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2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 
 

 

 

Malokarpatské 

partnerstvo sa nachádza 

v Trnavskom kraji. Územne 

sa rozprestiera na severnej 

časti okresu Trnava. Je 

tvorené katastrálnymi 

územiami obcí Biely Kostol, 

Bíňovce, Bohdanovce nad 

Trnavou, Boleráz, Borová, 

Buková, Dechtice, Dlhá, 

Dobrá Voda, Dolná Krupá, 

Dolné Dubové, Dolné 

Orešany, Horné Dubové, 

Horná Krupá, obec Horné 

Orešany, Kátlovce, Košolná, 

Lošonec, Naháč, Ruţindol, 

Smolenice, Suchá nad 

Parnou, Šelpice, Trstín a 

Zvončín. Naše partnerstvo 

siaha od mesta Trnava aţ po 

úpätie Malých Karpát.

   

Obrázok č. 1 Poloha 

Malokarpatského 

partnerstva - kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 2 Poloha 

Malokarpatského 

partnerstva - okres 
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Obrázok č. 3 Územie Malokarpatského partnerstva – katastre obcí 
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2.1.1 Výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia 

verejno-súkromného partnerstva 

 

Obce zdruţené v Malokarpatskom partnerstve, o. z. sa nachádzajú na v severnej časti okresu 

Trnava v územnej línii nad mestom Trnava. Región obcí zdruţenia na  severozápade susedí s 

obcami Záhoria (okresy Myjava, Senica a Malacky), na juhozápade s obcami okresu Pezinok , na 

juhu obce okresu Trnava . Na východe obce zdruţenia  ohraničujú obce  okresu Piešťany. Do 

zdruţenia patrí 25 vidieckych obcí. 

 

Z prírodného hľadiska región zdruţenia  na severozápade ohraničuje hrebeň Malých Karpát. 

Väčšinou pahorkatinový charakter povrchu prechádza do Podunajskej roviny len  v najjuţnejšej 

časti územia. Podunajská níţina na juhu a Záhorská níţina na severe je oddelená pásmom 

kryhového pohoria Malé Karpaty s najvyšším vrchom Záruby – 768 m n. m. Tu sa nachádza aj 

kvapľová jaskyňa Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou v tomto pohorí. V 

severovýchodnej časti zasahuje do územia  výbeţok Povaţského Inovca.   

 

           Pestrý reliéf územia podmieňuje i klímu, ktorá je najsuchšia a najteplejšia v juţných 

rovinatých oblastiach  a najchladnejšia v oblasti Malých Karpát. 

            

 Vodné zdroje sú pomerne bohaté. Na prítokoch  odvodňujúcich územie regiónu boli 

vybudované  vodné nádrţe  Boleráz a Buková.  

 

             Nerastné bohatstvo regiónu zdruţenia je zastúpené na severozápade  zemným plynom 

(Horná Krupá), loţiskami tehliarskych surovín (Boleráz), vápencov, dolomitov, stavebného kameňa 

(Buková, Dechtice, Lošonec, Smolenice, Trstín) . Ich vyuţívanie má prevaţne miestny význam, 

nakoľko zásoby týchto surovín sa na území  nevyskytujú v takom rozsahu, aby mohli podstatnou 

mierou ovplyvniť jeho ekonomický rozvoj z celoslovenského pohľadu. 

             

Z celkovej rozlohy regiónu zdruţenia (399 km
2
)zaberá poľnohospodárska pôda 59,9% . 

Stupeň zornenia je 88,7 %. Z nepoľnohospodárskej pôdy (160 km
2
) významnú časť tvoria lesné 

pozemky – 80 %. 

 

Tabuľka č. 3  Výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie Malokarpatského partnerstva 

Výhody Nevýhody 

 Dobrá dostupnosť, blízkosť diaľnice D1 

a blízkosť hraníc s Českou republikou 

a Rakúskom sú základným predpokladom 

rozvoja tohto regiónu (cestovný ruch, 

podnikanie). 

 Všetky členské obce sú začlenené v rovnakej 

správnej jednotke, čo umoţňuje rýchlejšie 

a jednoduchšie administratívne procesy. 

 Sme typický vidiecky región, ktorým 

prechádzajú lesy, lúky, polia, vinohrady 

a máme mnoţstvo prírodných aj kultúrnych 

pamiatok. 

 Migrácia obyvateľstva do väčších miest 

(Trnava) a predovšetkým zvyšovanie sa 

počtu ľudí, ktorí síce ţijú na vidieku, ale 

väčšinu svojich voľnočasových aktivít 

trávia v meste. 

 Nákladná doprava, predovšetkým 

smerom na okres Senica, spôsobuje 

vysokú nehodovosť, opotrebenie ciest 

a poškodzuje ţivotné prostredie. 
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Výhody Nevýhody 

 Kvalifikovaný ľudský potenciál umoţňuje 

rozvoj poľnohospodárskej aj priemyselnej 

výroby. 

 Mnoţstvo nedostatočne vyuţívanej 

biologickej hmoty z polí, lesov a lúk. 

 

 

 

2.1.2 Prepojenia územia  na širšie rozvojové súvislosti národného alebo 

regionálneho charakteru 

 

Priamo na území partnerstva nie sú realizované, respektíve sa nepripravujú ţiadne investičné 

zámery národného alebo regionálneho charakteru. Nosným prvkom v rozvoji územia sú 

predovšetkým jednotlivé obce, ktoré majú k dispozícii len obmedzené mnoţstvo zdrojov 

(finančných aj personálnych). V súvislosti s väčšími investičnými akciami sú obce odkázané 

výlučne na verejné dotácie, alebo podporu od súkromných investorov.  

  

V súčasnosti nám nie sú známe investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, 

prípadne sa plánujú na našom území, ktoré by významne ovplyvnili  implementáciu integrovanej 

stratégie rozvoja územia. 

 

Najbliţším obchodným a priemyselným centrom je mesto Trnava, ktoré v súčasnosti buduje 

nový priemyselný a technologický park a pripravujú sa nové obchodné a logistické centrá. 

 

 

 

2.1.3 Doterajší rozvoj hlavne so zameraním na integrovaný prístup, 

vrátane popisu využitia vonkajších zdrojov 

 

 

Väčšina členských obcí je členom Zdruţenia obcí pre hospodárenie s odpadom 

v Malokarpatskom partnerstve, ktoré je nositeľom a tvorcom viacerých projektov zameraných na 

odpadové hospodárstvo a environmentálne aktivity. Zatiaľ sme však neboli úspešný pri predkladaní 

ţiadostí o dotáciu zo štrukturálnych fondov. 

 

 V súvislosti s podporou cestovného ruchu v regióne od začiatku roku 2009 v spolupráci 

s Podmalokarpatským partnerstvom a Klubom slovenských turistov pripravujeme Kultúrno 

spoločenského sprievodcu po našom mikroregióne, ktorého súčasťou bude aj zmapovanie 

turistickej infraštruktúry v mikroregióne. Popri tejto aktivite zabezpečujeme prezentáciu 

mikroregiónu a jeho členov na domácich a zahraničných výstavách (Nitra, Bratislava, Brno, 

Pardubice). Za týmto účelom sme zostavili propagačné letáky a ďalšie propagačné predmety 

 

 Prípravu rozvojových projektov, ako aj poradenstvo pri projektovej činnosti pre našich 

členov zabezpečuje projektový tím, ktorý vznikol so zaloţením partnerstva. Začali sme s tvorbou 

vzorových projektov pre našich členov (obce aj súkromné subjekty), na ktoré je moţné ţiadať 
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príspevok zo štrukturálnych fondov so zameraním najmä na Program rozvoja vidieka, OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Ţivotné prostredie. Zatiaľ sme boli úspešný pri 

projekte zameranom na vzdelávanie pracovníkov verejnej správy a neziskových organizácií, kde 

sme boli jedným z partnerov a priamo sme sa podieľali na jeho tvorbe. Naďalej pokračujeme aj 

v príprave vzdelávacích  a sieťovacích projektov v spolupráci s českými a rakúskymi partnermi 

v rámci cezhraničnej spolupráce. 

 

 

 

2.1.4 Zvláštnosti územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným 

územiam 

 

 V porovnaní s okolím je našou výhodou dobrá dostupnosť z hľadiska cestnej aj ţelezničnej 

dopravy a blízkosť diaľnice. V obci Boleráz sa dokonca nachádza malé letisko.  

 

 Naše územie ponúka veľa rozmanitých prírodných a kultúrnych krás (Molpír, jaskyňa Driny, 

vodná nádrţ Buková, Boleráz a Horné Orešany, Smolenický zámok, kaštieľ v Dolnej Krupej, hrad 

Dobrá Voda, a iné). Predovšetkým v obciach leţiacich na severe územia (Buková, Dobrá Voda, 

Smolenice) je mnoţstvo turistických trás vhodných pre cykloturistiku, pešiu aj jazdeckú turistiku. 

 

 Nachádza sa tu mnoţstvo zdrojov nerastných surovín. Predovšetkým severná časť 

mikroregiónu je doslova posiata malými loţiskami tehliarskych surovín, vápencov, dolomitov, 

sklárskych a zlievárenských pieskov a štrkopieskov. Pohorie Malých Karpát je zdrojom kvalitného 

dubového a bukového dreva, ktoré sa pouţíva na stavebné, nábytkárske, palivové a rôzne ďalšie 

priemyselné účely. Charakter územia a jeho dostupnosť je vhodná pre rozvoj poľnohospodárstva 

a priemyslu. 

 

Tabuľka č. 4  Pozoruhodné údaje o obciach Malokarpatského partnerstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázok č. 4 Smolenický zámok 

- veža 

 

Zdroj: ŠÚ SR (údaje k 31.12.2006) 

                                                 
*
 Podľa  demografických údajov ŠÚ SR k 31.12.2008 obcou s najvyšším počtom obyvateľov sú Smolenice (3 324) 

a obcou s najniţším počtom obyvateľov  je Dlhá (360), Horné Dubové (376), Borová (379). 

Najstaršia: Dolná Krupá rok 1313 

Najmladšia: Borová rok 1589 

Najvyššie položená: Buková 321 m 

Najnižšie položená: Biely Kostol 153 m 

S najväčšou výmerou: obec Dobrá Voda  3 297,7 ha 

S najmenšou výmerou: Biely Kostol 241,1 ha 

S najväčšou hustotou obyvateľstva: obec Biely Kostol 492 obyv./km2 

S najmenšou hustotou obyvateľstva: obce Lošonec 22 obyv./km2 

S najvyšším počtom obyvateľov: obec Smolenice *                                 3 278 

S najnižším počtom obyvateľov: obec Borová  *                                 360 

S najvyšším počtom bytov: obec Smolenice                                    1 302 

S najnižším počtom bytov: obec  Borová 139 

S najvyšším počtom podn.subjektov: obec Smolenice 291 

S najnižším počtom podn.subjektov: Bíňovce 24 
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2.1.5 Stupeň vidieckosti územia 

 

 

 Okrem obce Biely Kostol, majú všetky obce hustotu obyvateľstva niţšiu neţ 150 obyvateľov 

na km
2
. Priemerná hustota obyvateľstva v Malokarpatskom partnerstve je 71 obyvateľov na km

2
. 

Sme teda výrazne vidiecky mikroregiónom s viac ao 95% podielom obyvateľstva vo vidieckych 

oblastiach. 

 

 

 

2.1.6 Administratívno-správnu príslušnosť územia 

 

 

Podľa územno-správneho členenia v zmysle zákona č.221/1996 Z.z. zdruţenie sa nachádza 

v okrese Trnava. Sídlom zdruţenia je obec Boleráz. 

 

Obce zdruţené v Malokarpatskom partnerstve sa nachádzajú na ploche 399 km
2 

čo predstavuje 

53,8 % územia okresu (741 km²) a ţije v ňom takmer 29 tisíc obyvateľov   ( 28 432 k 31. 12.2008). 

Hustota zaľudnenia dosahuje hodnotu 71 obyv./ km
2
, čo je z pohľadu vidieckeho územia okresu 

Trnava (90 obyv./km
2
) niţšia hodnota

 
. Je to v dôsledku veľkostnej skladby obcí zdruţenia a obcí 

celého okresu Trnava ako i v dôsledku veľkosti a štruktúry pôdneho fondu. Najväčšou obcou 

zdruţenia sú Smolenice s počtom obyvateľov 3.324 (31.12.2008) . Obcou s najniţším počtom 

obyvateľov 360 k 31.12.2008 bola obec Dlhá.    Menej ako 1 000 obyvateľov ţije v 13 obciach, v 11 

obciach ţije od 1 000 do  3 000 obyvateľov.  1 obec má viac ako 3 000 obyvateľov. 

 

Tabuľka č. 5  Veľkostná štruktúra obcí združenia podľa počtu obyvateľov 

Počet obyvateľov Počet obcí 

do 199 0 

200 – 499                                                                          4 

500 - 999 9 

1 000 - 1 999 9 

2 000 - 4 999 3 

 

Obce zdruţenia a ich zaradenie do pólov rastu 

S cieľom zabezpečiť tematickú a územnú koncentráciu príspevkov v rámci NSRR boli za 

účelom dosiahnutia čo najvyššej efektívnosti vynaloţených finančných zdrojov zo ŠF a KF 

stanovené inovačné a kohézne póly rastu, ktoré sú definované centrami osídlenia a ťaţiskami 

osídlenia, tak ako sú dané v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001. Podpora, ktorá je cielená 

do inovačných a kohéznych pólov rastu, resp. do centier osídlenia a ťaţísk osídlenia je 

charakterizovaná ako územná koncentrácia. Zoznam pólov rastu pre NSRR na roky 2007 – 2013“ 

bol vydaný rozhodnutím ministra č. 3/2007 zo 6. júna 2007.  

 

V kohéznych póloch rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu sú zaradené obce: 

Boleráz, Dolná Krupá, Suchá nad Parnou a Ruţindol. V kohéznych póloch rastu mimo záujmového 

územia inovačných pólov rastu sú obce: Dechtice, Dobrá Voda, Dolné Orešany, Horné Orešany, 
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Kátlovce, Smolenice, Trstín. Ostatné obce zdruţenia nie sú zaradené do kategórií pólov rastu. -

Tabuľka č. 4 

 

Tabuľka č. 6  Zaradenie obcí do pólov rastu 

K
ó

d
 o

b
ce

 

ZOZNAM OBCÍ  V MALOKARPATSKOM 

PARTNERSTVE 

K
ó

d
 o

k
re

su
 Počet 

obyvateľov 
Kód   

pólu 

rastu 2 001 2 004 

  
KOHÉZNE PÓLY RASTU V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 

INOVAČNÝCH PÓLOV RASTU           

506818 Boleráz 207 1 982 2 062 3 123 

506923 Dolná Krupá 207 2 237 2 229 3 123 

507512 Ruţindol 207 1 248 1 292 3 123 

507571 Suchá nad Parnou 207 1 718 1 738 3 123 

  
KOHÉZNE PÓLY RASTU MIMO ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

INOVAČNÝCH PÓLOV RASTU           

506893 Dechtice 207 1 771 1 796 3 3 

506915 Dobrá Voda 207 853 841 3 3 

506940 Dolné Orešany 207 1 179 1 196 3 3 

507067 Horné Orešany 207 1 811 1 851 3 3 

507164 Kátlovce 207 1 067 1 093 3 3 

507555 Smolenice 207 3 234 3 235 3 3 

507687 Trstín 207 1 270 1 313 3 3 

  
OBCE, KTORÉ NIE SÚ PÓLMI RASTU LEŽIACE V 

ZÁUJM.ÚZEMÍ INOV. PÓLOV RASTU           

506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 945 969 30 110 

556670 Šelpice 207 554 589 30 110 

580473 Biely Kostol 207 1 201 1 200 30 110 

581488 Zvončín 207 646 658 30 110 

506931 Dolné Dubové 207 607 592 30 120 

  
OBCE, KTORÉ NIE SÚ PÓLMI RASTU MIMO ZÁUJMOVÝCH 

ÚZEMÍ           

506788 Bíňovce 207 667 654 0 0 

506826 Borová 207 329 347 0 0 

506869 Buková 207 706 664 0 0 

507041 Horná Krupá 207 538 520 0 0 

507059 Horné Dubové 207 378 366 0 0 

507211 Košolná 207 650 680 0 0 

507351 Naháč 207 446 441 0 0 

556599 Dlhá 207 383 368 0 0 

556688 Lošonec 207 517 522 0 0 

 
zdroj: MVaRR SR 

      

 

 

 

 

 

 

 


