratégii vo všetkých súvislostiach rozvoja. Slúži
ako koncepčný materiál pre formulovanie cieľov rôznych projektových zámerov.
Slúži tiež ako podklad pre žiadosti o finančnú podporu na realizáciu týchto
projektových zámerov a tiež na upresňovanie, získavanie a koordináciu partnerov na území
obce.
Zodpovednosť za plnenie celého programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce má najvyšší orgán Obecné zastupiteľstvo na čele so starostom obce.
Dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo“ bol
vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom 309/2014 Z. z. Programové a strategické
ciele vychádzajú z endogénnych rozvojových faktorov nachádzajúcich sa na území obce,
berú do úvahy exogénne zdroje a tendencie.
Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť a zameriava sa najmä na popis
postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja
obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením
merateľných ukazovateľov a na vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja
obce formou akčných plánov.

VÄZBY NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY KRAJA
Pri spracovaní strategickej časti PHSR obce Malinovo bolo potrebné brať do úvahy
rozvojové dokumenty, s ktorými je PHSR obce Malinovo v súlade a na ktoré úzko
nadväzuje. Obec Malinovo sa zaraďuje do územného obvodu Bratislavského samosprávneho
kraja. K významným rozvojovým dokumentom patria: Národná stratégia regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020, Územný plán regiónu Bratislavského
samosprávneho kraja, Územný plán obce Malinovo, Program odpadového hospodárstva obce
Malinovo na roky 2016 – 2020 a samozrejme zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho
rozvoja.
Pre záujmové územie obce Malinovo sú platné záväzné regulatívy ÚP regiónu
Bratislavského samosprávneho kraja v nasledovných oblastiach:
• v oblasti medzinárodných vzťahov
• v oblasti celoštátnych a nadregionálnych vzťahov
• v oblasti regionálnych vzťahov
• v oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny
• v oblasti hospodárstva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
oblasti ťažby
oblasti školstva
oblasti zdravotníctva
oblasti sociálnych vecí
oblasti duševnej a telesnej kultúry
oblasti starostlivosti o životné prostredie
oblasti ochrany prírody
oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability
oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia
oblasti zásobovania elektrickou energiou
oblasti zásobovania plynom a ropnými produktmi
oblasti zásobovania teplom
oblasti zásobovania vodou
oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
oblasti telekomunikácií
oblasti odpadového hospodárstva
oblasti dopravnej infraštruktúry

Z hľadiska priorít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 sa obce Malinovo dotýkajú priamo nasledovné
opatrenia:
✓ ľudské zdroje
✓ konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie
✓ životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie
1. Ľudské zdroje
Bratislavský kraj (BK) by mal zamerať strategické aktivity na rozvoj ľudských
zdrojov s dôrazom na vedu, výskum a inovácie a rast sektoru služieb vo všetkých
priemyselných odvetviach, sociálnych a zdravotníckych službách. Zvýšenú pozornosť bude
potrebné venovať aj starnúcej populácii.
BK napriek vysokej koncentrácií vzdelávacích inštitúcií nemá vybudovaný otvorený
systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a jeho rozvoj v oblasti
ľudských zdrojov je založený na dochádzke najmä mladých ľudí z iných regiónov SR.
Vytvorením partnerstiev a sietí by bolo možné aj na úrovni regiónu efektívnejšie využívať
vysokokvalifikovanú pracovnú silu aj s dopadom na ostatné regióny SR a naopak.
V oblasti verejného zdravia je nevyhnutné na regionálnej úrovni zapracovať do
svojich koncepčných materiálov stratégie podpory zdravia obyvateľstva vo všetkých
politikách v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ).
1.1. Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
V rámci tohto opatrenia sa majú podporiť investície do zdravotníckej a sociálnej
infraštruktúry, zlepšiť prístup k vysokokvalitným službám všeobecného záujmu (vrátane
zdravotníctva a sociálnych služieb), ale aj podporiť rozvoj kultúrnych aktivít a
angažovanosti obyvateľov v oblasti kultúry.
Opatrenie je zahrnuté v akčnom pláne obce Malinovo v opatreniach „Občianska
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vybavenosť“ a „Zdravotná starostlivosť“.
2. Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie
BK by mal zamerať svoje strategické aktivity s dôrazom na podporu MSP a
vytváranie podnikateľského prostredia v sektore služieb pre inovatívne podnikanie a
perspektívne podniky, inovatívne podniky a podniky zamerané na vývoj a produkciu
najnovších technológií, ale aj poradenských a vzdelávacích služieb. Proaktívne a
strategicky PZI smerovať do nových vysoko inovatívnych odvetví nadväzujúcich na
rozhodujúce odvetvia a služby.
2.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľom opatrenia je podporovať rozvoj podnikania, zakladania nových
firiem, vrátane oblastí ako sú kreatívny priemysel, nové formy cestovného ruchu
alebo inovatívne služby odrážajúce nový spoločenský dopyt. Samostatnou
podporovanou oblasťou je aj poľnohospodársky sektor a oblasť rybného
hospodárstva.
Opatrenie je zahrnuté v akčnom pláne obce Malinovo v opatrení „Cestovný
ruch“.
3. Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie
BK by mal zamerať svoje strategické aktivity s dôrazom na zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energií a surovín vo všetkých priemyselných odvetviach, podporu
ekologickej dopravy (najmä v hlavnom meste), podporu všetkých iniciatív smerujúcich k
zavádzaniu environmentálne šetrných technológií, nielen vo výrobnej sfére, ale aj u
obyvateľov (domácností). Je potrebné vypracovať strategické dokumenty v oblasti
manažmentu chránených oblastí v BK.
3.1. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
Cieľom opatrenia je podporovať rozvoj regionálnej mobility, interoperability
železničného systému, rozvoj integrovanej, udržateľnej, ekologickej, inteligentnej a
dostupnej mestskej mobility, odstraňovanie prekážok vo vnútrozemských vodných
cestách a v neposlednom rade ďalší rozvoj integrovanej dopravy.
Opatrenie je zahrnuté v akčnom pláne obce Malinovo v opatrení „Technická
infraštruktúra“.
3.2. Ochrana ŽP a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov
V rámci tohto opatrenia sa majú podporovať investície do sektoru odpadu, do
technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinnejšieho využívania
zdrojov, do ochrany a obnovy biologickej diverzity, vrátane ochrany pôdy a na zníženie
znečistenia ovzdušia, pričom samostatné aktivity sa venujú podpore a rozvoju
kultúrneho a prírodného dedičstva a udržateľnému a integrovanému rozvoju miest.
Toto opatrenie je zahrnuté v akčnom pláne obce Malinovo v opatreniach
„Verejné priestranstvá a vzhľad obce“ a „Kultúrne a historické pamiatky“.
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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MANAŽMENTU PROGRAMU
Štruktúra organizačného zabezpečenia manažmentu programu je závislá od
špecifických podmienok obce. Najvyšším orgánom je zastupiteľstvo obce. Starosta obce a
najvyšší orgán prijíma rozhodnutia o postupe programu, ustanovuje riadiaci tím, ktorý je
poverený riadením procesu. Schvaľuje návrhy a projekty rozvoja a dojednáva partnerské
vzťahy. Hodnotí, schvaľuje výsledky a výstupy programu. Zabezpečuje realizáciu programu
a rozhoduje o zmenách. Na organizačnom zabezpečení sa podieľa aj zástupca starostu,
prednosta OcÚ.
Najvyšší orgán v obci zároveň preberá činnosť riadiaceho tímu. Hlavnou činnosťou
manažmentu programu je dodržať organizačné a technické zabezpečenie programu,
vykonávať kontrolu fyzickú, ekonomickú a kvalitatívnu, ako aj pomocou ukazovateľov
vykonať monitoring a viesť evidenciu. Ďalšou činnosťou riadiaceho tímu je urobiť
priebežné a záverečné hodnotenie a spracovanie správ o stave a výsledkoch.
Zvlášť dôležitá je účasť verejnosti, pretože určuje výslednú legitimitu a
dôveryhodnosť celého programu ako aj jeho plnenie a záväznosť. Verejnosť sa v procese
tvorby a realizácie programu zúčastňuje prostredníctvom svojich zástupcov a účasťou na
prerokovávaní čiastkových a celkových výsledkov.
Zároveň je v záujme obce, aby pri realizovaní jednotlivých aktivít boli oslovené
cieľové skupiny, pre ktoré je konkrétna aktivita pripravená a zabezpečí komunikáciu s nimi
prostredníctvom orgánov obce.
V prípade implementácie PHSR obecné zastupiteľstvo schvaľuje celý dokument
a jedenkrát ročne vyhodnotí jeho plnenie. Kompetenciou OZ je aj rozhodovanie
o spolufinancovaní jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov, ale aj
z rozpočtu obce. V prípade hodnotenia PHSR OZ schvaľuje hodnotiace a monitorovacie
správy a rozhoduje o aktualizácii programu. OZ môže rozdeliť jednotlivé priority
programu akčného plánu komisiám OcÚ zaoberajúcim sa monitorovaním a hodnotením.
Starosta obce riadi samotný proces implementácie, podpisuje schválenie strategického
dokumentu, vykonáva uznesenia, zastupuje obec nielen vo vzťahu k právnickým a fyzickým
osobám, ale aj vo vzťahu k štátnym orgánom.

INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE FORMOU PARTNERSTVA
Administratívne a inštitucionálne náležitosti obce, ako aj orgánov zriadených OZ,
uskutočňuje OcÚ, ktorého činnosť riadi starosta obce.
Pri vypracovaní dokumentu spolupracoval spracovateľ s Obecným úradom
v Malinove, taktiež s členmi zastupiteľstva obecného úradu, s podnikateľským sektorom,
tretím sektorom a s verejnosťou.
Začiatok realizácie sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v obecnom
zastupiteľstve a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja. Obec na účely podpory regionálneho rozvoja „zabezpečuje
a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie,
zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s
územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“
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Tabuľka č. 21 - Realizácia činnosti PHSR na úrovni programu
činnosť

OZ

financovanie
schvaľuje
implementácia
schvaľuje
hodnotenie
schvaľuje
monitorovanie
schvaľuje
kontrola
schvaľuje
Zdroj: vlastné spracovanie

starosta obce
riadi
riadi
riadi
riadi
riadi

komisie
obecného
zastupiteľstva
hodnotí
hodnotí
hodnotí
navrhuje

OcÚ

hlavný
kontrolór

vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva

Za realizáciu PHSR na programovej a projektovej úrovni bude zodpovedať starosta
obce a obecné zastupiteľstvo. Za finančné riadenie na programovej a projektovej úrovni
bude niesť zodpovednosť obec. Monitorovacie a hodnotiace správy PHSR bude každoročne
prerokovávať OZ a návrh akčného plánu bude uskutočnený v dvojročnom cykle.

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA
Nevyhnutnosť tvorby dokumentu vychádza najmä z podpory zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu, na ktoré sa obsah dokumentu viaže. PHSR predstavuje nástroj marketingovej
komunikácie obce, vymedzuje hlavné problémy, identifikuje PO, riadi rozvoj obce a
iniciuje zmeny. Realizácia PHSR je zabezpečená koordinovaným prístupom a spoluprácou
so všetkými aktérmi regionálneho rozvoja na území obce.
Súčasťou PHSR je aj tvorba komunikačnej stratégie. Komunikácia miestnej
samosprávy s občanmi je okrem výkonných povinností pokladaná za jednu z dôležitých
základných činností. Prostredníctvom komunikačnej stratégie obec nielen informuje
občanov o svojej činnosti, o svojich zámeroch, plánoch a výsledkoch, ale aj získava spätnú
väzbu, názory i nápady od občanov.
Komunikačná stratégia obce vo vzťahu k PHSR je zameraná na obyvateľov obce ako
hlavnú cieľovú skupinu. Okrem občanov sa sústreďuje aj na podskupiny: zamestnanci,
organizácie a partneri. Komunikačná stratégia vo vzťahu k občanom a organizáciám
predstavuje dosiahnutie včasného stavu informovanosti občanov a organizácií o realizácii
PHSR v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Komunikačná stratégia voči partnerom
nevyžaduje mimoriadne opatrenia.
Za hlavný komunikačný nástroj je považovaná webová stránka. Sekundárnymi
komunikačnými nástrojmi sú informačné tabule, úradná tabuľa a obecný rozhlas.
V období 2020 - 2023 komunikačný plán pozostáva z niekoľkých aktivít. Konkrétne
ide o aktivity týkajúce sa informovanosti, schvaľovania, hodnotenia a monitorovania,
aktivity týkajúce sa nových akčných plánov a rozpočtov pre jednotlivé projekty vrátane ich
korekcie. Obec Malinovo zabezpečí účasť verejnosti na prerokovávaní vyhodnotení plnenia
PHSR za každý rok, aktualizáciu akčného plánu, prípadne iné zmeny v dokumente, a to
prostredníctvom rôznych foriem zapojenia verejnosti, pričom bude zvolávať verejné
zhromaždenie občanov k týmto pripomienkovaniam podľa potreby, najmenej však raz za
dva roky.
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MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Monitorovanie je systematický proces, ktorého cieľom je sledovať, či realizované
opatrenia a aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a nakoľko sa stanovené ciele
napĺňajú. Monitorovanie si vyžaduje vytvoriť systém zberu, triedenia a uchovávania
relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programu rozvoja obce, ako aj
funkčnú inštitucionálnu štruktúru schopnú tento systém napĺňať. Monitorovanie bude
prebiehať na základe vopred definovaných monitorovacích indikátorov výsledku
stanovených pre jednotlivé opatrenia. Údaje získané monitorovaním sa využijú na
priebežné sledovanie výkonnosti – dosahovaných výsledkov. Výsledky monitorovania
výkonnosti sa prezentujú v monitorovacej správe, ktorá sa vypracováva každoročne.
Tabuľka č. 22 - Vecný a časový harmonogram monitorovania plnenia PHSR Malinovo
rok

Správa
o plnení
phsr
obce

termín
spracovania
monitorovacej
správy

hodnotenie: plnenie
výdavkov a výstupov/
operatívne návrhy

hodnotenie:
plnenie
cieľov/plnenie
ukazovateľov/
operatívne návrhy

porovnanie
plánu so
skutočnosťou/
merateľné
ukazovatele

prerokovanie
správy v
zastupiteľstve

2020
2021
2022
2023
2024

áno
áno
áno
áno
áno

05/2021
05/2022
05/2023
05/2024
05/2025

áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno

Zdroj: vlastné spracovanie

Zber monitorovacích indikátorov, ktoré sú uvedené v akčnom pláne dokumentu, sa
bude realizovať a vyhodnocovať raz ročne na úrovni opatrení. Riadiaci tím na obecnom
úrade ročne zhotoví monitorovaciu správu o plnení týchto indikátorov. Túto predloží na
zastupiteľstve obce na prerokovanie stanoviska a následne na prerokovanie kontrolórovi.
Sledované monitorovacie indikátory sa porovnajú v každej správe s počiatočným stavom a
s predchádzajúcim monitorovaním.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom
programu. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení.
Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia
operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Hodnotí sa relevantnosť (posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy,
zámerov a strategických cieľov), účinnosť (hodnotenie miery dosiahnutia strategických
cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych resp.
negatívnych vplyvov realizácie programu), efektívnosť a hospodárnosť (posúdenie
efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom, či za rovnaké vstupy bolo možné získať
vyššie výstupy, alebo či bolo možné za nižšie vstupy získať rovnaké výstupy), užitočnosť a
dopad (porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami
cieľovej skupiny) a stabilita a udržateľnosť (posúdenie perspektívnosti pôsobenia
očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení, či
sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
Ukazovatele, ktoré hodnotiaci rámec sleduje sa budú sledovať nasledovne:
• Hodnotiace ukazovatele na úrovni dopadu sa budú sledovať na konci roku 2023
• Hodnotiace ukazovatele na úrovni výsledku sa budú sledovať sumárne
v strednodobom horizonte implementácie stratégie (na konci roku 2022)
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Hodnotiace správy sa budú predkladať v dvoch časových obdobiach:
Záverečná hodnotiaca správa – bude spracovaná po ukončení obdobia relevantnosti
PHSR. Táto správa bude hodnotiť najmä celkový dopad implementácie stratégie.
Strednodobá hodnotiaca správa – bude sledovať sumárne hodnotenie implementácie
stratégie v strednodobom časovom horizonte (2022) na úrovni výsledkov.
Tabuľka č. 23 - Vecný a časový harmonogram hodnotenia plnenia PHSR obce Malinovo
rok

hodnotiaca
správa obce

termín
spracovania
hodnotiacej
správy

hodnotenie
plnenia
cieľov:
efektívnosť
a účinnosť
ich plnenia

hodnotenie
plnenia
cieľov:
relevantnosť,
užitočnosť,
udržateľnosť

referenčné
porovnanie
výkonnosti
obce s inou
obcou

návrh
opatrení na
dosahovanie
výsledkov/
komentár

prerokovanie
správy v
zastupiteľstve

2022
2024

strednodobá
záverečná

06/2023
06/2025

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

Zdroj: vlastné spracovanie

Riadiaci tím vytvorí systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce – zabezpečuje monitorovanie plnenia
akčného plánu a jeho aktualizáciu. Samospráva raz ročne získa a spracuje pripomienky
obecného úradu, poslancov a verejnosti, zvyčajne počas zostavovania rozpočtu na ďalší
rok, taktiež vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dopady realizovaných opatrení a aktivít.
Aktualizáciu Akčného plánu PHSR obec uskutoční každé 3 - 4 roky. Riadiaci tím zabezpečí
fungovanie partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii PHSR a v prípade potreby
verejné prerokovanie aktualizácie PHSR a akčného plánu. Zloženie riadiaceho tímu určuje
obecný úrad.
Tabuľka č. 24 - Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR
Plán priebežných hodnotení PHSR na obdobie 2020 - 2023
vykonať
dôvod vykonania/ periodicita
prvýkrát
Hodnotenie PHSR
2021 – 2024 • Každoročne v zmysle platnej legislatívy: Zákon č. 539/2008 Z. z.
Typ hodnotenia

Tematické
hodnotenie časti
PHSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo
jeho časti

2022

•

•
•
•

•

o podpore regionálneho rozvoja.
Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej
monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok.

Pri značnom odklone od stanovených cieľov, pri zmene cieľov,
pri zmene hodnôt ukazovateľov.
Pri návrhu na revíziu PHSR.
Na základe rozhodnutia starostu obce v zmysle príslušných
predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na
základe podnetu poslancov, na základe protokolu Národného
kontrolného úradu SR a na základe Správy auditu.
Na základe rozhodnutia starostu obce o prípade strategického
dokumentu PHSR obce pre nasledujúce programové obdobie.

Zdroj: vlastné spracovanie

Monitorovanie a hodnotenie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce je možné na základe stanovených merateľných ukazovateľov pri jednotlivých
aktivitách. Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov sa zbierajú po rokoch. Ako
merateľné ukazovatele sú navrhnuté najmä tie, ktoré sa týkajú výstupov v danej oblasti.
Ďalej sú to merateľné ukazovatele výsledkov sledujúce strednodobý efekt alebo merateľné
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ukazovatele vplyvov sledujúce dlhodobý efekt a dôsledky na cieľovú skupinu. Okrem toho
sú medzi merateľné ukazovatele zaradené aj ukazovatele popisujúce samotnú cieľovú
skupinu v danej oblasti. Všetky aktivity a ich merateľné ukazovatele sú rozpísané
v nasledujúcej tabuľke č. 25. Doplnenie tejto tabuľky bude v rámci aktualizácie PHSR na
základe doplnených aktivít do akčného plánu.
Navrhované ukazovatele zohľadňujú všetky tri základné prioritné oblasti trvalo
udržateľného rozvoja obce: hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť.
Tabuľka č. 25 - Merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít
názov aktivity

merateľný ukazovateľ

Vybudovanie cyklotrasy

počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu technickej infraštruktúry, dĺžka (v km)
vybudovaných cyklotrás
počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu technickej infraštruktúry
aktualizovaný ÚPN
plocha (v m2) zrekonštruovaných, resp.
dobudovaných miestnych komunikácií,
chodníkov
dĺžka (v km) zrekonštruovaných, resp.
dobudovaných miestnych komunikácií,
chodníkov
množstvo zlikvidovaného odpadu (v tonách)

Rekonštrukcia obecného úradu
Aktualizácia ÚPN
Rekonštrukcie a opravy
miestnych komunikácií
Budovanie a rekonštrukcia
chodníkov
Likvidácia čiernych skládok
Dobudovanie zberného dvora
Projekty energetickej
efektívnosti budov
Starostlivosť o informačné a
komunikačné kanály obce
(webový portál)
Vybudovanie multifunkčného
ihriska
Rekonštrukcia hokejbalového
ihriska
Rekonštrukcia a obnovenie
ihrísk v parku
Nadstavba šatní v budove TJ
Vybudovanie ihriska pre hokej
Výstavba športovej
haly/telocvične
Vybudovanie prírodného
kina/divadla v parku
Organizovanie hudobných,
folklórnych, a športových
podujatí
Monografia o obci
Rekonštrukcia starého
zdravotného strediska
Rekonštrukcia historického
parku
okolo kaštieľa Apponyiho
Rekonštrukcia centrálnej zóny

predpokladaná
(orientačná) hodnota po
realizácii aktivity
25 km
N/A
N/A
8 000 m2
5 km
3t

dobudovaný zberný dvor
počet realizovaných projektov zameraných na
OZE a na energetickú efektívnosť budov
počet vynovených, resp. novovytvorených
verejných služieb
percento obyvateľov, pre ktorých je
novovytvorená verejná služba určená
počet realizovaných aktivít a projektov

1 ks
3 ks

rekonštruované ihrisko

1 ks

obnovené ihriská

2 ks

rekonštruovaná budova
vybudované ihrisko
vybudovaná hala

1 ks
1 ks
1 ks

vybudované kino/divadlo

1 ks

počet podporených a realizovaných aktivít
zameraných na cieľ opatrenia

6

počet realizovaných projektov zameraných na
zachovávanie tradície a rozvoj kultúry
počet výtlačkov
počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu technickej infraštruktúry
počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu životného prostredia

1

Počet realizovaných projektov zlepšujúcich

1

1 ks
100%
N/A

1 500
1
1
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Rekonštrukcia kultúrneho
domu
Rekonštrukcia parkoviska pri
Spojenej škole Malinovo
* N/A - nedostupná informácia
Zdroj: vlastné spracovanie

kvalitu životného prostredia
počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu technickej infraštruktúry
počet realizovaných projektov zlepšujúcich
kvalitu technickej infraštruktúry

1
1

Harmonogram realizácie
Časový harmonogram realizácie jednotlivých cieľov a priorít, ktoré sú opísané v
tomto Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, je viazaný na možnosť
čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých rozpočtových kapitol obce, účelovo
viazaných finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov z fondov EÚ. Jednotlivé
etapy realizácie projektových zámerov budú pokračovať v nadväznosti na seba tak, aby sa
jednotlivé fázy neprekrývali, ale priamo na seba nadväzovali a vytvorili tak ucelený
harmonický celok. Harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je spracovaný formou
akčného plánu.

AKČNÝ PLÁN OBCE MALINOVO
Súčasťou tvorby PHSR je akčný plán – obsahuje opatrenia, prostredníctvom ktorých
sa napĺňajú jednotlivé priority vyjadrené prostredníctvom strategických cieľov rozvoja
obce. Všetky opatrenia sú pre obce veľmi dôležité, avšak vzhľadom na finančné a
inštitucionálne vybavenie obce je potrebné nastaviť časový harmonogram. V uvedených
akčných plánoch figuruje skratka N/A (z angl. not available), ktorá znamená zatiaľ
nedostupnú informáciu o možnosti začatia realizácie.
Akčný plán predstavuje konkrétny harmonogram činností/projektov/aktivít
súvisiacich s rozvojom obce v nadväznosti na prioritné oblasti sociálno-ekonomického
rozvoja. Akčný plán vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa
prostredníctvom konkrétnych projektov a aktivít. Akčný plán je spracovaný pre jednotlivé
prioritné oblasti a obsahuje aj predpokladané termíny plnenia jednotlivých úloh, zoznam
inštitúcií zodpovedných za ich plnenie a predpokladané zdroje financovania a náklady na
realizáciu aktivít. Akčný plán na celé obdobie 2020 – 2023 je uvedený v prílohe (č. 1).
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FINANČNÁ ČASŤ
PHSR predstavuje integrovanú stratégiu, ktorej implementácia zahŕňa opatrenia
realizované obcou, príp. ďalšími rozvojovými partnermi. Tieto opatrenia môžu byť
financované z rôznych operačných programov, z rozpočtu obce, ako aj z rozpočtov VÚC
resp. podnikateľských subjektov. Stratégia tiež obsahuje opatrenia, ktoré zatiaľ nie sú
finančne pokryté, ale financovanie ktorých je v dokumente navrhnuté.
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, je jej schopnosť v priebehu realizácie programu rozvoja zaistiť
zdroje potrebné na jeho financovanie. Preto je pri realizácii jednotlivých projektov
nevyhnutné finančné plánovanie.
Každý projekt musí mať vlastné spolufinancovanie buď z vlastných zdrojov, čiže
obecných, alebo z úverových bankových zdrojov. Je potrebné vopred plánovať svoje
finančné toky a vyčleniť pre každý rok realizácie projektu, resp. projektov, potrebné
financie. Tieto financie sa musia stať súčasťou rozpočtu obce a sú prísne účelovo viazané
na jednotlivé projekty.
Na finančné zabezpečenie cieľov, úloh a aktivít bude obec využívať finančné
prostriedky predovšetkým z verejných a iných zdrojov
• z rozpočtu obce Malinovo (vlastné zdroje),
• z rozpočtu miestnej akčnej skupiny, mikroregiónu,
• z rozpočtu samosprávneho kraja,
• zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol
ministerstiev (dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev a
Úradu Vlády SR),
• štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania,
Recyklačný fond),
• bankové úvery,
• príspevky od právnických a fyzických osôb,
• príspevky medzinárodných inštitúcií, organizácií, nadácií a pod.,
• prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi SR a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody,
Švajčiarsky finančný mechanizmus),
• z finančných prostriedkov z EÚ v programovom období 2014 – 2020 tzv. európske
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktoré bude Slovensko čerpať
prostredníctvom Partnerskej dohody SR 2014 – 2020. Tá sa realizuje
prostredníctvom operačných programov:
✓
Operačný program Integrovaná infraštruktúra,
✓
Operačný program Ľudské zdroje,
✓
Integrovaný regionálny operačný program,
✓
Operačný program Kvalita životného prostredia,
✓
Operačný program Výskum a inovácie,
✓
Operačný program Efektívna verejná správa,
✓
Operačný program Technická pomoc,
✓
Program rozvoja vidieka,
✓
Operačný program Rybné hospodárstvo.
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Financovanie jednotlivých aktivít bude viaczdrojové, pričom štruktúra zdrojov financovania
bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a od vonkajších ekonomických podmienok. Pri
získavaní zdrojov pre financovanie aktivít PHSR sa bude využívať metóda aktívneho vyhľadávania
finančných zdrojov (fundraising). Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít je stanovené
kvalifikovaným odhadom, pričom konkrétne rozpočty budú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (v prípade EÚ zdrojov) alebo žiadostí o dotácie.

Tabuľka č. 26 - Indikatívny finančný plán realizácie PHSR v €
oblasť

obdobie 2020 – 2023 spolu v €*

Hospodárska oblasť

3 785 000

Sociálna oblasť

4 188 000

Environmentálna oblasť

70 000

spolu

8 043 000

*financovanie je určené na počiatočný rok realizácie projektu, vzhľadom na rozpätie stanovené v závislosti od
schválenia dotácie zo zdrojov EÚ alebo ŠR

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 27 – Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Malinovo na roky 2020 – 2023
p.č

opatr
enie

názov projektu /
aktivity

nositeľ
projektu,
prípadní
partneri

1

1.1

Vybudovanie
cyklotrasy

Obec Malinovo
- BSK

2

1.1

Rekonštrukcia
obecného úradu

3
4

1.1
1.2

5

1.2

6

1.3

7

1.3

termín
realizácie
projektu

predpoklada
né náklady

napĺňanie opatrenia
PHSR VÚC

6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
7.2 Posilnenie
regionálnej
mobility
7.2 Posilnenie
regionálnej
mobility
6.1 Riešenie
významných
potrieb investícií
do sektora odpadu
a vodného
hospodárstva
6.1 Riešenie
významných
potrieb investícií
do sektora odpadu
a vodného

od
2020

do
2023

2 000 000 €

Obec Malinovo

2020

2023

250 000 €

Aktualizácia ÚPN
Rekonštrukcie a
opravy miestnych
komunikácií
Budovanie a
rekonštrukcia
chodníkov
Likvidácia čiernych
skládok

Obec Malinovo
Obec Malinovo

2020
2020

2023
2023

5 000 €
500 000 €

Obec Malinovo

2020

2023

400 000 €

Obec Malinovo

2020

2023

20 000 €

Dobudovanie
zberného dvora

Obec Malinovo

2020

2030

50 000€
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8

1.3

Projekty
energetickej
efektívnosti budov

Obec Malinovo

2020

2023

30 000 €

9

2.1

Obec Malinovo

2020

2023

3 000 €

10

3.3

Starostlivosť o
informačné a
komunikačné kanály
obce (webový
portál)
Vybudovanie
multifunkčného
ihriska

Obec Malinovo

2020

2020

50 000 €

11

3.4

Organizovanie
hudobných,
folklórnych, a
športových podujatí

Obec Malinovo

2020

2023

20 000 €

12

3.4

Monografia o obci

Obec Malinovo

2020

2023

10 000 €

13

4.1

Rekonštrukcia
starého zdravotného
strediska

Obec Malinovo

2020

2023

150 000 €

14

4.2

Rekonštrukcia
historického parku
okolo kaštieľa
Apponyiho

Obec Malinovo
BSK

2020

2023

850 000 €

15

4.3

Rekonštrukcia
centrálnej zóny

Obec Malinovo
BSK

2020

2020

30 000 €

16

4.4

Rekonštrukcia
kultúrneho domu

Obec Malinovo

2020

2023

60 000 €

17

4.5

Rekonštrukcia
parkoviska pri
Spojenej škole
Malinovo

Obec Malinovo
BSK

2020

2020

25 000 €

18

5.1

Rekonštrukcia
hokejbalového
ihriska

Obec Malinovo
BSK

2020

2023

40 000 €

19

5.2

Rekonštrukcia
a obnovenie ihrísk

Obec Malinovo
BSK

2020

2023

300 000 €

hospodárstva
4.2 Podpora
energetickej
efektívnosti vo
verejných
infraštruktúrach a
podnikoch
2.2 Podpora IKT
verejnej správy

6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
9.5 Podpora
kultúrnych aktivít
a angažovanosti
občanov v oblasti
kultúry
9.5 Podpora
kultúrnych aktivít
a angažovanosti
občanov v oblasti
kultúry
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja životného
prostredia
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja životného
prostredia
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja životného
prostredia
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
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v parku
20

5.3

Nadstavba šatní
v budove TJ

Obec Malinovo

2020

2023

200 000 €

21

5.4

Vybudovanie ihriska
pre hokej

Obec Malinovo

2020

2023

500 000 €

22

5.5

Výstavba športovej
haly/telocvične

Obec Malinovo
BSK

2020

2023

2 500 000 €

23

5.6

Vybudovanie
prírodného
kina/divadla v parku

Obec Malinovo
BSK

2020

2023

50 000 €

integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí
6.6 Podpora
udržateľného
integrovaného
rozvoja miest a
obcí

Zdroj: Ocú Malinovo
Pri schvaľovaní financovania jednotlivých aktivít programu sa bude prihliadať na ich potrebu
a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce Malinovo. Najvyššiu prioritu majú aktivity, ktoré
vyplývajú priamo z legislatívy a aktivity riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do druhej
kategórie (vysoká priorita) sú zaradené aktivity vyplývajúce zo všeobecne–záväzných nariadení,
strategických dokumentov a investičné projekty s ukončenou prípravnou fázou (právoplatné
stavebné povolenie). Tretiu kategóriu (stredná priorita) majú projekty, ktoré majú možnosť
uchádzať sa o zdroje EÚ a štátneho rozpočtu. V nízkej kategórii sa nachádzajú projekty
zadefinované ako zámery bez ukončenej prípravnej fázy (bez pripravenej projektovej
dokumentácie). Prioritizácia a hierarchia projektov bude tvorená na úrovni OZ v obci.
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ZÁVER
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malinovo je strategický
strednodobý dokument, ktorý stanovuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a
strategické ciele a ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre
spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo nadviazal aj na Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 2020 a jeho hlavné prioritné oblasti a ciele.
PHSR je základným nástrojom obce, ktorý určuje smer jej napredovania. Je
uspôsobený na plnenie strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia vytvárať
spoločný produkt poskytujúci kvalitné podmienky pre život všetkých obyvateľov obce a jej
návštevníkov pri rešpektovaní územného plánu. Sú v ňom jasne vymedzené hlavné
problémy, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj územia spoločné a sú v ňom vytýčené
opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu týchto problémov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je otvorený a flexibilný
dokument. Jeho realizácia sa sleduje a PHSR obce bude podľa potreby aktualizovaný.
Vytvorením strategického dokumentu dáva obec najavo svoj záujem o ďalší rozvoj obce.
Naznačené smery rozvoja obce sú otvorené a budú sa dopracovávať a konkretizovať vždy v
záujme obyvateľov obce. Hlavným cieľom tohto programu je skvalitňovať život občanov a
sociálnu súdržnosť obce, vytvoriť optimálne podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu
pracovných príležitostí.
PHSR obce je základným kameňom koncepčného a systematického rozvoja obce v
horizonte 5 rokov. Z tohto dôvodu dosiahnutie strategického cieľa PHSR presahuje hranice
jedného volebného obdobia a pri jeho formulácii, ako aj formulácii línie krokov k jeho
dosiahnutiu, by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce a jej obyvateľov. Na druhej
strane, tak ako všetky koncepčné a strategické dokumenty, ktoré nie sú právne záväzné, aj
PHSR je dôležitý a užitočný natoľko, nakoľko sa mu tieto vlastnosti pripisujú.
Cieľom PHSR bolo sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje
ekonomické a sociálne záujmy jej obyvateľstva a je v súlade so strategickými cieľmi a
prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického a kultúrneho
dedičstva. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na politickú
príslušnosť štatutárneho zástupcu obce a obecného zastupiteľstva. Plán je otvorený
dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred
stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych
investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce
Malinovo a uspokojiť ich potreby a požiadavky.
Na vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo
sa podieľali:
✓ kolektív RRA Topoľčiansko
✓ Eugen Janík, starosta obce Malinovo, prednosta OcÚ a poslanci obecného
zastupiteľstva
✓ pracovníci OcÚ Malinovo, pracovné skupiny v obci
✓ obyvatelia obce Malinovo
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Schválenie PHSR
Dokument

Spracovanie

Prerokovanie
Schválenie

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023
Štruktúra:
1. Analytická časť - komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad
jej budúceho vývoja
2. Strategická časť - obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja
3. Programová časť - obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít
na zabezpečenie realizácie PHSR obce
4. Realizačná časť - je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva
a
organizačné zabezpečenie realizácie PHSR obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie PHSR obce formou akčných plánov
5. Finančná časť - obsahuje finančné zabezpečenie
jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie PHSR obce
Forma spracovania: dodávateľsky na kľúč, na základe zmluvy
o poskytnutí služieb
Obdobie spracovania: júl 2019 – február 2020
Externá odborná spolupráca: nie
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: bližší popis je
uvedený v Realizačnej časti
Náklady na spracovanie: dokument je financovaný z rozpočtu
obce
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: jún 2020
Verejné pripomienkovanie: február 2020
Návrh na uznesenie zastupiteľstva: „Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023“

62

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023

ZDROJE INFORMÁCIÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002
www.malinovo.sk
internet
Obecný úrad v Malinovo
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014 – 2020
Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011
Štatistický úrad SR
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
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PRÍLOHY
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.

1 – Akčný plán obce Malinovo na roky 2020 – 2023
2 – Základná situácia obce Malinovo
3 - Užšie územné vzťahy obce Malinovo
4 – Vymedzenie územia obce Malinovo v rámci Slovenskej republiky
5 – Fotopríloha – zo života obce Malinovo
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Príloha č. 1 – Akčný plán obce Malinovo na roky 2020 – 2023

Akčný plán pre obec Malinovo na roky 2020 – 2023
Prioritná oblasť

Časový plán
realizácie

Predpokladaný
rozpočet v €

Koordinátor,
partneri

Možnosti
financovania

Aktualizácia ÚPN
Starostlivosť o informačné a komunikačné
kanály obce (webový portál)
Rekonštrukcia kultúrneho domu

2020-2023
2020-2023
2020
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

500 000
400 000
25 000
2 000 000
10 000
850 000
250 000
30 000
5 000
3 000
60 000

obec
obec
obec, BSK
obec, BSK
obec
obec, BSK
obec
obec
obec
obec
obec

viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové

Verejné priestranstvá
a vzhľad obce

Rekonštrukcia centrálnej zóny

2020-2020

30 000

obec, BSK

viaczdrojové

Sociálna starostlivosť

Rekonštrukcia starého zdravotného strediska

2020-2023

150 000

obec

viaczdrojové

Vybudovanie multifunkčného ihriska

2020-2020
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

50 000
20 000
40 000
300 000
200 000
500 000
2 500 000
50 000

obec
obec
obec, BSK
obec, BSK
obec
obec
obec, BSK
obec, BSK

viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové
viaczdrojové

2020-2023

20 000

obec

viaczdrojové

2020 –
2023

50 000

obec

viaczdrojové

Opatrenie

Aktivita

Technická infraštruktúra

Rekonštrukcie a opravy miestnych
komunikácií
Budovanie a rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukcia parkoviska pri Spojenej škole
Malinovo

Hospodárska
oblasť

Vybudovanie cyklotrasy

Cestovný ruch

Monografia o obci
Rekonštrukcia historického parku okolo
kaštieľa Apponyiho
Rekonštrukcia obecného úradu
Projekty energetickej efektívnosti budov

Občianska vybavenosť

Sociálna
oblasť

Organizovanie hudobných, folklórnych
a športových podujatí
Rekonštrukcia hokejbalového ihriska

Šport a voľný čas

Rekonštrukcia a obnovenie ihrísk v parku
Nadstavba šatní v budove TJ
Vybudovanie ihriska pre hokej
Výstavba športovej haly/telocvične
Vybudovanie prírodného kina/divadla v
parku
Likvidácia čiernych skládok

Environmentálna
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

Environmentálna
infraštruktúra, ochrana
prírody, starostlivosť o ŽP,
zhodnocovanie odpadov

Dobudovanie zberného dvora

Príloha č. 2 – Základná situácia obce Malinovo
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Príloha č. 3 - Užšie územné vzťahy obce Malinovo
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Príloha č. 4 – Vymedzenie územia obce Malinovo v rámci Slovenskej republiky
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Príloha č. 5 – FOTOPRÍLOHA – zo života obce Malinovo
Kostol (kaplnka) sv. Juraja v zime - Hrobka rodiny Apponyiovcov z roku 1872

Pečať obce
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Zvonica na Nám. 1. mája z roku 1872
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Kríž zvonice z roku 1872
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Pamätná skala - Millénium 2000

Vchodové drevené dvere s kovanými ozdobnými prvkami
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Pohľad na kostol z Cintorínskej ulice

Replika dvojitého erbu rodiny Apponyi a Zichy na nádvorí kostola
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Pohlaď na nádvorie kostola
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Kovaná vstupná brána a kované plotové dielce

75

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malinovo na obdobie 2020 – 2023

Jeden z najstarších náhrobných kameňov v obci

Idylka v cintoríne
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Kaplnka so súsoším sv. Jána Nepomuckého
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Erb Apponyiovcov na fasáde kostola

Pohľad na kostol
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Park okolo kaštieľa

Mohutné platany v parku
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Čistinka pri hlavnom vstupe do parku
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Flóra v parku

Križovatka chodníkov pred kaštieľom v parku
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Detské ihrisko v areáli TJ Malinovo

Futbalové ihrisko TJ Malinovo
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Detské ihrisko a oddychová zóna v areáli TJ Malinovo

Zátôňský most
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Malý Dunaj pri Žilipe
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Rameno Malého Dunaja
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