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Úvod

Základná myšlienka projektu s názvom Komplexná stratégia  spoločného rozvoja Galantsko-Šalian-

skeho a Mikulovského regiónu, v rámci ktorého sa analýza a následná stratégia spracovala bola defi no-

vaná na základe primárnej potreby premietnutia problematiky spolupráce a spoločného rozvoja  Galant-

sko-Šalianskeho a Mikulovského regiónu. Výstupom spoločnej cezhraničnej stratégie je identifi kovanie 

možností realizácie nielen spoločných projektov i aktivít oboch prihraničných regiónov ale i navrhnutie re-

álnych plánov pre vytvorenie  silného cezhraničného partnerstva. Podstatou spracovanej štúdie je ana-

lýza stavu jednotlivých segmentov daných okruhov (všeobecných popisov územia, charakteristiky prírod-

ného prostredia,  charakteristiky  základnej demografi e, štruktúry spoločenských, inštitucionálnych, kul-

túrnych a historických zdrojov, štruktúry materiálnych vzťahov, ekonomickej štruktúry i cezhraničnej spo-

lupráce) určiť problémové okruhy a následne navrhnúť jednotlivé opatrenia i  priority spoločného rieše-

nia daných okruhov. Na základe zmonitorovaných potrieb oboch regiónov identifi kujeme spoločné cie-

le a zámery, vďaka ktorým navrhneme riešenie. Vďaka spoločnému postupu budeme podporovať nielen 

riešenie  okruhových problémov oboch regiónov ale aj komplexne pristupovať k riešeniu súčasnej  situ-

ácie v prihraničných regiónov. Práve cezhraničný efekt vzájomnej spolupráce vďaka spracovanej straté-

gií je dôležitým ukazovateľom kvalitne navrhovaných riešení v rámci oboch regiónov. Strategickým naplá-

novaním spoločného rozvoja sa výrazne zvýši  nielen efektivita realizovaných aktivít po fi nančnej stránke 

ale aj celkový dopad na jednotlivých občanov jednotlivých samospráv oboch prihraničných regiónov.
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2. Charakteristika riešeného územia

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 

Galantský región

Územie Galantského regiónu sa rozprestiera na Podunajskej nížine, medzi riekami Váh a Malý Dunaj. Región Galanta má nížinný 

charakter, len v severnej časti je mierne členitý. Región má poľnohospodársky charakter s úrodnou pôdou a bohatým výskytom 

termálnych vôd. Celý región spadá do teplej klimatickej oblasti a je jedným z najsuchších území Slovenskej republiky. 

Podľa štatistických údajov je rozloha regiónu 641,74 km2. K 31. 12. 2011 má 93 682 obyvateľov, s hustotou obyvateľstva 146 obyva-

teľov/km2. [14] 

Mikulovský región

SO ORP Mikulov predstavuje jeden z 21 SO ORP v rámci Juhomoravského kraja. Mikroregión Mikulovsko je súčasťou celku NUTS 

II Juhovýchod.  Región Juhovýchodu združuje územia  z dvoch krajov Juhomoravského kraja a kraja Vysočina.  Riešené územie 

sa rozprestiera v južnej časti kraja v okrese Břeclav. SO ORP Mikulov patrí svojou rozlohou 24 411,9 ha k priemerným SO ORP Ju-

homoravského kraja.  Na území mikroregiónu  k 31.12 2011 má 20 366 obyvateľov. Mikroregión mikulovska  je tvorený 17 obcami 

jedným mestom - Mikulov. [12] 
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Členenie z hľadiska územnosprávneho Galantsko-Šalianskeho regiónu

Z hľadiska administratívno-správnej príslušnosti galantsko-šaliansky región spadá do:

Západoslovenského kraja (NUTS II)

Trnavského kraja (NUTS III)

Okres Galanta (NUTS IV)

Galantský región tvorí 36 obcí: Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Gáň, Horné Saliby, 

Hoste, Jánovce, Jelka, Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Pata, Pusté Sady, Pusté Úľany, Šalgočka, Šin-

tava, Šoporňa, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vinohrady nad Váhom, Vozokany, 

Zemianske Sady z čoho 3 majú štatút mesta: Galanta, Sereď, Sládkovičovo.

Abrahám 

Obec Abrahám leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Obec má 1 061 obyvateľov a rozloha katastra je 1 578 ha. Ob-

lasť Abrahámu má reliéf vlnitých rovín, kde prevládajú černozemné a lužné pôdy. Katastrálne územie tvorí v prevažnej väčšine 

poľnohospodárska pôda. Rozloha lesa sa rozprestiera na 64 ha a rozloha viníc je 32 ha.  [15] 

Čierna Voda 

Obec Čierna Voda leží na okraji Žitného ostrova v okrese Galanta. Obec má 1 401 obyvateľov a rozloha katastra je 1 214 ha.  Pre 

obec je charakteristická rieka Čierna Voda, ktorá preteká popri obci a vytvára peknú prírodnú atmosféru. Rozloha verejnej zelene 

je približne 2 ha a z toho parky 1 ha. Obec je doložená v Zoborskej listine r. 1113 ako Nek. [16] 

Čierny Brod

Obec Čierny Brod má 1 593 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 1 770 ha. Obec sa prvýkrát spomína v listine z roku 1 223 

ako Kusoud. V roku 1 297 sa uvádza v podobe Wyckeleth Kosod ako kráľovský majetok, patriaci Bratislavskému hradu. Význam-

nou kultúrnou pamiatkou v Čiernom Brode je tehlový románsky kostol, ktorý pochádza z rokov 1 220 až 1 230. V roku 1 915 kostol 

vyhorel. [17] 

Dolná Streda

Obec Dolná Streda má 1429 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 1346 ha. Po prvý krát sa obec spomína ako Zeredahel 28. 

8. 1283, keď uhorský kráľ Ladislav IV. daroval ostrihomskému arcibiskupstvu územie susediacej osady Únovce. História obce však 

siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred naším letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv. Venuša z Dolnej Stredy. 

[18] 

Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby má 1922 obyvateľov a rozloha katastra je 1871 ha. Obec leží na juhozápadnom Slovensku v centrálnej časti 

podunajskej roviny. Krajinu formovali vodné toky  - Dudváh, Váh, Derňa. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1217 v tva-

re Zele. [19] 

Dolný Chotár

Obec Dolný Chotár je najmenšou obcou v obvode Galanta, má 420 obyvateľov a rozloha je 1388 ha. Obec leží pri rieke Čier-

na Voda. Obec bola do roku 1957 pričlenená k obci Dolné Saliby. V roku 1970 bola spojená s obcou Kráľov Brod a v roku 1991 sa 

Dolný Chotár osamostatnil. Turistov, ktorí sa rozhodnú navštíviť Dolný Chotár, očaria najmä prírodné krásy v okolí vodného toku 

Čierna voda. [20] 
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Galanta

Mesto Galanta má 15 147 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 3396 ha.  Mesto sa nachádza v trnavskom samosprávnom 

kraji v rovnomennom okrese a leží v strednej časti juhozápadného Slovenska. Galanta je jedným z kultúrnych, správnych a hos-

podárskych centier podunajského regiónu. Okres Galanta susedí s okresmi Trnava, Hlohovec, Nitra, Komárno, Šaľa, Dunajská 

Streda a Senec. Galanta leží v strednej časti juhozápadného Slovenska v strede Podunajskej nížiny. Pre oblasť sú charakteristic-

ké veľmi dobré klimatické podmienky, patrí medzi oblasti s najvyššou priemernou teplotou vzduchu na Slovensku. Mesto Galan-

ta je obklopená viacerými väčšími a menšími vodnými tokmi - Váh, Malý Dunaj a Dudváh. Na území mesta sú využívané dva geo-

termálne vrty, z ktorých spoločnosť Galantaterm s.r.o. zásobuje teplom sídlisko Sever a Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša v Ga-

lante. [21] 

Gáň

Obec Gáň má 716 obyvateľov a má celkovú rozlohu 626 ha. Obec leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej 

roviny. Stredom územia v smere sever-juh, preteká potok Derňa, ktorého tok je jedným z bývalých ramien Váhu.  Prvá písomná 

správa o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113. V r. 1957 sa zlúčili katastrálne obce Gáň a Brakoň v spoločnú obec 

Brakoňská Gáň. Nové premenovanie obce nasledovalo v r. 1960, keď na mnohé naliehanie občanov sa zmenil názov na pôvod-

ný Gáň. [22] 

Horné Saliby

Obec Horné Saliby má 3225 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 3484 ha. Obec leží južne od obvodného mesta Galanta 

na Podunajskej nížine, na oboch stranách rieky Dudváh. Bola a aj v súčasnosti je poľnohospodárskou dedinou. Obec má obrov-

ský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky. Na území obce medzi okresnými mestami Galanta a Šaľa sa nachádza ter-

málne kúpalisko, ktoré môže v budúcnosti poľnohospodársku dedinu pretvoriť na turistické stredisko. S týmto záverom sa v roku 

2000 začalo s ozdravovaním areálu termálneho kúpaliska. Vykopávky na území obce dokumentujú existenciu osídlenia z obdo-

bia lengyelskej kultúry.[23] 

Hoste

Obec Hoste má 490 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 448 ha. Pôvodný názov je Gezt, neskôr Gest. Leží na rozmedzí Tr-

navskej tabule a podunajskej roviny. Rozprestiera sa na nive Dudváhu, medzi jeho dvoma ramenami, takže tvorí riečny ostrov. 

Prvá písomná zmienka je z roku 1231 v listine vydanej Ostrihomskou kapitulou. [24] 

Jánovce

Obec Jánovce má 468 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 359 ha. Obec leží v západnej časti Podunajskej nížiny v nad-

morskej výške 120 m,  na rozhraní Úľanskej mokrade a Žitného ostrova. Bola založená v roku 1792 osídlením poddanských rodín 

na majeri Jánosháza, patriacom rodine Pálff yovcov, v chotári obce Veľké Úľany. [25] 

Jelka

Obec Jelka má 3917 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 3265 ha. Kataster dnešnej obce vznikol z viacerých samostatných 

usadlostí a obcí. Názov obce sa po prvýkrát spomína v kráľovskej darovacej listine z roku 1197 v podobe Ilka (listina kráľa Bela IV. 

z roku 1239 spomína tri obce s názvom Ilka, ktoré patrili pod Bratislavský hrad). [26] 

Kajal

Obec Kajal má 1 512 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 13069 ha.  Obec sa nachádza v povodí Váhu. Cez územie obce 

pretekajú Gorazdovský kanál, Kajalský kanál a Derňa. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297 a odvtedy obec zažila pestrú 

históriu, ktorou boli poznačené hlavne udalosti z celého regiónu. Vojny a aj svetové vojny a prírodné katastrofy poznačili aj obec 

Kajal. V súčasnosti je tu čulý kultúrno-spoločenský život, čo spestrujú tunajší obyvatelia, podnikatenia a mieste spoločenské orga-

nizácie. [27] 

Košúty

Obec Košúty má 1570 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 1472 ha. Obec leží 5 km juhozápadne od Galanty, na vedľajšej 

ceste medzi Sládkovičovom  a Čiernym Brodom. Chotár obce bol osídlený už v dávnoveku. Dôkazom najstaršieho osídlenia je 
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neolitické sídlisko. Prvá písomná zmienka je z roku 1138 v kráľovskej listine Vojtecha II. ako Willa  Qusout. Neskôr dedina patrila 

miestnym zemepánom, ale usadzovali sa tu zemania z okolitých obcí. [28] 

Kráľov Brod

Obec Kráľov Brod má 1153 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 2367 ha. Kráľov Brod leží v Podunajskej nížine pri Čiernej 

vode. Terajšia obec Kráľov Brod vznikla novším osídlením poddaných z okolitých dedín na majeri panstva Šaľa, nachádzajúcom 

sa v chotári Tešedíkova, v rokoch 1785 – 87. Na území obce jestovala v stredoveku obec Svätý Michal. Prvá písomná zmienka 

o obci je z roku 1252. V ofi ciálnych kráľovských dokumentoch sa objavila v roku 1334. [29] 

Malá Mača

Obec Malá Mača má 581 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 797 ha. Chotár má nížinný charakter s minimálnou lesnatosťou 

a intentzívnou poľnohospodárskou činnosťou. Cez obec pretekajú malé rieky Dudváh a Gidra, ale nachádzajú sa tu aj dve malé 

jazerá. Napriek výrazným ľudským zásahom sa tu zachovali prírodné hodnoty, vďaka ktorým je územie obce zaradené do systé-

mu Natura 2000 – vtáčie územie. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje na rok 1326 pod menom Mached bola spomínaná na 

krajinskom palatínskom zhromaždení dňa 4. Januára roku 1412. [30] 

Matúškovo

Obec Matúškovo má 2027 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 1402 ha. Matúškovo leží v blízkosti rieky Váh, v susedstve 

okresného mesta Galanta. Táto riečna usadenina zo štvrtohôr neprevyšuje úroveň terénu Podunajskej roviny viac ako o 2 – 3 

metre. Skoré osídlenie tohto územia človekom dokazuje cintorín s ľudskými kosťami z doby bronzovej, odkrytý v 50. rokoch 20. 

storočia. Z hrobov boli vyzdvihnuté svojrázne remeselnícke výrobky z doby bronzovej. Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú 

staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia, z čias obsadzovania vlasti Maďarmi. [31] 

Mostová

Obec Mostová má 1 605 obyvateľov a rozloha katastra je 2 500 ha. Obec sa nachádza na ostrove medzi dvomi ramenami Dud-

váhu, asi 8 km juhozápadne od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami 

Galanta a Dunajská Streda. Prvá zmienka o obci je z roku 1245 ako Curty, ktorá vznikla pri obchôdzke chotára dediny Nyék (dnes 

Čierna Voda). Obec bola pôvodne majetkom hradu Bratislava. Začiatkom 14. storočia bola obec majetkom Matúša Čáka. [32] 

Pata

Obec Pata má 3020 obyvateľov a rozloha katastra je 1760 ha. Obec leží na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny, 9 km vý-

chodne od mesta Sereď. Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1156, kedy sa obec spomína pod názvom Pta. V nasledujú-

com storočí už vystupuje pod názvom Patha (1252). História samotnej obce nie je dosiaľ spoľahlivo a komplexne preskúmaná. Isté 

je, že patrila ku kráľovským majetkom a bola súčasťou Šintavského panstva. [33] 

Pusté Sady

Obec Pusté Sady má 599 obyvateľov a rozloha katastra je 803 ha. Obec sa prvý krát v historických listinách spomína už v roku 

1156 – pod názvom Kurt. V roku 1352j dostala z nezistených príčin nové meno – Kyurth. Na základe týchto údajov možno usúdiť, 

že obec má viac ako 800 rokov. Spočiatku to bola dedina kráľovských trubačov, ktorí patrili k hradnému panstvu v Šintave. [34] 

Pusté Úľany

Počet obyvatešov obce je 1683 a rozloha katastra je 2454 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1301. V roku 1221 sa 

obec uvádza pod názvom Villa Fudemus, kráľovský majetok. V období feudalizmu boli majiteľmi obce viaceré zemianske rodiny 

ako napríklad rodina Maholányiovcov, Spácsayovcov, Ambrovci, Farkasovci alebo Baloghovci. [35] 

Sereď

Mesto Sereď má 16214 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 3045 ha. Mesto Sereď leží v juhozápadnej časti Slovenskej re-

publiky v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu. Katastrálne územie mesta leží po oboch stranách rieky Váh, ktorá pre-

teká mestom, avšak iba malou časťou na ľavej strane Váhu. Vrátane integrovaných častí Dolný Čepeň, Stredný Čepeň, a k mestu 

patrí i miestna časť Horný Čepeň. Mesto leží v rovine medzi Váhom a Dudváhom, ktorá je mierne členená iba starými poriečnymi 
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valmi a mŕtvymi ramenami, v západnej časti s pieskovými dunami. Územie mesta patrí medzi najúrodnejšie časti Slovenska. Prvú 

písomnú zmienku o meste “Zereth” nájdeme v listine o príjmoch z cirkevných desiatkov z roku 1313. Sereď so svojím prechodom 

cez Váh bola hraničnou obcou bratislavskej a nitrianskej župy a pre časté zmeny vážskeho koryta, patrila čiastočne do jednej i 

druhej župy. Sereď má jednu z najkrajších polôh na rekreačné a turistické účely. Rybačka a vodné športy na Váhu a v blízkej prie-

hrade Kráľová sa môžu stať pre turistov nezabudnuteľným zážitkom. Historicky najvýznamnejšia stavba mesta, sereďský kaštieľ, 

stojaci na mieste kedysi slávneho hradu, je dnes v ruinách, ale orgány mesta sa s pomocou občianskeho združenia Vodný hrad 

snažia, aby sa to čo najskôr zmenilo.[36] 

Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo má 5465 obyvateľov a kataster má celkovú rozlohu 2909 ha. Najmladšie mesto galantského obvodu sa na-

chádza severozápadne od Galanty na nive Dudváhu. Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (Diószegu) nachádzame v listinách 

kráľa Belu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa nachádzal v obci. V roku 1301 bola 

pánom obce rodina Miklósa Dudvágya, ktorého predkovia tu už dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1530 sa obec stala obeťou turec-

kých výpadov, ktoré spustošili celú obec a okolie. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu nachádzalo 22 obývaných domov, ktoré 

patrili rádu budínskych Klarisiek, a to až do doby zrušenia tohto rádu kráľom Jozefom II. V roku 1582 obec dostala štatút mesta a 

v  17. storočí cez Diószeg prechádzala tzv. kráľovská cesta (Via régia). Z hľadiska cestovného ruchu je mesto známe svojím termál-

nym kúpaliskom Vincov les. [37] 

Šalgočka

Obec Šalgočka má 441 obyvateľov a rozloha katastra je 469 ha. Obec je najsevernejšou obcou okresu Galanta a má typický poľ-

nohospodársky kolorit. Leží na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v plytkej dolinke potoku Jác. Nadmorská výška stredu 

obce má 150 m a chotár obce má 140 až 200 m. Na svahoch sa pestuje vinič a ovocné stromy. Prvá písomná zmienka o obci bola 

ešte z roku 1248 v Zoborskej listine. [38] 

Šintava

Obec Šintava má 1774 obyvateľov a rozloha katastra je 1279 ha. Obec leží na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Ga-

lanta. Terén obce, ako aj chotár je pomerne členitý. Okolie Šintavy na nive Váhu a na Nitrianskej pahorkatine je jednou najúrod-

nejších oblastí Slovenska. Sú tu priaznivé podmienky na pestovanie obilia, kukurice, cukrovej repy a ovocia. Oblasť od Šintavy po 

Hlohovec je jednou z vinohradníckych oblastí Slovenska. Šintavské vinohradníctvo má niekoľko storočnú tradíciu. [39] 

Šoporňa

Obec Šoporňa má 4139 obyvateľov a rozloha katastra je 3122 ha. Obec sa nachádza na úrodnej rovine, leží na ľavom brehu rie-

ky Váh, na ktorej je pri obci vybudované vodné dielo Kráľová. Z histórie sa zachovali prekrásne ľudové kroje. Život a prácu naši 

predkov oživujú šikovné ruky žien šopornianskou výšivkou, ktorá je známa aj v zahraničí. Šoporňa je typická západoslovenská 

dedina, rozprestierajúca sa asi sedem kilometrov južne od Serede popri ceste smerujúcej do Šale. Do katastrálneho územia obce 

Šoporňa patrí aj majer Štrkovec. Neďaleko obce tečie rieka Váh. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251 pod 

názvom SUPURNI. [40] 

Tomášikovo

Obec Tomášikovo má 1611 obyvateľov a rozloha katastra je 2113 ha. Obec leží  na nive riečky Čierna voda, ktorá tečie východne 

od obce, asi v strede 30 km dlhej spojovacej cesty Dunajská Streda – Galanta. V chotári obce ležia majere Pasienka a Jegenyés. 

Obec vznikla na rozhraní 15. a 16. storočia. [41] 

Topoľnica

Obec Topoľnica má 815 obyvateľov a rozloha katastra je 1014 ha. Obec má veľmi výhodnú polohu. Prvá písomná zmienka o obci 

je doložená v Zoborskej listine z roku 1113 ako Narias. Názov obce sa odvodzuje z maďarského slova nyárfa - topoľ. [42] 

Trstice

Obec Trstice má 3794 obyvateľov a rozloha katastra je 2026 ha. Obec leží v strednej časti Podunajskej nížiny. Na západnej strane 

dediny tečie rieka malý Dunaj, na severe a východe Čierna voda.  Históriu obce vo veľkej miere ovplyvňovali okolo tečúce rieky 
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a močiare. Najstaršia nám známa listina, ktorá sa zaoberá osídlením Trstíc pochádza z roku 1608. V tejto listine jeho názov sa spo-

mína ako Nagy Szegh. Pomenovanie Nádszeg sa objaví v 18. storočí. Podľa Mateja Béla jej názov možno odvodiť od trstia, ktoré-

ho tu bolo na okolí veľmi veľa. [43] 

Váhovce

Obec Váhovce má 2080 obyvateľov a rozloha katastra je 1600 ha. Chotár obce sa v prevažujúcej časti rozprestiera na agradač-

nom vale pravobrežia Váhu, dnes už vodného diela Kráľová. Obec leží v tesnej blízkosti Váhu, ktorý je tu krajinotvorným a gene-

tickým prvkom územia. Najstaršia zachovaná listina, v ktorej nachádzame meno Váhoviec v písomnej forme, je z roku 1259 a  bola 

vydaná na ostrove Csepel (Maďarsko).  [44] 

Veľká Mača

Obec Veľká Mača má 2617 obyvateľov a jej rozloha je 1481 ha. Súčasná obec sa nachádza v blízkosti starovekého osídlenia, z kto-

rého sa našli vzácne archeologické nálezy počas rokov 1952 – 1957. O živote tunajšieho obyvateľstva z dávnych dôb hovoria ná-

lezy zbraní, loveckých potrieb, nádob pre uskladnenie rôznych druhov potravín a nápojov. [45] 

Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany má 4352 obyvateľov a celková rozloha katastra je 3100 ha. Veľké Úľany ležia na juhozápadnom Slovensku na 

Podunajskej nížine medzi Malým Dunajom a Čiernou Vodou, 15 km juhovýchodne od Senca a 12 km juhozápadne od Galanty pri 

štátnej ceste medzi Bratislavou a Nitrou.  Chotár obce bol osídlený od pradávna. Dokazuje to množstvo archeologických nálezov. 

Obec sa po prvýkrát spomína r.1221 v podobe Fudemus a bola majetkom hradu Bratislava, neskôr panstva Bratislava. V rokoch 

1828 - 1842 tu bol cukrovar Mikuláša Lacsneho, ktorý bol prvým cukrovarom v strednej Európe. [46] 

Veľký Grob

Obec Veľký Grob má 1259 obyvateľov a rozloha katastra je 2354 ha. Obec Veľký Grob sa nachádza na zlome Podunajskej nížiny 

a Trnavskej tabule. Tieto miesta boli osídlené ľuďmi už v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry. Taktiež sa 

našli pozostatky Keltskej osady z 2. – 3. stor. a osady z Veľkomoravského obdobia 8. – 10. storočia. Prvá písomná zmienka o Veľ-

kom Grobe je datovaná do roku 1275, o osade Tarnok do roku 1301. [47] 

Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom má 1574 obyvateľov a rozloha katastra je 1027 ha. Obec sa rozprestiera na ľavom brehu Váhu, v se-

vernej  časti okresu Galanta. Svahy sú vhodné na pestovanie viniča a rozvoj vinohradníctva. Svahy obce s juhozápadným sklo-

nom sú vysadené viničom. Najstaršia písomná správa, v ktorej sa uvádza názov osady Raut (Svätá Chrasť) je v „Zoborskej listine“ 

kráľa Kolomana spred 1. septembra 1113.  Najstaršou zachovalou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol Navštívenie Panny Márie 

neskororenesančno-barokového slohu z polovice 17. Storočia.  [48] 

Vozokany

Obec Vozokany má 1161 obyvateľov a rozloha katastra je 1 259 ha. Obec leží v nadmorskej výške 114 až 118 m pri rieke Čierna 

voda, ktorá preteká dedinou. Chotár je rovina, ktorá je okrem lužných lesov pri Čiernej vode odlesnená lužnými černozemnými 

pôdami. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom a poľovníctvom. Prvá písomná správa 

o obci je až z roku 1297, keď už obec bola známou lokalitou. [49] 

Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady má 847 obyvateľov a rozloha katastra je 805 ha. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Galanta na 

pokraji Nitrianskej Pahorkatiny. Prvá zmienka o obci je z roku 1156. Bolo to sídlo trubačov Šintavského hradu. Ľudia sa živili poľno-

hospodárstvom a  vinohradníctvom. V tej dobe pôdu vlastnili zemania a najväčšiu výmeru mal veľkostatkár Schwarcz, ktorý pes-

toval vinič a tabak. Zásluhu mal aj na otvorení najväčšej tabakovej sušiarne v Európe v roku 1935. V obecnom erbe sa nachádzajú 

symboly vinohradníctva a poľnohospodárstva (vinohradnícky nôž, lemeš, strapec hrozna). [50]
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Členenie z hľadiska územnosprávneho Mikulovského regiónu

Územie mikroregiónu Mikulovsko leží na juhu Moravy, v Juhomoravskom kraji, v juhozápadnej  časti súčasného okresu Břeclav. 

Mikroregión  tvorí  jedno mesto  Mikulov a 16 obcí  Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolné Dunajovice, Dolné Věstonice, 

Drnholec, Horná Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Milovice, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec a posledná obec ktorá 

sa pripojila k DSO Mikulovsko v roku 2005 obec Pasohlávky, ktora je zároveň  súčasťou  Mikroregiónu Čistá Jihlava. [1]

Bavory

Pôvabná vinohradnícka obec na južnej Morave, ležiaca 230m nad morom, s prekrásnou prírodnou scenériou na úpätí Pavlov-

ských kopcov, nachádzajúca sa priamo v centre významnej lokality “Chránenej krajinnej oblasti Pálava”, päť kilometrov severne 

od Mikulova. [51] 

Prvé doložené písomné pramene sa datujú k roku 1322 obec bola nazývaná Pairdorf. Obyvatelia Bavor od nepamäti pestovali vo 

vinohradoch pod Pálavou vinič. Poľnohospodársky a vinársky ráz si obec uchováva dodnes. [52] 

Brod nad Dyjí

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1353. V roku 1930 tu žilo 999 obyvateľov, takmer všetci nemeckej národnos-

ti (98,4%) - boli po roku 1945 napospol vysídlené. Podľa nemeckých prameňov vznikla obec v rokoch 1568-70 ako nové osídlenie 

zo zničenej obce Neudorf. Písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1583. Väčšina obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve 

a vinárstve. Guldenfurtský obyvatelia si po stáročia udržiavali svoje nárečie, typické pre ich Bavorský pôvod. Vinárska obec Brod 

nad Dyjí leží na juhozápadnom brehu od Novomlýnskej stanice asi 15 km severozápadne od Mikulova.[53] 

Březí

Vinárska obec  ležiaca asi 6 km severozápadne od Mikulova pri hranici s Rakúskom. 

Obec Bratelsbrunn bola prvý krát  vymenovaná  v roku 1249 ako súčasť majetku kounického kláštora. Starý Bratelsbrunn bol spus-

tošený a zničený vojnami a okrem jedinej osady zrovnaný so zemou. Z 24. apríla 1576 pochádza vyhlásenie grófa Thurma o po-

nuke na jej presun do Bratelsbrunnu. Je to najstaršia listina obce, rodný list  Bratelsbrunnu - Gravidné. [55] 

Meno Bratelsbrunn, je pravdepodobne zložené zo slov Bratia a Brunn (studňa). [56] 

Obec Gravidné vznikla nemeckou kolonizáciou v polovici 13. storočia, kedy sa tu podobne ako v celom prihraničnom pásme juž-

nej Moravy usadili nemeckí kolonisti.

Do katastra obce zasahuje južný cíp rozsiahlej národnej prírodnej pamiatky Dunajovické kopce, ktorá chráni rad vzácnych a chrá-

nených rastlinných a živočíšnych druhov. Rozsiahlejšie piesčiny východne od obce dnes kryjú agátové lesíky.[54] 

V obci Březí sa nachádza kúpalisko, tenisová hala a množstvo mimovládnych organizácií. [57] 

Dobré Pole

Obec vznikla nemeckou kolonizáciou v prvej polovici 13. storočia a prvýkrát sa vyskytuje v písomných prameňoch v roku 1355, 

kedy je uvádzaná u drnholeckého panstva, ku ktorému patrila až do roku 1848. [59] 

Český názov obce,  chorvátsky aj nemecký ekvivalent naznačujú úrodnosť pôdy v katastri obce. Na juhu obce sa nachádza malý 

rybníček, ktorý bezprostredne susedí s prírodnou rezerváciou Slanisko Dobré Pole, ktoré je jednou z posledných lokalít slanomil-

ných spoločenstiev vzácnych a chránených druhov rastlín nielen na južnej Morave, ale aj v strednej Európe. [58] 

Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice patrí k starým slovanským osadám v rakúskom pohraničí. Postupne však bola obec kolonizovaná ne-

meckým obyvateľstvom. Obec leží v úrodnej poľnohospodárskej krajine s rozsiahlymi vinohradmi pri úpätí Dunajovických vrchov. 

Prudké svahy Veľké slnečné, Jánske hory a Líščí kopce pokrývajú stepné trávniky, ktoré sú od roku 1990 súčasťou národnej prí-

rodnej pamiatky Dunajovické kopce. Rezervácia patrí k najvýznamnejším lokalitám stepnej fl óry a fauny na južnej Morave. [60] 
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Obec patrí k najstarším sídlam na Morave.  Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1183. Dolní Dunajovice, nemecky Un-

ter Tannowitz, odvodené od osobného mena Dunaj, leží severovýchodne od Mikulova v rovinnnom úvale (z časti na údolnej nive) 

na okraji pahorkatiny. [61] 

Dolní Věstonice

Obec je významnou archeologickou lokalitou, leží severne od Pálavy asi 10 km na sever od Mikulova  na južnom brehu No-

vomlýnských nádrží.  Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1312. Dolné Věstonice sa preslávili nálezmi z doby lovcov mamu-

tov, najmä Vestonickou venušou. Obec leží obklopená cennými prírodnými lokalitami. Na východnom okraji obce sa nachádza vý-

znamná geologická lokalita, sprašový profi l výšky 30 m - nazývaný Kalendár vekov - s pôdnymi horizontmi z doby ľadovej. Juž-

ne od obce sa vypína Devín chránený ako národná prírodná rezervácia a smerom na severozápad leží významná vtáčia rezervá-

cia - Vestonická nádrž.Dolné 

Věstonice sa môžu pochváliť niekoľkými NAJ ... v dejinách človeka.

Vestonická venuša je symbolom najstaršieho umenia. Dolné Věstonice boli pred 25 000 rokmi najvýznamnejším táboriskom člo-

veka na našej planéte. Dolné Věstonice sú miestom vzniku najstaršej keramiky na svete. Dolné Věstonice sú náleziskom naj-

staršieho dochovaného súboru kostier Homo sapiens sapiens na svete. Dolné Věstonice sú miestom najstaršej výroby textilu na 

svete. [62] 

Drnholec

Obec leží na vysokej terase nad nivou rieky Dyje. Južne od obce sa zachovali menšie porasty lužných lesov. Počiatky tejto vý-

znamnej obce sú dodnes zahalené tajomstvom. Ako predchodca Drnholca sa uvádza obec Drnovice alebo obec Pulín.

Obec  mali vo svojich rukách slávny šľachtický rod Lichtenštajnovcov a neskôr sa obce ujali Tiefenbachovia. V osemnástom sto-

ročí tu Mária Terézia zriaďovala nadáciu pre šľachtické deti, ktorá bola neskôr pripojená k Tereziánskej akadémii vo Viedenskom 

Novom Meste.

Dnes v obci žije bezmála dvetisíc obyvateľov. Fara i kostol patrí k najstarším v okrese Břeclav. Dnešná farská budova bola pôvod-

ne Kostolem sv. Martina, ktorý bol zo svojej pôvodnej románskej podoby niekoľkokrát rozširovaný. V polovici osemnásteho storo-

čia bol v obci postavený Kostel Nejsvětjěší Trojice a starý Kostel sv. Martina bol prestavaný na dvojpodlažnú faru. Kostol je pamiat-

kovo chránený i budova bývalej radnice z roku 1591, fara, dva domy na námestí a niekoľko drobných plastík. O kedysi značnom 

bohatstve obce svedčí aj výzdoba trhovisko - mariánskeho stĺpu neďaleko kostola. K rozvoju obce v posledných rokoch prispie-

va okrem iného i  blízkosť hornej nádrže Novomlýnských jazier. Každoročne, vždy poslednú nedeľu v júni, sa tu konajú hody a na 

Veľkú noc miestny vinári organizujú pravidelné výstavy vína. [63] 

Horní Věstonice

Obec Horní Věstonice sa rozkladá na úpätí Pálavských vrchov. Do katastra obce o rozlohe 783 ha zasahuje aj chránená krajinná 

oblasť Pálava, prírodná rezervácia Vestonická nádrž a malou časťou aj národná prírodná rezervácia Devín.

Obec bola založená krátko pred rokom 1312 na vtedajšom majetku hradu Děvičky. V roku 1334 ju získalo mikulovské panstvo a 

hrad Děvičky Lichtenštajnovia. Od tej doby, po viac ako 500 rokoch, bol osud obci s týmto panstvom úzko spojený. [64] 

V katastri obce sa tiež nachádzajú pozostatky najmenej známeho hradu, v teréne vidieť zjavný  hrad na Pavlovských kopcoch - 

Neuhaus, Nového hradu. V blízkosti obce sa nachádzajú zaujímavé prírodné lokality, ako je na severe prírodná rezervácia Vesto-

nická nádrž a smerom na juhovýchod národná prírodná rezervácia Devín. [65] 

Jevišovka

Vinohradnícka obec Jevišovka leží asi 15 km západne od Mikulova na ľavom brehu Dyje. Jevišovka vznikla kolonizáciou nemec-

kým obyvateľstvom niekedy na začiatku 13. storočia. Prvá písomná zmienka o dedine je dochovaná až o sto rokov neskôr, z roku 

1353. [66] 

Od roku 1990 sa každú druhú sobotu v septembri pri príležitosti konania tradičných hodov sa v obci schádzajú pôvodní obyvate-

lia a spomínajú na život vo svojej starej domovine. [67] 

Klentnice

Vinohradnícka obec Klentnice leží priamo na úpätí Stolovej hory v chránenej krajinnej oblasti Pálava asi 5 km severne od Miku-

lova. Územie obce bolo od doby bronzovej takmer nepretržite osídlené. Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou je Tabulová 
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hora a Kotel, ktorých územia sú ako archeologické náleziská chránené. Názov obce naznačuje pôvodné slovanské osídlenie a je 

odvodený z vlastného mena Klement. Klentnice ležia uprostred zaujímavých prírodných lokalít. Do jej katastra zasahuje prírodná 

rezervácia Růžový vrch, národná prírodná rezervácia Děvín, Tabulová hora a prírodné pamiatky Kočičí kámen  a Mačací skála. [68]

Mikulov

Mikulov leží pri hranici s Rakúskom v južnej časti CHKO Pálava asi 30 km západne od mesta Břeclav a patrí k významným centrám 

juhu Moravy. Mikulov bol súčasťou línie pevností, ktoré chránili nepokojnú hranicu s Rakúskom. Historické stredoveké jadro mes-

ta je chránené ako mestská pamiatková rezervácia. Hlavnou dominantou je renesančný zámok, v ktorom dnes sídli Regionálne 

múzeum s preslávenou vinárskou expozíciou. Za pozornosť stojí tiež židovský cintorín, Horná synagóga a cirkevné stavby na pút-

nickom Svätom kopčeku. Mikulov je obklopený Pálavskou prírodou, v tesnej blízkosti centra ležia dve rezervácie - Svatý kopeček 

a Turold s jaskynným systémom. Z významných akcií stojí za pozornosť júlový Medzinárodný gitarový festival, v auguste výtvarné 

sympózium “dielňa” a trojica septembrových akcií: medzinárodný festival zborového spevu Kampanila, Pálavské vinobranie a Ma-

riánska púť na Svatý kopeček.[69] 

Mikulov sa nachádza v južnej časti chránenej krajinnej oblasti Pálava a biosférickej rezervácie Dolní Morava pod patronátom UNE-

SCO. Priamo na území mesta a v jeho bezprostrednom okolí nájdete prírodné rezervácie so vzácnym stepným rastlinstvom na  

Svatom kopečku, Turoldu alebo južne od mesta na Šibeničníku. Mesto si dlhé roky zachovalo svoju  stredovekú podobu a jeho 

jadro bolo preto v roku 1952 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Výnimočná atmosféra tohto starobylého vinohradníc-

keho mesta, kde ako by sa zastavil čas, sem každoročne priláka mnoho turistov. [70] 

Mikulov je centrom Mikulovskej vinárskej oblasti a preslávili ho hlavne biele odrody - Rizling vlašský a Veltlínske zelené. O vinár-

stve a víne sa môžete veľa dozvedieť v expozícii Regionálneho múzea Mikulov na zámku, ktorého súčasťou je aj obrí sud s ob-

jemom 101 000 litrov a niekoľko mohutných podkladových lisov. Po zaujímavostiach vinárstva Mikulova a okolia vás prevedie ná-

učný vinársky chodník. Mestom prechádzajú aj dve cyklotrasy Moravských vinárskych chodníkov - Mikulovská a Moravská vínna 

cyklotrasa.

Najvýznamnejšou vinárskou akciou je tradičné septembrové Pálavské vinobranie s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Vinobra-

nie priťahuje každoročne tisíce priaznivcov kvalitných mikulovských vín a burčiaku. Zábava sa nezastaví po celý víkend a na svoje 

si prídu priaznivci cimbalovej muziky i rocku. [71] 

Milovice

Vinohradnícka obec Milovice leží na severovýchodnom okraji CHKO Pálava asi 10 km na severovýchod od Mikulova. Stará slovan-

ská osada patrila pôvodne ku kráľovskému hradu Děvičky. Jej najstarší dochovaný názov Milwitz pochádza zo 14. storočia. [72] 

Obec sa nachádza na okraji nivy rieky Dyje, dnes zaplavenej dolnej nádrží vodného diela Nové Mlýny. Obec susedí s Národnou 

prírodnou rezerváciou Krivé jazero s lesnými porastmi tvrdého luhu, lužnými lúkami, nivním jazerom a neregulovaným úsekom rie-

ky Dyje.

Pahorkatina juhozápadne od obce je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Pálava. Teplomilné duboviny a dubohrabiny Milovické-

ho lesa južne od Milovíc spolu  so stepnou vegetáciou s chránenými druhmi rastlín a živočíchov vyhlásili za  prírodnou rezervá-

ciou s názvom Milovická stráň. [73] 

Novosedy

Veľká vinárska obec Novosedly leží asi 15 km západne od Mikulova.  Novosedly vznikli najneskôr začiatkom 13. storočia. V roku 

1993 bola zriadená v katastrálnom území prírodnej rezervácie Slanisko Novosedly. Chráni jeden z posledných zvyškov juhomo-

ravských slanísk, na ktorom sa vyskytuje mnoho vzácnych druhov rastlín a hmyzu.[74] 

Nový Přerov

Vinohradnícka obec Nový Přerov leží pri hranici s Rakúskom asi 15 km východne od Mikulova. Obec pôvodne ležala na inom 

mieste, kde je dnes na rakúskej strane hranice dvor Alt Prerau (Starý Přerov). Pôvodný Starý Přerov patriaci k drnholeckému pan-

stvu sa prvýkrát v písomných prameňoch pripomína v roku 1350. [75] 

Obec v juhozápadnom cípe břeclavského okresu južne od obce Novosedly je obklopená na severe stepmi so slanomilnou vege-

táciou. Na Přerovskom vrchu a na návrší Lange Wart v tesnej blízkosti rakúskej hranice sa nachádzajú pozoruhodné ukážky step-

nej vegetácie s chráneným teplomilným rastlinstvom. [76] 
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Pasohlávky

Vinohradnícka obec Pasohlávky leží na severnom brehu Novomlýnských nádrží pri hlavnej ceste medzi Brnom a Viedňou asi 15 

km severozápadne od Mikulova.

Na území Pasohlávok sa nachádza významná archeologická lokalita Hradisko u Musov, na ktorej boli objavené doteraz jediné 

stavebné pamiatky z obdobia starovekého Ríma - Rímska pevnosť. Prvá písomná zmienka o Pasohlávkach sa viaže k roku 1276. 

Rezervácia je významným hniezdiskom a ťahovou zastávkou vodného vtáctva a je súčasťou európskej sústavy chránených území 

Natura 2000. [77] 

Pavlov

Vinárska obec Pavlov leží na východnom úpätí Devína asi 10 km severne od Mikulova na území CHKO Pálava. Od roku 1334 pat-

rila obec do majetku mikulovského panstva a v 15. storočí bola najväčšou vinárskou obcou na Mikulove. Na území Pavlova sa na-

chádzajú bohaté archeologické náleziská dokazujúce osídlenie od čias lovcov mamutov. Vzhľadom k bohatstvu nálezov nesie 

kultúra lovcov mamutov z mladšej doby kamennej názov pavlovien. [78] 

Obec leží na úpätí Devína, najvyššieho vrcholu Pálavy (550 m). Tu sa nachádza najvýznamnejšia Národná prírodná rezervácia Dě-

vín, jadro územia CHKO. Na juhovýchodných svahoch nájdeme mozaiku skalných stepí a šípákových dúbrav a pod skalami sa na-

chádza pruh typických suťových lesov. Žije tu veľmi veľa chránených druhov živočíchov i rastlín. [79] 

Perná 

Vinárska obec Perná leží v západnej časti CHKO Pálava asi 6 km severne od Mikulova. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 

roku 1305.  [80] 

Perná je pôvabná obec ležiaca na úpätí Pavlovských vrchov, v kline prekrásnych vápencových skál, uprostred bohatých vino-

hradov a úrodnej černozeme južnej Moravy. Biele štíty  v bujnej zeleni na severozápadnom svahu Růžového vrchu a romantické 

trosky sirotského hradu nad obcou rozhodne neuniknú pozornosti návštevníkov. Priľahlé územné celky Pernej sú súčasťou chrá-

nenej krajinnej oblasti Pálava. Vyskytujú sa tu početné druhy chránených rastlín a živočíchov. Západná časť chotára je vysadená 

vinohradmi, marhuľovými a broskyňovými sadmi. [81] 

Sedlec

Obec Sedlec leží v juhovýchodnom cípe CHKO Pálava na brehu rybníka Nesyt asi 7 km juhovýchodne od Mikulova. Prvá písomná 

zmienka o obci pochádza z roku 1322. [82] 

Obec Sedlec je z prírodovedného hľadiska veľmi pestrá s radom pozoruhodných lokalít. Severná časť patrí k územiu chránenej 

krajinnej oblasti Pálava. Do obce zasahujú teplomilné duboviny a panónske dubohrabiny Milovického lesa a ostrovčeky teplomil-

nej vegetácie s chránenými druhmi rastlín a živočíchov. V prírodnej rezervácii Líščí vrch sa zachovali zvyšky mačinovej stepi a tep-

lomilných úhorov, na Studánkovom vrchu, Pávy vrchu a hrebeni Skalky (Holá pastviská) nájdeme opustené sedliacke lomy, v kto-

rých sa ťažili mäkké treťohorné vápence. Obcou preteká potok Včelínek, ktorý pod obcou ústi do najväčšieho moravského rybní-

ka Nesyt. Rybník, v ktorého rákosinách hniezdia rady vzácnych vodných vtákov, je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Lednic-

ké rybníky. [83]
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Hustota obyvateľstva a jednotlivých sídlach Galantského regiónu k 31. 12. 2011

Tabuľka 2.1.1: Hustota obyvateľstva a jednotlivých sídlach Galantského regiónu k 31. 12. 2011

Územie Počet obyvateľov Rozloha územia (Km2)
Hustota obyvateľstva 

na 1 km2

1. Abrahám 1061 15 779 514 67

2. Čierna Voda 1401 12 141 874 115

3. Čierny Brod 1593 17 698 561 90

4. Dolná Streda 1429 13 467 451 106

5. Dolné Saliby 1922 18 717 302 103

6. Dolný Chotár 420 13 881 701 30

7. Galanta 15 147 33 913 435 447

8. Gáň 716 6 174 008 116

9. Horné Saliby 3 225 34 838 095 93

10. Hoste 490 4 484 895 109

11. Jánovce 468 3 590 518 130

12. Jelka 3 917 32 658 462 120

13. Kajal 1 512 13 824 756 109

14. Košúty 1 570 14 729 988 107

15. Kráľov Brod 1 153 23 667 657 49

16. Malá Mača 581 7974626 73

17. Matúškovo 2 027 11 953 591 170

18. Mostová 1 605 25 156 879 64

19. Pata 3 020 17 549 124 172

20. Pusté Sady 599 8 031 342 75

21. Pusté Úľany 1 683 24 540 490 69

22. Sereď 16 214 30 453 658 532

23. Sládkovičovo 5 465 29 094 876 188

24. Šalgočka 441 4 747 462 93

25. Šintava 1 774 11 564 718 153

26. Šoporňa 4 139 31 393 933 132

27. Tomášikovo 1 611 21 134 660 76

28. Topoľnica 815 10 474 503 78

29. Trstice 3 794 20 266 636 187

30. Váhovce 2 080 15 975 328 130

31. Veľká Mača 2 617 14 813 453 177

32. Veľké Úľany 4 352 41 855 572 104

33. Veľký Grob 1 259 23 545 424 53

34. Vinohrady nad Váhom 1 574 10 702 142 147

35. Vozokany 1 161 12 893 169 90

36. Zemianske Sady 847 8 053 334 105

Spolu 93 682 641 743 137 146

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Graf  2.1.1: Počet obyvateľov Galantského regiónu

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Graf  2.1.1: Počet obyvateľov Galantského regiónu

Zdroj: 
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Hustota obyvateľstva a jednotlivých sídlach Mikulovského regiónu k 31. 12. 2011

Tabuľka  2.1.2: Hustota obyvateľstva a jednotlivých sídlach Mikulovského regiónu

Územie Počet obyvateľov Rozloha územia (Km²)
Hustota obyvateľstva 

na 1 Km²

Bavory 405 5, 04 80,4

Brod nad Dyjí 486 11,97 40,6

Březí 1563 13,03 120

Dobré Pole 436 6,97 62,6

Dolní Dunajovice 1705 17,94 95

Dolní Věstonice 312 8,76 35,6

Drnholec 1690 35,18 48

Horní Věstonice 438 7,81 56,1

Jevišovka 627 12,64 49,6

Klentnice 543 7,69 70,6

Mikulov 7374 45,34 162,6

Milovice 421 6,53 64,5

Novosedly 1145 16,68 68,7

Nový Přerov 341 6,13 55,6

Pasohlávky 715 26,59 26,9

Pavlov 553 13,03 42,44

Perná 762 9,33 81,7

Sedlec 850 20,78 41

Spolu 20 366 309,8 65,74

Zdroj: ČSÚ
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Hlavné prírodné zdroje Galantského regiónu

Územie regiónu Galanta sa zaraďuje  do úmoria Čierneho mora. Cez región pretekajú rieky Váh, Malý Dunaj, Dudváh, Čierna 

Voda. Váh, najvýznamnejší vodný tok v riešenom území, patrí medzi znečistené toky Slovenska. Z hľadiska prietočnosti a hydro-

geologickej produktivity Galantský región patrí do kategórie „veľmi vysoká“. Využiteľné množstvo podzemných vôd na km2 je 1-5 

l/s. Pre tieto priaznivé vlastnosti  sú obce v regióne súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Napriek tomu sú 

podzemné vody silne kontaminované. V aspekte súborného indexu patria do najhoršej piatej a štvrtej triedy, čo je spojené  s veľ-

mi vysokou mierou ohrozenia zásob vôd.  

Váh je najvýznamnejší vodný tok v riešenom území, patrí taktiež medzi znečistené toky Slovenska. V skupine ukazovateľov 

kyslíkového režimu zaradená do II. triedy kvality (čistá), v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov je kvalita vody 

v toku na úrovni III. triedy kvality (znečistená), v skupine biologických ukazovateľov zaradená do III. triedy kvality (znečistená), v 

skupine mikrobiologických ukazovateľov zaradená do V. triedy kvality (veľmi silne znečistená). Na základe mikropolutantov voda 

Váhu na do IV. triedy kvality (veľmi silne znečistená), kým na základe nutrientov je zaradená taktiež do III. triedy kvality (znečiste-

ná). Výsledná trieda znečistenia rieky Váh je III. trieda (znečistená). 

Aj Malý Dunaj je silne znečistený, patrí do 4. triedy – silne znečistená voda.  Je to spôsobené kontamináciou mikropolutantmi 

(4. trieda), ostatné ukazovatele (kyslíkový režim, mikrobiologické a biologické prvky, nutrienty) vykazujú len stredné znečistenie. 

Galantský región disponuje bohatými zdrojmi podzemných vôd. Približne 15% z plochy okresu predstavuje chránená vodohos-

podárska oblasť najvýznamnejším zdrojom pitnej vody pre regioón a pre okolité administratívne jednotky je vodný zdroj v Jelke 

s výdatnosťou takmer 1000 l/s, z čoho je aktivovaných asi 700 l/s. Sledované je pozvoľné zhoršovanie akosti týchto vôd ako dô-

sledok dlhodobého antropogénneho vplyvu na krajinu. V regióne sú 3 geotermálne vrty s vysokou teplotou vody a dobrou výdat-

nosťou, ktoré sú využívané na rekreačné a hospodárske účely. 

Pod Galantský región spadá vodné dielo Kráľová, slúži na výrobu elektrickej energie, vodná elektráreň Kráľová, umiestnená pri 

nádrži Kráľová, je poslednou veľkou vodnou elektrárňou na Váhu, sú v nej nainštalované 2 agregáty, ktoré majú hltnosť po 210 m. 

s- 1, t.j vodná elektráreň Kráľová spolu 420 m. s -1 Elektráreň , ktorej celkový inštalovaný výkon je 45 MW, využíva úsek Váhu od 

Serede po Šaľu. [84]

Hlavné prírodné zdroje Mikulovského regiónu

Západnú hranicu mikroregiónu tvorí tok rieky Dyje, kde  susedí mikroregión s územím okresu Znojmo.  Rovnako severnú  hra-

nicu obteká  rieka Dyje, prehradená  u obiach Dolné Věstonice, Pavlov a Milovice nádržami Vodného diela Nové Mlýny. [1]

Vodné zdroje sú v celom území ORP Mikulov až na výnimky veľmi málo výdatné a spolu s celkovo suchým razom oblasti spô-

sobujú nepríliš dobrú situáciu v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Výskyt a obeh podzemných vôd v záujmovej oblasti je 

podmienený jej geologickou stavbou a petrografi ckými vlastnosťami hornín. Z hydrologického hľadiska sú najdôležitejšie neogén-

ne sedimenty, paleogénne horniny a vápencové bradlá jurskej doby.

Z hľadiska akumulácie podzemných vôd sú najvýznamnejšie štrkopieskové sedimenty údolných nív rieky Dyje a priľahlých níz-

kych terás. Táto štrkopiesočná  vrstva obsahuje  mocnosti spravidla 4 - 6 m, sú trvale zvodnené so súvislou hladinou. Význam 

majú aj zdroje podzemných vôd, ktoré sa vyskytujú v oblastiach budovaných priepustnými neogenními sedimentami. Pre celé 

územie sú najvýznamnejšie dva zdroje pitnej vody, tj zachytávacie územie Lednice (radov Mikulov-Sedlec-Bulharmi) a pramenis-

ko Brod nad Dyjí (skupinový vodovod Dolní Dunajovice). Vzhľadom k veľmi zlej kvalite vôd sa u tohto zdroja uvažovalo o uzavretí. 

Uvedené zdroje potom dopĺňa sieť zdrojov miestneho významu. Pre zásobovanie obcí Horní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Perná, 

Bavory sú využívané podzemné vody vo svahových sutinách úpätí vápencových krýh Pavlovských vrchov. Zdrojom skupinového 

vodovodu Mikulov sú štyri samostatné zachytávacie územia, z ktorých najvýznamnejšia je Lednická. [3]
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Dopravná infraštruktúra (cestná a železničná sieť, medzinárodné doprava a koridory) 

v Galantskom regióne

Cestná doprava

Územie má výbornú dopravnú polohu a pomerne hustú cestnú sieť nadregionálneho významu. Územím vedú dôležité cestné 

ťahy, najmä diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 Trnava – Nitra. Významné sú tiež medzinárodné cestné ťahy E50 (I/50, D1, I/61), E 75 

(D1, I/61), E 77 (I/66), E 571 (D1, I/62, I/65), E 572 (D1, I/50), E 575 (I/63, II/586, II/506). Región je dobre dostupný a v regionálnej štruk-

túre širšieho zázemia má tranzitný význam.

Tabuľka 2.1.3 Cesty I., II., a III., triedy

Dĺžka rýchlostné cesty 15,414 km

Cesty I. Triedy 43,476 km

Cesty II. Triedy 76,897 km

Cesty III. Triedy 171,433 km

SPOLU (Cesty I., II., a III. triedy) 291,806 km

Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty SPOLU 307,22 km

Hustota cestnej siete 0,479 km/km2

Plocha diaľnice a diaľničné privádzače 0 m2

Rýchlostné cesty a rýchlostné privádzače 339640 m2

Cesty I. Triedy 457761 m2

Cesty II. Triedy 581861 m2

Cesty III. Triedy 1113158 m2

SPOLU (Cesty I., II., a III. triedy) 2152780 m2

Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty SPOLU 2492419 m2

Zdroj: Slovenská správa ciest

Železničná doprava

Dobré podmienky má aj železničná doprava, vďaka medzinárodnému koridoru Bratislava – Štúrovo.

Hlavné železničné uzly

Z Bratislavy vychádza trať č. 120 smerom na Žilinu, trať č. 110 smerom Devínska Nová Ves - Kúty - Lanžhot (ČR). Z Bratislavy vedie 

trať č. 131 do Komárna, ktoré je pohraničnou prechodovou stanicou s Maďarskom. Ďalší trať č. 130 vedie z Bratislavy do Galanty. 

Trať č. 132 vedie Bratislava - Rusovce - Rajka (Maďarsko).

Letecká doprava

Na území ORP sa nenachádza letisko pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu. V blízkosti regiónu sa nachádzajú 3 medziná-

rodné letiská – v Bratislave, vo Viedni a v Budapešti. [85]

Dopravná infraštruktúra (cestná a železničná sieť, medzinárodné doprava a koridory) 

v Mikulovskom regióne

Cestná doprava

Dopravnú obsluhu územia, zabezpečovanú cestnými vozidlami, inými vozidlami, ktoré spĺňajú technické podmienky premávky 

na pozemných komunikáciách, cyklistov a chodcov, slúži sieť pozemných komunikácií, ktoré sa v zmysle legislatívnej úpravy de-

lia na diaľnice a cesty I. triedy, ktoré sú majetkom ČR, cesty II. a III. triedy, ktoré sú v majetku krajov, miestne komunikácie I., II., III. a 

IV. triedy, ktoré sú v majetku jednotlivých obcí a účelové komunikácie, ktoré sú majetkom právnických alebo fyzických osôb. Hoci 

hustota a rozloženie cestnej siete na území ORP Mikulov sú relatívne dobré, problém je v ich nevyhovujúcom technickom stave. 

Preto je nevyhnutné nielen doplnenie cestnej siete, ale aj rekonštrukcia modernizácia existujúcej siete vrátane ciest II. a III. triedy, 
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ktoré tvoria hlavný typ ciest na území ORP Mikulov. Na území ORP Mikulov sa v súčasnosti nenachádza žiadna diaľnica ani rých-

lostné cesty. Územím však prechádza významný európsky dopravný ťah E 461 Svitavy - Brno - Mikulov - Viedeň (Rakúsko), hranič-

ný prechod Mikulov / Drasenhofen, ťah je vedený po cestách I/43, R 43, R52, I/52. Pre nasledujúce obdobia bola preto schválená 

séria podujatí, zameraných na rekonštrukciu a skvalitnenie radu ciest II. a III. Triedy a odstránenie niektorých závad aj v súvislosti s 

predpokladanou realizáciou rýchlostnej cesty R 52. [4]

Regiónom MAS Mikulovsko prechádzajú od severu k juhu významné nadregionálne cestné komunikácie, cesty prvej triedy 

I/52 (E 461) Brno - Pohořelice - Mikulov - Viedeň, ktorá je v úseku Rajhrad - Pohořelice mimo región už vybudovaná ako rýchlost-

ná cesta R52. Táto komunikácia je súčasťou pripravovanej chrbticovej cestnej siete európskej dopravnej infraštruktúry, zahrnu-

tej do VI.b multimodálneho koridoru. Cesty II/414 prebiehajúce územím regiónu MAS v smere západ-východ pozdĺž štátnej hrani-

ce s Rakúskom, spája najmä mesta Znojmo a Mikulov. Cez cestu prvej triedy I/40 Mikulov - Valtice - Břeclav-Poštorná umožňuje 

tiež výhodné napojenie významnej časti územia na diaľnicu D2 (Bratislavská) a na ceste prvej triedy I/55 (Břeclav - Hodonín - Pře-

rov - Olomouc). [5]

Cesty I. triedy

Súčasťou základnej cestnej siete Juhomoravského kraja sú aj dve existujúce cesty I. triedy, ktoré prechádzajú územím ORP Mi-

kulov. Jedná sa o cesty I/52 Brno - Pohořelice - Mikulov - štátna hranica, a na ňu nadväzujúce I/40 Mikulov – Břeclav.

Cesty II. a III. Triedy

Ďalej sa na území ORP Mikulov nachádzajú nasledujúce cesty II. triedy: II/414 Lechovice-Hrušovany nad Jevišovkou - Mikulov, 

II / 420 Nikolčice - Hustopeče - Perná, II / 421 Terezín - Velké Pavlovice - Mikulov, II / 0522 - III/0525, III/42117, III/42119, III/42120, 

III/42124, III/39615 (ktoré sú súčasťou ostatnej cestnej siete). [4]

Železničná doprava

Pre osobné a expresné vlaky je na území ORP Mikulov prevádzka zaisťovaná celoštátnou dráhou na úseku 246 Břeclav - Mi-

kulov - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo, kde je prevádzkovaná aj nákladná preprava. Jedná sa o jednokoľajnou trať, z ktorej 

modernizáciou sa v budúcnosti nepočíta. 

Na území ORP sa nenachádza žiadny ďalší typ železničné dráhy a ani v budúcnosti sa neuvažuje s jej rozvojom v danom úze-

mí. Dôvodom je nízky dopyt po preprave osôb i vecí (tovaru), vyplývajúcej z nízkej hustoty osídlenia a typu ekonomických aktivít v 

území, pri súčasnom rozvoji automobilovej dopravy (vrátane cestnej siete).

Letecká doprava

Na území ORP sa nenachádza letisko pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu. V katastri obce Drnholec sa nachádza malé 

poľnohospodárske letisko. [3]

Priemyselná infraštruktúra infraštruktúra CR v Galantskom regióne

Za posledných vyše 20 rokov prešiel priemysel regiónu výraznou rekonštrukciou. Podniky, ktoré boli založené v socializme 

väčšinou zanikli, rovnako ako podniky založené ešte v 19. Storočí (napríklad cukrovar v Sládkovičove). Vznikli však nové, predo-

všetkým malé a stredné podniky s domácim i zahraničným kapitálom, ktoré si za posledné obdobie získali stabilné miesto na trhu. 

Ich predmet činnosti je rôzny. Len v minimálnej miere je však založený na domácom surovinovom potenciály. V Galantskom regi-

óne sa etablovalo mnoho zahraničných investorov.  Je tu zastúpený najmä strojársky, chemický a potravinársky priemysel. V regi-

óne sa nachádza priemyselná zóna pri železničnej trati ktorá je aj železničným uzlom. Významným investorom v predmetnom re-

gióne je kórejská fi rma Samsung, priemyselná výroba od roku 2002 vďaka tejto spoločnosti v regióne výrazne vzrástla. Samsung 

je v dnešnej dobe už druhým najväčším exportérom Slovenska. Súčasná štruktúra priemyslu regiónu a dochádzkové možnosti do 

Bratislavy a Trnavy zapríčinili nedostatok pracovnej sily, čo fi rma Samsung rieši napríklad importom pracovníkov z Rumunska. Vy-

rába PC monitory, laserové tlačiarne, satelitné súpravy, plazmové a LCD televízory, či DVD prehrávače. Jej distribučné a a logis-

tické centrum pre strednú a východnú Európu sa nachádza taktiež práve v predmetnom regióne. Ďalšími významnými spoločnos-

ťami v regióne Galanta sú: Personálny Servis – EUROTRADE – SK, s.r.o., Jasplastik – SK, s.r.o., COOP Jednota Galanta, s.d., Dong 
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Jin Precision Slovakia, s.r.o.. Zaujímavým  projektom je využívanie geotermálnej energie na vykurovanie bytov a nemocníc a ply-

nofi káciu prímestských častí mesta. [6]

Ďalšie významné atribúty podporujúce rozvoj priemyslu v Galantskom regióne:

• Logistický park pri Gáni (Tesco, DHL, atd.)

• Priemyselný park Juh a Západ v Sládkovicove (Mraziarne, Bekaert, KOAM Elektronik, Cukrovar, atd.)

• Priemyselný park v Seredi, Sereď - Juh - vo výstavbe na ploche 47 ha sa predpokladá elektrotechnický, automobilový a che-

mický priemysel, spracovanie kovov, sklady (FM Slovenská s.r.o., SEMMELROCK STEIN+ DESING Dlažby s.r.o., Innovec, DIP-

EX, ALFUN, ARDA...)

• Obchodná zóna v Dunajskej Strede (Kaufl and, Hypernova, MAX, NAY, atd.)

Priemyselná infraštruktúra infraštruktúra CR v Mikulovskom regióne

Počtom priemyselných podnikov sa Juhomoravský  kraj, ktorom sa nachádza ORP Mikulov sa  zaraďuje medzi kraje na prvé 

miesto v Českej republike (11,1% z republikového počtu). Takmer 95% podnikov pôsobilo v spracovateľskom priemysle, pričom 

skoro polovica z nich pôsobila v troch najvýznamnejších odboroch v kraji - odbor výroby a opráv strojov a zariadení inde neuve-

dených (54 podnikov), výroby základných kovov, hutníckych a kovových výrobkov (42 podnikov) a výroby elektrických a optických 

prístrojov a zariadení (38 podnikov).

S nástupom súčasnej ekonomickej krízy a výrazného poklesu HDP v priebehu roku 2009 sa dajú predpokladať výrazné zmeny 

nielen v štruktúre priemyslu, ale aj v stavebníctve či službách v ďalších 2-3 rokoch.  Najdôležitejšiu úlohu v hospodárstve má stro-

jársky priemysel, napr. Břeclav (OTIS Escalators), Viac než storočnú tradíciu má v juhomoravskom  kraji aj elektrotechnický priemy-

sel (Siemens Drásov, vues, ZPA). Potravinársky priemysel je rozmiestnený hlavne na juhu a východe kraja (Brno, Znojmo, Břeclav, 

Mikulov). Taktiež je rozvinutý i chemický a farmaceutický priemysel v kraji. [3]

Infraštruktúra cestovného ruchu Galantského regiónu

Základnými zložkami infraštruktúry sú: ubytovacie, stravovacie, športovo – rekreačné, sprostredkovateľské zariadenia, doprav-

né zariadenia, kultúrno-historické objekty a pamiatky, zariadenia komunálnych služieb, atď.. V aspekte počtu návštevníkov v Ga-

lantskom regióne dominuje letná sezóna, ktorú sa snažia poskytovatelia predlžovať v jarnom a jesennom období. Ponuka služieb 

v danom regióne je zameraná na priemerne náročnú klientelu, priemerne sa rozširuje celoročná ponuka zameraná na priemer-

nú a stredne náročnú klientelu. Vybudované golfové ihriská v regióne sú atraktívne aj pre náročnú klientelu. Dlhodobí návštevní-

ci pochádzajú predovšetkým zo Slovenska a z Čiech. V aspekte krátkodobej návštevnosti dominuje prímestská rekreácia z Bra-

tislavy, prípadne západného Slovenska. Hlavné ťažiská turizmu v Galantskom regióne predstavujú aquaparky, termálne kúpalis-

ká a kúpaliská doplnené ponukou na riekach a jazerách, doplnené ponukou ubytovacích, stravovacích a regeneračných služieb. 

Hlavnými odvetviami sú v letných aktivitách kúpanie, vodné športy, vodáctvo, rybolov, cykloturistika, jazdectvo. Z hľadiska celo-

ročných aktivít, hlavnými formami sú kúpanie, wellness, regeneračné pobyty, poznávanie kultúrno-historických pamiatok, typic-

ká gastronómia, miestne podujatia, vidiecky cestovný ruch. Optimálnemu využitiu potenciálu cestovného ruchu napomáha aj part-

nerská spolupráca poskytovateľov služieb, verejnej správy neziskových organizácií, taktiež spolupráca prihraničných regiónov. [6]

V Galantskom regióne dominuje prevaha letnej turistiky, avšak rozvojový potenciál majú aj niektoré celoročne zaujímavé od-

vetvia.

Tabuľka 2.1.4 : Cestovný ruch Galantského regiónu

Odvetive
Typický pôvod 

klientov
Cieľové skupiny

Dĺžka 

návštevy
Dotknuté obce

Letná turistika

vodáctvo SR, zahraničie mladí, stredná generácia 3 dni Jelka, Tomášikovo, Sereď, Šintava
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rybolov ZS stredná generácia 1 deň

Jelka, Mostová, Čierna Voda, 

Tomášikovo, Dolné Saliby, Pusté 

Úľany, Sereď, Dolná Streda, Šintava, 

Šoporňa, Váhovce

jazdectvo ZS mladí, stredná generácia 1 deň
Horné Saliby, Galanta, Jelka, 

Krášová nad Váhom

poľovníctvo SR, zahraničie mladí, stredná generácia 1 deň každá obec

Celoročná turistika

kúpanie / termálne kúpaliská ZS mladí, stredná generácia Galanta, Horné Saliby, Sládkovičovo

pamiatky SR, zahraničie stredná generácia 1 deň každá obec a mesto

gastronómia SR, zahraničie stredná generácia 1 deň
mestá, Horné Saliby, Vozokany, 

Jelka

tradičné podujatia ZS každý 1 deň každá obec a mesto

Zdroj: obecné a mestské úrady, vlastný zber  •  Pozn: ZS - západné Slovensko, SR - Slovensko,

Najvyužívanejší segment cestovného ruchu v Galantskom regióne sú termálne kúpaliská: Vincov les, Galandia, Horné Saliby. V re-

gióne nie sú prírodné kúpaliská, ktoré by boli ofi ciálne vyhlásené za prírodné kúpacie oblasti alebo lokality s organizovanou re-

kreáciou a s vlastným prevádzkovateľom. Prírodné lokality s neorganizovanou rekreáciou kde Úrad verejného zdravotníctva SR  

vykonáva orientačný monitoring sú vodné dielo: Kráľová – pláž kaskády, pláž Šoporňa pri Váhu, Štrkovisko Horný Čepeň, mŕt-

ve rameno Váhu (Sereď), Šintavské bane, Čierna Voda – bagrovisko, Tomášikovo – jazero pri Malom Dunaji. Vodní turisti najviac 

využívajú meandrujúci Malý Dunaj. Najviac návštevované lokality sú Jelka a Tomášikovo. Vhodné podmienky pre vodných turis-

tov poskytuje aj rieka Váh.V regióne sa nenachádza žiadna budovaná ani značková cyklotrasa. Pre pohyb cykloturistov je vhod-

ná hrádza rieky Váh s asfaltovým povrchom medzi Sereďou a Šaľou. Štyri podnikateľské subjekty v Galantskom regióne ponúkajú 

jazdu na koni, športové odvetvie, ktoré sa v regióne postupne udomácňuje.

Infraštruktúra cestovného ruchu Mikulovského regiónu

V poslednej dobe veľmi obľúbenou formou turistiky je cykloturistika, ktorá zaznamenáva v posledných rokoch na juhu Mora-

vy veľký rozvoj, mikroregiónom Mikulovska prechádzajú nadregionálne cyklotrasy, ako napr. Moravsko-Sliezská diaľková cyklotra-

sa alebo Greenways, na ktoré nadväzujú na rad ďalších trás regionálnej a miestnej úrovni. Potenciálne rozvojové možnosti možno 

hľadať aj v rozvoji pobytovej vidieckej turistiky i s jej špecifi ckou podobou - agroturistikou. [7]

Prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky mikulovského regiónu sú pomerne rozmanité. Geografi cká poloha na 

hraniciach s Rakúskom na trase významnej európskej cestnej siete je najmä v rámci zahraničnej turistiky veľmi výhodná. Význam-

ná je tiež relatívna blízkosť ďalších atraktivít cestovného ruchu, ktoré môžu slúžiť ako ďalší výjazdový cieľ turistom Mikulovska, 

nech sú to krajinné a kultúrno historické areály Lednicko-valtický (ako jedna z dvanástich pamiatok UNESCO v ČR) areál, Morav-

ský kras alebo Slavkovské bojisko. Výhodou je aj blízkosť moravskej metropoly Brno s jej kultúrnymi pamiatkami, sídlom mnohých 

kultúrnych inštitúcií, miesto konania veľtrhov a významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Mikulovsko môže svojim návštevníkom ponúknuť mnohé atraktivity, ktoré presahujú regionálny význam. Je to Mestská pamiat-

ková rezervácia Mikulov, príroda chránenej krajinnej oblasti Pálava alebo archeologické pamiatky v obci Dolné Věstonice. Ďalšie 

miesta sú významné regionálne, napríklad rezervácia ľudovej architektúry Pavlov alebo obec Klentnice. Vedľa nich sú tu však aj 

lokality turisticky ešte nepríliš známe. Málo vyhľadávaný je zatiaľ juhozápadný kút regiónu MAS, napríklad Drnholec alebo maleb-

né zákutia okolo rieky Dyje u Jevišovky alebo cesty pre cyklistov v bývalom pohraničnom pásme sa môžu stať pre turistov veľmi 

zaujímavými. 

K prednostiam regiónu MAS Mikulovsko patrí vinárska turistika, pre ktorú má územie vynikajúce predpoklady, a to ako samot-

nou produkciou veľmi kvalitných vín, tak malebnou krajinou s viničními traťami i zachovanými objektmi historických pivníc a vinár-

skych domov,  v Pavlove, Klentnici, Dolných Vestoniciach, Dolní Dunajovice či Pernej, Novom Přerove alebo v ďalších obciach.

Pre rybárčenie sú veľmi dobré podmienky v rieke Dyji, vrátane rybárskeho revíru Dolné Novomlynske nádrže, ktorá ponúka aj 
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dobré možnosti, tak ako máloktorá vodná plocha v ČR, pre jachtársky šport. Pobytová turistika u tejto nádrže má zatiaľ svoje limi-

ty v čistote vody, ale najmä v nedohodnutých riešeniach spôsobu využívania južného brehu  a súvisiacich s  potrebnou infraštruk-

túrou  a ozelenením daného územia.

Podobným spôsobom ako turistickou atraktivitou regiónu MAS je možné hodnotiť úroveň základnej turistickej infraštruktú-

ry- ubytovanie, stravovanie a dopravu, ale i sprievodné služby a ďalšie vybavenosti. Kým v Mikulove, v Pavlove alebo Dolných Du-

najoviciach sa už môžu turisti ubytovať alebo najesť na prijateľných zariadeniach, hoci nie všade na špičkovej úrovní, sú v niekto-

rých obciach tieto služby len v podnikoch základnej turistickej úrovne, a to napriek tomu, že od roku 1989 došlo v tejto oblas-

ti k pomerne veľkému kvantitatívnemu a častokrát i kvalitatívnemu rozvoju. Služby tohto typu sú vo všetkých obciach v súčasnos-

ti zrejme v rozsahu primeranom dopyte a ekonomickej sile miestnych obyvateľov. Častým nedostatkom i nových zariadení je ich 

kvalita a uniformita, ako architektonická, tak ponuková v jedlách i nápojoch. [7] 

Mikulovský región ponúka v rámci cestovného ruchu:

• turistiku,

• cykloturistiku,

• agroturistiku,

• vinársku turistiku,

• rybárčenie,

• krajinné, kultúrno historické areály,

• kultúrne pamiatky i inštitúcie,

• mestkú pamiatkovú rezerváciu Mikulov,

• CHKO Pálava,

• archeologické, prírodné a kultúrne pamiatky,

• spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

Mikulov a okolie

Mikulov leží na úpätí Pálavských vrchov v chránenej krajinnej oblasti Pálava. Blízko tú majú ako k architektonickým skvostom, tak 

aj k prírodným krásam. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Zámek Mikulov a Dietrichsteinská hrobka. Mikulov býval tiež vý-

znamným centrom židovskej kultúry, preto tu nájdete aj židovské pamiatky. Z prírodných krás nevynechajte unikátnu Jeskyně Na 

Turoldu  a Svatý kopeček.

Ďalšie zaujímavosti v Mikulove a okolí

Mikulov je ďalší zo svätostánkov vína na južnej Morave, je mu venovaná aj expozícia v historických priestoroch mikulovského 

zámku. Ďalšie zaujímavosti nájdete pri prechádzke po okolitých náučných chodníkoch a pri poznávaní tunajšieho prírodného bo-

hatstva.

Zaujímavosti:

• Vinařské naučné stezky

• Obří sud

• Vinárske náučné chodníky

• Geopark

• Jeskyně Na Turoldu

Historické a kultúrne pamiatky Galantského regiónu

Galanta

• Renesančný kaštieľ bol postavený Františkom Eszterházym a pochádza z obdobia 16. storočia. Stavebný vývoj kaštieľa s 

opevnením predstavoval  hodnotný komplex neskororenesančnej architektúry. Súčasnú podobu získal po celkovej rekon-
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štrukcii, ktorá bola dokončená v roku 1992. Kaštieľ je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v ňom obradná miestnosť a mest-

ská galéria.

• Eszterházyovský kaštieľ dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Eszterházyovci ako renesančný opevnený objekt. V 

roku 1736 bol prestavaný v barokovom slohu. Dnešnú podobu nadobudol kaštieľ v roku 1861 po radikálnej prestavbe Joze-

fom Eszterházym, ktorý sa inšpiroval romantickou anglickou gotikou. Neogotický kaštieľ je vo vlastníctve mesta.

Renesančný 

kaštieľ, 

Galanta

Obr. 2.1.1 :  Renesančný kaštieľ, 

Galanta

Zdroj: [111]

Neogotický 

kaštieľ, 

Galanta

Obr. 2.1.2 : Neogotický kaštieľ, 

Galanta 

Zdroj: [112]
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• Kaštieľ v Nebojsi pochádza z obdobia 17. storočia a má renesančný štýl. 

• Kaštieľ v Hodoch funguje momentálne ako nemocnica.

Sereď

• Klasicistický kaštieľ a hrad Šintava. Kaštieľ je historicky najvýznamnejšia stavba mesta. Stojí na mieste kedysi slávneho 

hradu, ktorý je dnes v ruinách. Kaštieľ Eszterházyovcov vznikol po poslednej prestavbe budov, stojacich na bývalom ope-

vnení Vodného hradu Šintava v roku 1841, ako klasicistická budova s rožným vstavaným bastiónom, zvyškom dávnej slávy 

protitureckého opevnenia. Na nádvorí kaštieľa sa v rokoch 1981 až 1992 viedol rozsiahly archeologický výskum, ktorý odhalil 

základy stredovekého hradu Žigmunda Luxemburského. 

Sládkovičovo

• Kaštieľ s neogotickou úpravou, postavený na starých, ešte renesančných základoch, bol prestavaný v polovici 18. storočia 

a upravený roku 1885. V roku 1945 boli vykonané drobné adaptačné práce. V kaštieli v súčasnosti sídli Inštitút vzdelávania 

odborov, ktorý zabezpečuje diaľkové vysokoškolské štúdium.

Tomášikovo

• Kaštieľ postavili v 17. storočí Eszterházyovci. Dnešný barokový objekt bol postavený okolo roku 1762 na základoch pôvod-

ného. Od roku 1817, keď bolo šintavské panstvo rozdelené na tri časti, sa kaštieľ stal centrom administratívy, tzv. tallóšskeho 

panstva, ktoré tu malo rozsiahle ovčince a žrebčíny. V rokoch 1961 – 1974 realizovali úpravy pre nové použitie. 

• Technické pamiatky – vodný kolový mlyn Maticza stojí na ľavom brehu Malého Dunaja, asi 2 km od Tomášikova. Postavil 

ho v roku 1893 Ján Maticza. Jeho rovnomenný vnuk prevádzkoval mlyn do roku 1960. Mlyn sa zachoval v pôvodnom stave, 

bez rušivých zásahov do  konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická 

pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. V roku 1982 budovu kúpilo Vlastivedné múzeum v Galante a prebu-

dovalo ho na elektrický pohon. Časť rieky pri mlyne je dnes obľúbeným miestom rekreácie a kúpania miestnych občanov a 

návštevníkov obce.

Kaštieľ 

Eszterházy-

ovcov, 

Tomášikovo

Obr. 2.1.3 : Kaštieľ, Tomášikovo 

Zdroj: [113]
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Šoporňa

• Kaštieľ v blízkej osade Štrkovec, ktorá patrí k Šoporni, je neoklasicistický a pochádza z rokov 1860 – 1870. Je to 

dvojpodlažná stavba. Na hlavnom priečelí má trojosový rizalit zakončený rovnou atikou. Kaštieľ už roky funguje ako Domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých. Kedysi to bol veľkostatkársky majer a v kaštieľskom parku sa prechádzalo len pan-

stvo.

Košúty

• Kaštieľ – prednú časť kaštieľa postavil Július Ábrahámff y v roku 1896 a do roku 1945 bol Ábrahámff yho kaštieľom. Od roku 

1953 sem umiestnili domov dôchodcov. Samotná budova sa skladá zo starej časti kaštieľa a architektonicky prispôsobenej 

novej časti. Zariadenie prešlo v roku 1992 rekonštrukciou a prístavbou. V kaštieli v súčasnosti funguje Domov sociálnych 

služieb pre dospelých a zriaďovateľom zariadenia je Trnavský samosprávny kraj.

Jelka

• Technická pamiatka Némethov vodný mlyn stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja. V roku 1866 bolo na Malom 

Dunaji asi 37 mlynov, z ktorých v Jelke boli štyri. V prestavanom mlyne sa začalo mlieť v roku 1906. Obnovený mlyn je v 

súčasnosti sprístupnený verejnosti a od roku 1983 zaevidovaný v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na 

Slovensku. Vodný kolový mlyn bol naposledy zrekonštruovaný v rokoch 1992 – 1994.

Hoste

• Technická pamiatka mlyn bol postavený na pravom ramene Dudváhu v mieste, kde sa končí riečny ostrov. Presný rok 

výstavby nie je známy, ale vieme, že existoval pred 300 rokmi. V 17. storočí sa z Anglicka rozšíril nový spôsob osadenia tur-

bíny, a to horizontálny. Určité obdobie sa uvedený spôsob uplatňoval aj na Slovensku, aj v Hoste. Po nejakom čase sa zistilo, 

že tento spôsob nie je najvýhodnejší a prestal sa uplatňovať. Podľa odborníkov je práve mlyn v Hoste jediný známy zacho-

vaný mlyn s touto horizontálnou polohou na Slovensku. V roku 1925 vypukol požiar strechy. Nová strecha už mala lomený 

tvar.

Ďalšie historické a kultúrne pamiatky :

Abrahám

• Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1782.

• Secesný kaštieľ bol postavený v roku 1899 podľa plánu architekta E. Lechnera. 

• Prícestné kríže pri kostole z roku 1780 sú zapísané do ÚZPF.

• Sochy v obci Abrahám sú nasledovné – socha P. Márie, Trojička, Ján Nepomucký, socha sv. Floriána.

• Významné hroby – hrob Mgr. Michala Tareka, kňaza a prvého abrahámskeho učiteľa, ktorý pôsobil v obci Abrahám.

Čierna Voda

• Kaplnka prícestná sv. Jána Nepomuckého. Kaplnka pri hlavnej ceste je z roku1782. Sloh kaplnky so sochou je neskorý barok 

a je zapísaný do ÚZP.

Kaplnka prícestná 

sv. Jána Nepomuckého, 

Čierna Voda

Obr. 2.1.4 Kaplnka prícestná sv. Jána Nepomuckého 

Zdroj: [114]
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Dolné Saliby

• Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1875 a evanjelický kostol je z roku 1877.

• Významné sochy v obci Dolné Saliby sú socha sv. Vendelína, pamätníky I. a II. svetovej vojny, Miléniový pamätník, pamätná 

tabuľa príchodu Slovákov, pamätná tabuľa vysídlenia Maďarov a pamätná tabuľa oslobodenia obce.

Horné Saliby

• Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca Diakona je z roku 1775. Je to jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytéri-

om, nad štítovou fasádou nadstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1786 – 1790 

ako tolerančný, bezveže so štítovou hlavnou fasádou. V rokoch 1856 – 1861 sa uskutočnila prestavba kostola v neoklasici-

stickom slohu a bola pristavaná veža.

• Významné sochy v obci sú starý ústredný kríž, nový ústredný kríž v cintoríne, socha sv. Floriána, trojičný stĺp, prícestný kríž, 

drevená vyrezávaná kopija.

• Významným hrobom je krypta Eszterházyovcov.

Kráľov Brod

• Rímskokatolícky kostol sv. Imricha bol postavený v roku 1836. 

• Božie muky Panny Márie boli postavené v roku 1907.

• Významné sochy v obci sú socha sv. Imricha, socha sv. Vendela, socha sv. Trojice a prícestný kríž Éráz

Malá Mača

• Rímskokatolícky kostol sv. Margity pochádza z 13. storočia. Pôvodne to bol neskororománsky kostol z polovice 13. storočia 

s renesančnou prístavbou v 17. storočí a barokovými úpravami v roku 1727. Je zapísaný do ÚZPF. 

• Kríž pred rímskokatolíckym kostolom v kovovej ohrádke je kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného Krista osadený na vys-

okom štvorbokom pilieri.

• Prícestný kríž sa nachádza v záhrade domu č. 199. Pochádza z roku 1807. Kamenný kríž s korpusom Krista je umiestnený na 

štvorbokom volútovom podstavci. Na čelnej strane podstavca, ozdobenej profi lovanou pätkou a hlavicou, je v dolnej časti 

piliera na volúte osadená socha Panny Márie.

• Ústredný kríž cintorína je v areáli miestneho cintorína. Kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného Krista na štvorbokom pilieri 

Rímskokato-

lícky kostol 

sv. Imricha, 

Kráľov Brod

Obr. 2.1.5  Rímskokatolícky kos-

tol sv. Imricha, Kráľov Brod

Zdroj: [115]
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pochádza z roku 1722.

• Významné sochy sú Trojičný stĺp sa nachádza pri zvonici, v ozdobnej kovovej ohrádke. Je kamenný z roku 1832. Bol obno-

vený v rokoch 1895 a 1921. súsošie najsvätejšej Trojice je umiestnené na kamennom stĺpe s profi lovanou pätkou a hlavicou, 

osadenom na štvorbokom podstavci, ktorý je z čelnej strany kanelovaný.

• Pomník padlým I. a II. svetovej vojny sa nachádza pri hlavnej ceste, v oplotenom areáli v parčíku v blízkosti materskej školy,

• Drevená zvonica z prelomu 19. a 20 storočia sa nachádza v centrálnej časti obce, na malom zatrávnenom priestranstve, 

vedľa materskej školy. Je zapísaná do ÚZPF. Zvonica má 3 zvony: sv. Marek z roku 1798, sv. Jozef z roku 1927 a Panna Mária 

z roku 1924.

Matúškovo

• Rímskokatolícky kostol v barokovo – klasicistickom slohu bol postavený v roku 1784. Nachádza sa tu oltárna maľba Narode-

nie Márie, ktorú namaľoval Than Mór v roku 1871. V Matúškove sa nachádza aj moderný evanjelický kostol z roku 1992.

• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v záhrade domu č. 439 je z prelomu 18. a 19. storočia. Je zapísaná do ÚZPF (č. 11431/0 zo 

dňa 27.6.2003). Slohom kaplnky je klasicizmus a je dokladom typu drobnej vidieckej architektúry.

• Božie muka Pieta s obrazom Panny Márie z prvej polovice 19. storočia sa nachádza na malom vŕšku na okraji obce smerom z 

Galanty. Je zapísaná do ÚZPF (č. 11385/0 zo dňa 19.7.2001).

• Socha hrdinov na kostolnom vŕšku postavená na pamiatku padlým v prvej svetovej vojne bola obnovená v roku 1990.

• Zvonica na Hlavnej ulici pochádza z roku 1902.

Mostová

• Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža v strede obce pochádza z roku 1763 a je zapísaný do ÚZPF (č. 35/0 zo dňa 

23.4.1963). Štýl kostola je neskorý barok.

• Významné sochy sú Kalvária, socha Svätej trojice, pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, plastika mladíka pri ZŠ, Vták turul 

pri Čárde a Anonymus tvoria významné kultúrne pamiatky Mostovej.

• Významné hroby v Mostovej sú hroby neznámych maďarských vojakov na cintoríne.

• Technickou pamiatkou je nefunkčný parný mlyn, pochádzajúci z roku 1905, je vo vlastníctve Elle s.r.o..

Pusté Sady

• Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža je zapísaný do ÚZPF.

• Kaplnka Panny Márie pochádza z roku 1850.

Šoporňa

• Rímskokatolícky kostol v Šoporni pochádza z roku 1770.

• Kaplnka Panny Márie v Štrkovci pochádza z 19. storočia a je neogotickou stavbou. Kaplnka svätej Anny je z roku 1750.

• Socha sv. Vendelína sa nachádza na Šaľskej ulici, neďaleko odbočky na Karháč, socha Jána Nepomuckého je na Sereďskej 

ceste, socha Božského srdca Ježišovho sa nachádza na rozdvojovaní cesty smerom na Záhumnie, socha svätého Floriána 

je na dolnom konci dediny, socha sv. Petra a socha sv. Pavla v rímskokatolíckom kostole sú vyhlásené za kultúrne pamiatky, 

socha sv. Anny sa nachádza v kaplnke. Kamenný kríž pri kostole je z roku 1713 a Šimonov kríž nájdeme popri ceste do Šale.

• Božie muky sú na hornom konci obce pri autobusovej zastávke.

• Drevená zvonica s trámovou konštrukciou je zo začiatku 20. storočia.

Trstice

• Rímskokatolícky kostol svätého Štefana bol postavený v neogotickom slohu v rokoch 1903 – 1904. Nový kostol postavili na 

mieste starého kostola z roku 1717. Kostol je zasvätený sv. Štefanovi. Neogotický kostol bol najmonumentálnejšou stavbou na 

začiatku storočia. 

• Socha sv. Jána Nepomuckého je najstaršou sochou dediny. Bola postavená v polovici 18. storočia. Socha sv. Trojice je z roku 

1825. Socha sv. Vendelína, ochrancu pastierov, stojí na okraji obce a bola postavená pravdepodobne v 19. storočí a socha sv. 

Alžbety pochádza z roku 1924.

• Pamätné miesta – pomník padlým vojakom z I. a II. svetovej vojny stojí v kostolnom parku. 
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Váhovce

• Rímskokatolícky kostol bol dokokončený v 16. Storočí

Vozokany

• Barokový rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1718 ako väčšia kaplnka za podpory 

vtedajšieho zemepána grófa Ferenca Eszterházyho a zemana Jánosa Urbána. V deň sviatku patrónky kostola sú v obci hody. 

Kostol bol zrekonštruovaný v roku 2006.

• Kúria rodiny Kofrányiovcov bola postavená v polovici 19. storočia a nachádza sa v blízkosti kostola.

• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1925 ako pamätník obetiam I. svetovej vojny. Kaplnka sa nachádza 

v miestnom cintoríne. Vedľa kaplnky je ústredný kamenný kríž postavený v roku 1789.

• Socha sv. Vendelína je na konci obce smerom na Tomášikovo. Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza pri moste. Socha 

sv. Floriána je v parku pred kostolom. Súsošie svätej Rodiny sa nachádza pred kostolom a Veľký kríž je pred reštauráciou 

Queen.

• Pamätné miesta – na stene obecného úradu je pamätná tabuľa 25. výročia skončenia II. svetovej vojny v obci.

Čierny Brod

• Rímskokatolícky kostol z roku 1911 bol postavený v neogotickom štýle. Má jednu vežu a jednu loď. Rímskokatolícky kostol 

z roku 1223 je barokového štýlu a je zapísaný do ÚZPF (č. 9/1 zo dňa 23.4.1963).

• Thurzovská kaplnka na Hlavnej ulici bola pôvodne zasvätená sv. Anne. Je to ranobaroková stavba pochádzajúca zo 17. 

storočia. Kaplnka je zapísaná do ÚZPF (č. 11298/0 zo dňa 6.7.2000). Druhá kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola 

postavená XVII. storočí a je zapísaná do ÚZPF (č. 9/2 zo dňa 23.4.1963).

• Sochy v obci Čierny brod nájdeme nasledovné – socha sv. Jána, socha Sv. Trojice, socha sv. Vendela, socha sv. Floriána, 

ktorá bola postavená v 19. storočí.

• Náhrobník pri stene rímskokatolíckeho kostola je zapísaný do ÚZPF (č. 4/1, 4/2, 4/3 a 4/4 zo dňa 23.4.1963).

• Kúria pri rímskokatolíckom kostole pochádza zo 17. storočia a je zapísaná do ÚZPF (č. 11494/0 zo dňa 22.3.2006). Sloh kúrie 

pochádza z obdobia renesancie.

• Zvonica bola postavená v 18. storočí.

Jelka

• Rímskokatolícky kostol, resp. časti kostola, ktorého patrónom je Ján Krstiteľ, boli postavené v rôznych obdobiach. V strede 

oltára je obraz narodenia Jána Krstiteľa, v hornej časti je obraz Panny Márie, na bokoch sú sochy svätej Agnesy a Kataríny, v 

dolnej časti sochy svätého Imricha a Ladislava. Na vrchole oltára je znázornený víťazný súboj Svätého Michala so Sobanom. 

Kostol je jednovežový a vo veži sú tri zvony. Ďalej sa v obci nachádza kostol evanjelickej cirkvi z rokov 1969 – 1971 a kostol 

Vodný Mlyn, 

Jelka

Obr. 2.1.6  Vodný Mlyn, Jelka 

Zdroj: [116]
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reformovanej cirkvi, ktorý bol postavený v roku 1930.

• Kaplnka Anjelov strážnych pochádza z 18. storočia.

• Vodný mlyn bol z pôvodného lodného mlyna prestavaný na kolový v roku 1905. Po rekonštrukcii objektu v roku 1995 

čaká návštevníkov na brehu Malého Dunaja v malebnom prírodnom prostredí. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na 

poľnohospodársku minulosť obce.

Košúty

• Rímskokatolícky kostol sv. Floriána bol postavený v roku 1851.

• Kaplnka Jána Evangelistu z roku 1756 sa nachádza na cintoríne.

• Mauzóleum rodiny Kissovcov z roku 1885 je situované v cintoríne, kde sa nachádza aj mauzóleum rodiny Feketeovcov 

z roku 1903.

• Socha sv. Kráľa Štefana je umiestnená v nike fasády farského úradu, busta Štefana Majora pri kultúrnom dome z roku 1966, 

ktorú vytvoril V. Baďura, dva prícestné kríže z roku 1826 a Trojičný stĺp pri kostole z roku 1826 patria k pamiatkam obce 

Košúty.

• Kúria bola postavená začiatkom XIX. storočia Dr. Alexandrom Kissom. Kúria rodiny Feketeovcov sa nachádza v miestnom 

parku,

• K pamätným miestam Košút patrí Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny pochádzajúci z roku 1939, pamätník revolučných 

udalostí z roku 1985 situovaný na námestí pred OcÚ, pomník Majora Štefana v strede obce pri kultúrnom dome, ktorý je z 

roku 1965 a je zapísaný do ÚZPF (č. 2273/0 zo dňa 24.3.1981).

• Významné hroby sú hroby Gyeváta Jána, Turza Istvána a Zsabka Sándora v miestnom cintoríne sú z roku 1931 a sú zapísané 

do ÚZPF (č. 26/1, 26/2 a 26/3 zo dňa 23.4.1963).

Šalgočka

• Rímskokatolícky kostol bol postavený v 17. storočí a na dnešnú podobu bol rozšírený v prvej polovici 18. storočia. 1774 

praskol a preliať ho dal Karol Dávid. 

• Nájdeme tu sochu sv. Sigmunda a dve sochy v parku kostola.

Šintava

• Kostol sv. Martina bol postavený v roku 1776.

• Medzi ďalšie významné miesta patrí kaplnka Panny Márie na Šošlábe, stĺp Najsvätejšej Trojice, kríž pri požiarnej zbrojnici a 

kríž pri kostole.

• Významné hroby sú pomník padlých v SNP sa nachádza v areáli ZŠ, hroby padlých hrdinov na miestnom cintoríne a pamät-

ník osloboditeľov sovietskej armády nájdeme pri štátnej ceste smer Nitra.

Veľký Grob

• Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1771 zväčšením pôvodnej barokovej kaplnky. Kostol evanjelickej cirkvi bol 

postavený v roku 1788 ako artikulárny. V roku 1936 bol zbúraný a zároveň nanovo postavený podľa projektu arch. M. M. 

Harminca s ponechaním barokovo – klasicistickej veže z konca 18. storočia,

• V obci sa nachádza neskororenesančný kaštieľ (v súčasnosti dom Turcárovcov) z druhej polovice 17. storočia.

Vinohrady nad Váhom

• Rímskokatolícky kostol je neskororenesančno – baroková stavba z konca 17. storočia. V roku 1768 udelil pápež Klement XIII. to-

muto pútnickému miestu právo získania odpustkov pre všetkých, ktorí sem putovali. Kostol bol zasvätený Návšteve Panny Márie,

• Kaplnka sv. Urbana pochádza z roku 1728.

Hoste

• Kostol Narodenia Panny Márie pochádza z roku 1760 a kostolná veža je z roku 1877,

• Nájdeme tu sochu sv. Vendelína, Božské srdce a Kamenný kríž, ktorý je z roku 1768.

• Vodný Mlyn je situovaný na okraji obce a tvorí aj s priľahlými hospodárskymi budovami ucelený, novšími zásahmi takmer 

nerušený areál. Najhodnotnejšia časť vodného mlyna je jeho strojno-technické vybavenie.
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Jánovce

• Rímskokatolícky kostol bol zrekonštuovaný v rokoch 2002 – 2006.

Kajal

• Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1640 a evanjelický kostol z roku 1900,

• Socha sv. Jána Nepomuckého, Križanov kríž a Sv. Trojica patria medzi krásy Kajalu,

• Pamätník založenia obce sa nachádza pred obecným úradom a pamätné vyrezávané stĺpy sú v parku,

• Významným hrobom je pamätník obetiam svetovej vojny sa nachádza v cintoríne.

Veľká Mača

• Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1783 a bol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.

• Sochy sv. Donát, sv. Vendelín, Sv. Trojica, sv. Florián, Pamätník deportovaných a socha sv. Jána Nepomuckého je baroko-

vého štýlu a nachádza sa pri rímskokatolíckom kostole z roku 1732, ktorý je zapísaný do ÚZPF (č. 60/0 zo dňa 23.4.1963).

• Významné hroby – obete I. svetovej vojny, hrob zahraničných padlých vojakov.

Zemianske Sady

• V obci Zemianske Sady sa nachádza rímskokatolícky kostol, ktorý pochádza z roku 2000, svätá Trojička a zvonica.

Čierna Voda

• Rímskokatolícky kostol Panny Márie bol postavený začiatkom 20. storočia. Stavba čerpá z domácej klasicistickej tradície a 

bol zrekonštruovaný v rokoch 2001 – 2002.

• Kaplnka prícestná sv. Jána Nepomuckého pri hlavnej ceste je z roku 1782. Sloh kaplnky so sochou je neskorý barok a je 

zapísaný do ÚZPF (č. 11208/0 zo dňa 29.04.1998).

Dolná Streda

• Kostol rímskokatolícky sv. Jakuba staršieho je z roku 1781 a je zapísaný do ÚZPF (č. 14/1 zo dňa 17.10.1986), sloh kostola je 

klasicistický.

• Socha na stĺpe sv. Jána Nepomuckého pri rímskokatolíckom kostole pochádza z druhej polovice 18. storočia a kultúrna 

pamiatka je zapísaná v ÚZPF (č. 14/2 zo dňa 23.04.1963). Sloh sochy je neskorý barok..

Vodný Mlyn 

Hoste 

Obr. 2.1.7  Vodný Mlyn Hoste 

Zdroj: [117]
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Gáň

• Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny bol postavený v 12. storočí, má románsky sloh a je zapísaný do ÚZPF (č. 3/0 zo dňa 

23.4.1963).

• Sochy, ktoré sa nachádzajú v obci Gáň sú sv. Ján, sv. Florián, sv. Vendelín, sv. Trojica.

• Zemianska kúria pochádza z 18. storočia.

Pata

• Nachádza sa tu starý rímskokatolícky kostol z roku 1820 a nový kostol, ktorý je vo výstavbe.

• Božie muky sú pri vstupe do obce od Šoporne a Hájskeho.

• Obelisk z rokov 1848 – 1849 patrí medzi pamätné miesta.

Tomášikovo

• Rímskokatolícky kostol, postavený v roku 1801, bol rekonštruovaný v rokoch 2004 a 2006.

• Lurdská jaskyňa v cintoríne z roku 1901 je navštevovaná množstvom pútnikov.

• Súsošie najsvätejšej Trojice, socha sv. Vendelína, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého.

Topoľnica

• Rímskokatolícky kostol kráľa sv. Štefana bol postavený v druhej polovici 18. storočia na starých základoch. 

• Socha sv. Floriána pochádza z roku 1808 je symbolom obce, socha sv. Jána Nepomuckého je z roku 1841, kríž vedľa rím-

skokatolíckeho kostola z roku 1817 a kríž pre zosnulých hrdinov pochádza z roku 1989.

Veľké Úľany

• Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela je z roku 1594 a bol dostavaný v roku 1670, pôvodne ide o renesančnú stavbu 

s barokovou úpravou. Evanjelický kostol je z roku 1958.

• Kalvária predstavuje ojedinelý typ súboru stavieb a výtvarných prvkov z druhej polovice 18. storočia. Súčasťou kalvárie je ka-

plnka, ktorá bola postavená v rokoch 1750 – 56, ďalej sa tu nachádza aj kamenný kríž s korpusom a barokové sochy Panny 

Márie a sv. Jána Evanjelistu. Je možnosť návštevy – tel.: 031 787 81 08.

• Významné hroby sú vojnové hroby z roku 1848 a vojnový hrob z II. svetovej vojny.

• Zvonica je z roku 2006.

Rímskokato-

lícky kostol 

sv. Jakuba 

staršieho, 

Dolná Streda

Obr. 2.1.8  Rímskokatolícky 

kostol sv. Jakuba staršieho, 

Dolná Streda

Zdroj: [118]
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Pusté Úľany

• Začiatkom 17. storočia bol v obci postavený renesančný kostol evanjelickej cirkvi, ktorý v roku 1820 vyhorel a bol obnovený 

v klasicistickom slohu. Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava pochádza zo začiatku 18. storočia. Je to baroková stavba.

• Sochy v obci nájdeme nasledovné – socha sv. Floriána, socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1734 a kamenný kríž pri kos-

tole, ktorý pochádza z roku 1721. [6], Ofi ciálne stránky obcí

Zdroj: Stratégia rozvoja CR Región Galanta, ofi ciálne stránky obcí

Historické a kultúrne pamiatky Mikulovského regiónu

Bavory

• Miestnou dominantou je barokový kostel sv. Kateřiny, ktorý bol postavený pôvodne ako kaplnka na mieste staršej gotickej 

stavby a bol vysvätený v roku 1742, veža bola pristavaná v roku 1791. Medzi štátom chránenými pamiatkami sú socha sv. Jana 

Nepomuckého, kaplnka u štátnej cesty Mikulov - Brno a božie muky u cintorína. K ďalším zaujímavostiam patrí bývalá Piari-

stická usadlosť na č.p. 70, dom č.p. 48 s žudra z 1. polovice 19. storočia, výstavná lisovňa č.p. 25 so sochou sv. Anny a vínne 

pivnice za obcou.  [52] 

Brod Nad Dyjí

• Medzi miestne pamiatky patrí v prvom rade kostol sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 a socha sv. Floriána a Jana Nepo-

muckého. Chránená je aj kaplnka na návrší na okraji dediny a dom č. p 83. [53]

Březí

• Pamiatkovo chránené sú sochy sv. Floriána a sv. 

Jana Nepomuckého i kaplnka pri ceste do Mikulova. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Březí je dominantou obce, 

ktorý pochádza z roku 1860, ktorý nahradil starší ko-

stol z roku 1696. Zaujímavosťou kostola je krištáľový 

luster s 13 684 príveskami, ktorý je zrejme najväčší 

svojho druhu v Českej republike - jeho výška je 4 

m, priemer dolného kruhu je 2 m. Luster pochádza 

pravdepodobne z roku 1860.[55]

Kostel sv. 

Kateřiny,

Bavory

Obr. 2.1.9 Kostel sv. Kateřiny 

Zdroj: [52]

Kostel sv. Jana 

Nepomuckého, 

Brod Nad Dyjí

Obr. 2.1.10 Kostel sv. Jana 

Nepomuckého 

Zdroj: [53]

Socha sv. 

Jana Nepo-

muckého,

Březí 

Obr. 2.1.11 Socha sv. Jana 

Nepomuckého 

Zdroj: [54] 
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Dobré Pole

• Kostel sv. Cecílie z 18. storočia  je Farským kostolom, ktorému predchádzala stavba drobnej kaplnky, kostol je pamiatkovo 

chránený. Ďalej sa v obci nachádza kríž z roku 1835 pri kostole, drevený kríž, bol v roku 2006 vztýčený pri príležitosti kona-

nia cirkevných misií, sochy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého.  [58]

Dolní Dunajovice

• Ku kultúrnym pamiatkam v obci patrí kostel sv. Jiljí, Pranýř, budova fary, historické domy na Poštovej a Hlavnej ulici, Boží 

muka  v poliach a sochy sv. Floriána, sv. Marka, sv. Jana Nepomuckého. Dominantou obce je kostel sv. Jiljí, pochájúci zo 

začiatku 16. storočia. Bočný oltár sv. Jana Nepomuckého, Matky božej, sv. Kríža a sv. Rocha sem boli prenesené z niekdajšej 

zrušenej viničnej kaplnky. Obrazy významného maliara olejových plátien a fresiek Jana Sterna (1716-1775) dodnes zdobia 

oltár kostola. Kostol bol dôkladne renovovaný v rokoch 1845-1849 i v roku 1897.

Kostel sv. 

Cecílie,

Dobré Pole

Obr. 2.1.12 Kostel sv. Cecílie • 

Zdroj: [58]

Kostel sv. Jiljí,

Dolní Dunajovice

Obr. 2.1.13 Kostel sv. Jiljí

Zdroj: [60] 
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Kostel 

archanjela 

Michaela,

Dolní 

Věstonice

Obr. 2.1.16 Kostel 

archanjela Michaela

Zdroj: [62] 

• V blízkosti kostola stojí Jedinečná pamiatka - Pranýř  zo začiatku 18. storočia. Pranýř je pripomienkou roku 1580, kedy bola 

obec povýšená na mestečko a získala okrem iných práv aj právo útrpné. V Dolných Dunajoviciach sa narodil v roku 1870 

Karel Renner, ktorý bol spolkovým kancelárom Rakúska v rokoch 1918-1920 a v období 1945-1950 sa stal prvým rakúskym 

prezidentom. Na mieste jeho rodného domčeka bol vybudovaný v rokoch 1999-2000 polyfunkčný dom. V polyfunkčnom 

dome sa nachádza kongresová sála s kapacitou 90 osôb, vybavená modernou audiovizuálnou technikou, tlmočníckym zari-

adením a reštauračným zázemím. [60]

Dolní Věstonice

• K  pozoruhodnostiam, ktoré pútajú pozornosť mnohých návštevníkov, patrí kostel archanjela Michaela, ktorého gotická časť 

s vežou  je už v od  roku 1389. Autorom bohatej vnútornej výzdoby je sochár Ditrichštejna Ignác Lengelacher, ktorý vytvoril aj 

súsošie sv. Luitgardy a súsošie sv. Panny Márie, ktoré sú umiestnené východne od kostola.

• K ďalším pamiatkam obce patrí bývalá radnica, v ktorej je v súčasnosti umiestnená veľmi navštevovaná archeologická ex-

pozícia. [62]

Drnholec

• Kostel Nejsvětjěší Trojice  bol postavený v rokoch 1750-1757 v barokovom štýle. Kostol je vyzdobený sochami Ondreja Sch-

weigela a Reitera, obrazy sú dielom Jozefa Winterhalter.

• Hlavný oltár znázorňuje Najsvätejšiu Trojicu. Orgán pochádza z roku 1750 a má 2 manuálne pedále  22 registrov. Baroková 

skriňa je bohato zdobená. Na vežu vedie 101 schodov. Farská budova bola prebudovaná z veľmi starého, pôvodne román-

skeho, kostela sv. Martina. 

Pranýř,

Dolní 

Dunajovice

Obr. 2.1.14 Pranýř

Zdroj: [60] 

Dom Dr. Karla 

Rennera,

Dolní 

Dunajovice

Obr. 2.1.15  Dom

Dr. Karla Rennera 

Zdroj: [60]
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• K ďalším cenným pamiatkam patrí Morový stloup uprostred bývalého trhoviska alebo budova bývalej radnice z roku 1591. [63]

Horní Věstonice

• Najväčšou pamätihodnostou v obci je Kostel sv. Rosalie, z roku 1769, ktorý v polovici 19. storočia prešiel dôkladnou 

rekonštrukciou. Ďalšími pamiatkami sú budova fary z konca 18. storočia, kríž pri kostole, socha sv. Floriána a Boží muka na 

odbočke do Pernej pri ceste do Mikulova. [64]

Kostel 

Nejsvětjěší 

Trojice,

Drnholec

Obr. 2.1. 17  Kostel 

Nejsvětjěší Trojice

Zdroj: [63]

Kostel 

sv. Kunhuty 

Jevišovka

  

Obr. 2.1.20 Kostel sv. Kunhuty

Zdroj: [67]

Morový stloup,

Drnholec

Obr. 2.1.18 Morový stloup

Zdroj: [63] 

Kostel 

sv. Rosalie 

Horní      

Věstonice

Obr. 2.1.19 Kostel sv. Rosalie

Zdroj: [64]
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Jevišovka

• Z miestnych pamiatok stojí za zmienku pôvodný gotický Kostel  sv. Kunhuty, ktorý bol v roku 1830 renovovaný a z gotickej 

stavby zostala len veža. Pamiatkovo je chránená ešte socha sv. Jana Nepomuckého pri kostele a kríž u poľnej cesty do 

Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovke je niekoľko charvátských domov pôvodnej ľudovej architektúry s bohatou štukovou 

výzdobou. [67]

Klentnice

• Najvýznamnejšou tunajšou pamiatkou je zrúcanina Sirotčí hrádek (tiež Růžový hrad alebo Weisenstein) týčiaci sa nad obcou 

z prelomu 13. a 14. storočia. Pamiatkovo sú chránené tiež Boží muka na ceste do Pavlova, kostel sv. Jiří, fara a sochy sv. 

Floriána a Jana Nepomuckého. Dnešná podoba Kostela sv. Jiří pochádza z rokov 1783-1785, ale vysvätený bol už v roku 

1582. Na jeho výzdobe sa podieľal významný umelec Ondřej Schweigl. [68]

Mikulov

• Keď sa približujete k starobylému Mikulovu z ktorejkoľvek strany, vždy Vás uvíta jedinečnou panorámou zámek, Svatý 

Kopeček a Kozí hrádek. Historické stredoveké jadro mesta bolo už v roku 1952 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rez-

erváciu. Hlavnou dominantou je renesančný Zámek, ktorý bol za najslávnejších čias sídlom olomouckého biskupa kardinála 

Františka Ditrichštejna. Mikulov bol vtedy hlavným mestom Moravy. Dnes sú v priestoroch zámku uložené cenné zbierky, 

ktorých exponáty sú k videniu v stálych expozíciách Regionálneho múzea. Úplne unikátne sú vinárske expozície s obřím 

sudem a drevenými kládovými lismi v zámockej pivnici. Mikulov je východiskovým bodom vinárskych náučných chodníkov, 

ktoré na trase okolo Pálavy oboznamujú návštevníkov s vinárstvom a tradíciami v mikulovskej vinárskej oblasti. Na námestí 

vyniká nad ostatné domy Sgrafi tový dům. Priestor oživuje monumentálne sousoší Nejsvětjěší Trojice. Dominantou, uzatvára-

júca námestie na jeho východnej strane, je nedávno sprístupnená Dietrichsteinská hrobka. Významnú kapitolu mikulovskej 

histórie napísali Židia. O veľkosti a sile tunajšej obce vypovedá rozsiahly cintorín a významné pamiatky, ktoré opisuje náučný 

chodník v židovskej štvrti. 

• Jednou z najväčších mikulovských stavieb je farský a kolektívny gotický Kostel sv. Václava. Kostel sv. Jána Krstiteľa s pôso-

bivou maliarskou výzdobou interiéru bol súčasťou komplexu piaristického gymnázia. Siluetu Svatého kopečku, ktorý sa stal 

v 17. storočí významným pútnickým miestom, korunujúceho kostela sv. Sebastiána, zvonice a kaplnka krížovej cesty. Pekný 

výhľad na mesto ponúka okrem zámockej vyhliadky i Svatého kopečku tiež sprístupnená veža Kozího hrádku. Kostel sv. 

Anny nechal postaviť František z Dietrichsteinu v roku 1623. K juhozápadnej strane kostola bola pristavaná pohrebná kaplnka 

Dietrichsteinu, dnešná sakristia. Jeho monumentálna fasáda od slávneho architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, 

ktorý je aj tvorcom schönbrunnského paláca vo Viedni, našťastie poškodeniu ušla. Ruina kostola bola v polovici 19. storočia 

prestavaná na rodinnú hrobku, v ktorej dodnes spočíva 45 rakiev s pozostatkami z  Dietrichsteinu. Po rekonštrukcii slúži 

hrobka prehliadkovým účelom. [69]

Sirotčí hrádek,

Klentnice

Obr. 2.1.21 Sirotčí hrádek

Zdroj: [68] 

Socha sv. Jana 

Nepomuckého,

Klentnice

Obr. 2.1. 22 Socha sv.  Jana 

Nepomuckého

Zdroj: [68]
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Zámek,

Mikulov

Obr. 2.1.23 Zámek Mikulov

Zdroj: [70]

Kostel 

sv. Václava,

Mikulov

Obr. 2.1.26 Kostel sv. Václava

Zdroj: [70] 

Kostel 

sv. Václava,

Mikulov

Obr. 2.1.27 Kostel sv. Václava

Zdroj: [70] 

Dietrich-

steinská 

hrobka,

Mikulov

Obr. 2.1.25 Dietrichsteinská 

hrobka

Zdroj: [70] 



Integrovaná koncepcia cezhraničnej spolupráce 

Komplexná stratégia spoločného rozvoja Galantsko - Šalianskeho a Mikulovského regiónu

Námestie 

s Dietrich-

steinskou 

hrobkou 

a Svätým 

kopečkom,

Mikulov

Obr. 2.1. 24 Mikulov - ná-

mestie s Dietrichsteinskou 

hrobkou a Svätým kopečkom 

Zdroj: [69]

Svatý  

kopeček,

Mikulov

Obr. 2.1.29 Svatý  kopeček

Zdroj: [70]

Synagóga,

Mikulov

Obr. 2.1.30 Synagóga

Zdroj: [70] 

Sgrafi tový 

dům,

Mikulov

Obr. 2.1.28 Sgrafi tový dům

Zdroj: [69]
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Milovice

• V obci sa nachádza niekoľko zaujímavých pamiatok. Jej dominantou je kostolík zasvätený sv. Osvaldovi (Gothard), ktorý bol 

postavený v 17. storočí a neskôr rozšírený do dnešnej podoby. Neďaleko od neho je pamiatkovo chránená pôdorysne veľmi 

zaujímavá a neobvyklá kaplnka sv. Jana Nepomuckého a Božie muka pri ceste k Pavlovu. Za pozornosť stojí aj brána dedin-

ského cintorína s renesančnými prvkami pochádzajúca zo 17. storočia. [72]

Novosedly

• Najvýznamnejšou pamätihodnosťou obce je farský Kostel sv. Oldřicha s kaplnkou sv. Rocha, jedna z mála pôvodných 

románskych cirkevných stavieb na Břeclavsku. Pôvodná románska fáza je síce skrytá pod neskoršími úpravami gotickými 

i mladšími, napriek tomu románske okná je možné uvidieť v pôdnom priestore, kde boli odkryté pri pamiatkovej obnove 

chrámu v roku 1946. V stenách kostola sú dochované románske Tehličky a ďalšie stavebné prvky. K ďalším pamiatkovo 

chráneným objektom patrí zaujímavý toskánský sloup s Madonnou na návrší z konca 17. storočia. [74]

Kostel sv. Osvalda,

Milovice

Obr. 2.1. 31 Kostel sv. Osvalda

Zdroj: [72] 

Kostel sv. Oldřicha,

Novosedly

Obr. 2.1.32  Kostel sv. Oldřicha 

Zdroj: [74]
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Nový Přerov

• Najvýznamnejšou pamiatkou je Kostel archanjela Michaela prebudovaný koncom 17. storočia z pôvodnej kaplnky pochád-

zajúcej z roku 1600. Kostol bol neskôr ešte niekoľkokrát prestavovaný a rozširovaný. Kostol má dochované barokové jadro z 

konca 17. storočia a v interiéri je zaujímavý kamenný kríž s Kristom. [75]

Pasohlávky

• Dominantou obce je Kostel sv. Anny. Na jeho mieste na návrší stála pôvodne kaplnka sv. Ducha, ktorá bola v roku 1675 

prestavaná a na kostol rozšírená v roku 1811. O sedem rokov neskôr bola pristavaná veža. Pri kostole stojí ešte pamiatkovo 

chránená plastika sv. Jana Nepomuckého z 2. polovice 18. storočia. Za pozornosť stojí tiež archeologická výstava v auto-

kempe ATC Merkur Pasohlávky, venovaná nálezom, ktorá v tzv. Rímskej pevnosti v 2. storočí zanechala X. rímska légia. [77]

Kostel archanjela Michaela,

Nový Přerov

Obr. 2.1.33 Kostel archanjela Michaela

Zdroj: [75] 

Kostel sv. Anny,

Pasohlávky

Obr. 2.1.34  Kostel sv. Anny

Zdroj: [77]
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Pavlov

• Významnou stavbou v obci je Kostel sv. Barbory   postavený v roku 1578. Kostol, ktorý prešiel niekoľkými prestavbami stojí na 

mieste staršieho kostola doloženého už v 12. storočí. Väčšina je stavaná na návrší, ktorá pochádza zo 16. storočia a bola up-

ravená v duchu sedliackeho baroka, ďalšou významnou lokalitou je Česká  ulica s barokovými vínnymi pivnicami a barokový 

cintorín s nárožnými vežičkami v ohradenom múre. Obec je od roku 1995 chránená ako pamiatková rezervácia. [78] 

• Pamiatkovo chránená je predovšetkým zrúcanina hradu Děvičky a do zoznamu pamiatok je zapísaný takisto dvakrát presta-

vaný Kostel sv. Barbory  , pôvabný barokový dedinský cintorín, socha sv. Floriána a najmä celý rínok, ktorý je ojedinelým 

urbanistickým celkom s radom sedliackych Gruntov z osemnásteho storočia.

• Ďalší komplex domov sa nachádza v už spomínanej Českej ulici, kde je do zoznamu pamiatok zapísaných 19 domov napo-

spol zo sedemnásteho storočia. Takéto zoskupenie pamiatkovo cenných objektov v jednej dedine je v moravskom prostredí 

úplne ojedinelé. [79] 

Perná

• Kostel sv. Mikuláša vznikol v roku 1582 prestavbou kaplnky zo 14. storočia. Presbytérium kostola je dodnes zaklenuté gotick-

ou klenbou z konca 15. storočia. Uprostred klenby sa zachoval štít, ktorý sa stal východiskovým podkladom pre vytvorenie 

existujúceho obecného znaku. Ďalšími pamiatkovo chránenými objektmi je budova fary z 18. storočia, sousoší Nejsvětjěší 

Trojice z roku 1865 a neoempírová fontána z roku 1902, ktorá slúžila ako napájadlo pre kone. Zaujímavé sú aj zvyšky kaplnky 

sv. Antonína Paduánskeho z polovice 17. storočia, nachádzajúce sa severozápadne od obce. [81]

Sedlec

• Z miestnych pamätihodností stojí za pozornosť Kostel sv. Víta z roku 1672 postavený na mieste gotického Kostela sv. Oldřicha 

zničeného na začiatku tridsaťročnej vojny. Kostol bol neskôr barokovo upravený. K ďalším zaujímavým pamiatkam patrí 

bývalá sýpka veľkostatku, už zmieňované sírne kúpele a pozostatok oddychového zámočku za obcou Sedlec smerom k 

Mikulovu u bývalého rybníka Portz. Pozornosť si zaslúži aj drobnejšie pamiatky, napríklad socha Panny Márie pri kostole a 

dve sochy sv. Jana Nepomuckého. [82]

Kostel sv. Barbory,

Pavlov

Obr. 2.1.35 Kostel sv. Barbory

Zdroj: [79] 

Kostel 

sv. Mikuláša,

Perná

Obr. 2.1.36 Kostel sv. Mikuláša

Zdroj: [81] 

Kostel sv. Víta,

Sedlec

Obr. 2.1.37 Kostel sv. Víta

Víta Zdroj: [82]
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2.2 Charakteristika prírodného prostredia

Pôda, pôdny fond, štruktúra pôd, poľnohospodárska a ostatá pôda, verejná zeleň 

Galantského regiónu

Územie Galantského regiónu je nížinného typu s vhodnými a klimatickými podmienkami pre poľnohospodársku činnosť. Pôd-

no-ekologickým podmienkam zodpovedá aj štruktúra osevných plôch. Podiel poľnohospodárskej pôdy (51 362,46)  z celkovej vý-

mery regiónu je okolo 80%.  Tradičný poľnohospodársky ráz krajiny sa zachoval aj za posledné obdobie. Aj naďalej dominuje poľ-

nohospodárska výroba, avšak vo veľkom zastúpení fungujú súkromné fi rmy s obrábanou plochou nad 1 000 ha. Malí a strední far-

mári pôsobia prevažne v oblasti pestovania ovocia a zeleniny. Územie regiónu patrí do kukuričnej oblasti a charakterizuje ho pre-

dovšetkým poľnohospodárska výroba. Pre región je typické pestovanie pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, kukurice, repky, slneč-

nice.  

Trvalé trávnaté plochy (526,78 ha) nie sú charakteristickým typom využitia územia Galantského regiónu, vývoj tohto územia 

podmienili vhodné klimatické podmienky a úrodné pôdy. V jej dôsledku sa trvalé trávnaté porasty vyskytujú iba pri brehoch tokov, 

a sú značne ovplyvnené ľudskou činnosťou a to hlavne v blízkosti zastavaného územia a komunikácii. Vinice (1064,48 ha)  zabera-

jú iba malý podiel z celkovej výmery územia. Chmeľnice sa v Galantskom regióne nevyskytujú vôbec. Záhrady zaberajú 15,33 ha 

z celkovej výmery územia a predovšetkým v  pridomových záhradách sa pestuje ovocie, zelenina, prípadne okrasné rastliny. Aj 

napriek faktu, že územie Galantského regiónu patrí do teplej klimatickej oblasti, ovocné sady  sa rozprestierajú na území 375,70 

ha. 

Katastrálna plocha územia Galantského regiónu predstavuje celkom  641 743,31 ha. V aspekte využitia pôdneho fondu až 75% 

predstavuje z celkovej výmery územia orná pôda (47861,96%), vinice a záhrady zhodne po 2 %, taktiež ovocné sady a trvalé tráv-

naté porasty predstavujú 1% z celkovej výmery územia. Zastavaná plocha sa nachádza na 8% územia. Lesná a vodná plocha tvo-

ria zhodne 4% podiel z celkovej výmery územia. Celkovo pôdny fond územia Galantského regiónu tvorí 80% poľnohospodárska 

pôda a 20% nepoľnohospodárska pôda. 

V aspekte ekologicky pozitívne hodnotenej plochy k celkovej ploche , má územie regiónu najhoršie koefi cienty (0,00 – 0,20 

veľmi nepriaznivá a 0,21 – 0,40 nepriaznivá) z dôvodu nížinného charakteru celého územia. To však neznamená, že Galantský re-

gión nedisponuje oblasťami príťažlivými svojou prírodnou scenériou. Jedná sa hlavne o rieky a potoky sprevádzané lužnými lesmi.

Pôda, pôdny fond, štruktúra pôd, poľnohospodárska a ostatá pôda, verejná zeleň Miku-

lovského regiónu

Poľnohospodárstvo, ktoré je tradičným a charakteristickým odvetvím hospodárstva Mikulovska, sa takisto významne podie-

ľa na údržbe a tvorbe krajiny. Má zásadný vplyv na zachovanie vidieckeho priestoru, obnovu dedín a ich budúci ekonomický roz-

voj. Poľnohospodárstvo obhospodaruje podľa údajov ŠÚ SR k 31. 12. 2009 plochu 15 713 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá pred-

stavuje 64,3% z celkovej rozlohy územia ORP. Z kultúr je na poľnohospodárskej pôde najviac zastúpená orná pôda s 11 576 ha 

(73,7%), čo sa príliš neodlišuje od republikového priemeru. Vzhľadom k charakteru územia predstavuje významnú časť poľnohos-

podárskej výroby vinohradníctvo a vinárstvo. Vinice zaujímajú s rozlohou 3 248 ha celých 20,6% z celkovej plochy poľnohospo-

dárskej pôdy a predstavujú aj významný krajinotvornú prvok, ktorý dotvára miestnu krajinu. Naopak minimálny význam z hľadis-

ka rozlohy a významu pre poľnohospodársku výrobu majú trvalé trávne porasty, ktoré zaberajú len 2,8% (438 ha). Význam TTP je 

skôr v ekologickej funkciu najmä v CHKO Pálava. [3]

Nepoľnohospodárska pôda v ORP Mikulov tvorí celkový plochu 8 274 ha. Najväčšie zastúpenie majú lesné plochy s rozlohou 

3 335 ha, potom nasledujú vodné plochy s rozlohou 2 288 ha, ostatné plochy s rozlohou 2 274 ha s najmenšou plochou s rozlo-

hou 377 ha sú zastavané plochy a nádvoria. 

V záujmovom území sú rozšírené nasledovné  pôdne druhy:

• pôdy piesčité, hlinito piesčité až piesčito hlinité (ľahšie pôdy) - ľahšie pôdy pokrývajú len malú časť záujmového územia

• pôdy hlinité a ílovito hlinité (stredne ťažké pôdy) - Stredne ťažké pôdy sú v mikroregióne najviac rozšírené a pokrývajú tiež 

najväčšie plochy.
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• pôdy ílovité až čistej íly (ťažké pôdy) 

pokrývajú miestami väčšie plochy a sú rozšírené najmä na severných a severozápadných svahoch Pavlovských vrchov.

Lesné pozemky a ich štruktúra Galantského regiónu

Lesná plocha územia Galantského regiónu predstavuje len 4% katastra. Celková výmera lesných pozemkov je 2710,75 ha. Naj-

väčšie rozlohy sa nachádzajú na územiach Jelka (266,89 ha), Šoporňa (247,38 ha) a Veľké Úľany (316,26 ha) a naopak na úze-

mí obce Šalgočka je výmera lesnej plochy nulová. Väčšinu územia Galantského regiónu  v minulosti pokrývali lužné lesy v tes-

nej blízkosti vodných tokov a dubové lesy v oblastiach medzi riekami. Pozostatky z nich nachádzame už len pri riečnych tokoch. 

Z lesných spoločenstiev je v najväčšom zastúpení agát biely, javor jaseňový, jaseň štíhly, topoľ biely, topoľ čierny.  V aspekte nížin-

ného charakteru územia s intenzívnym poľnohospodárstvom na väčšine územia lesný fond tvoria ochranné lesné pásy, vysade-

né zo šľachteného topoľa v menšej miere z agátu bieleho, ktorý sa vo väčšom počte rozprestiera na území 60 ha v obci Jahod-

ná, vo vlastníctve štátu. Všetky lesy spravujú Štátne lesy SR. Brehové porasty dopĺňajú bohaté krovité vrstvy s bazou čiernou, hlo-

hom, pálkou úzkolistou, trsťou, šípkou  vodnou, leknicou žltou. Dreviny sú zastúpené aj pásmi zelene, ktoré sa nachádzajú pozdĺž 

komunikácií, medzi jednotlivými obcami regiónu.  

Lesné pozemky a ich štruktúra Mikulovského regiónu 

Celková lesná pokrývka záujmového Mikulovska je pomerne malá - 14,0%. Rozloženie lesov je v ORP Mikulov nerovnomerné, 

zatiaľ čo vo východnej časti územia je lesná pokrývka relatívne vysoká (Milovická pahorkatina). V západnej, severnej a južnej čas-

ti je lesná pokrývka veľmi nízka, takže rozsiahle úseky krajiny sú prakticky bezlesné. V týchto oblastiach je veľký potenciál pre za-

lesňovanie neproduktívnych poľnohospodárskych pôd a zvýšenie podielu nielen lesa, ale aj celkové rozptýlenie zelene v území. 

Príčiny možno vidieť predovšetkým v skoršom intenzívnom poľnohospodárskom využití krajiny. Významnou mierou zmenšili plo-

chy lesov i vodohospodárske úpravy na rieke Dyji. V súvislosti s výstavbou Vodného diela Nové Mlýny došlo k vyrúbaniu lesných 

porastov na 1 200 ha plochy. Vykonané vodohospodárske úpravy a protipovodňové opatrenia znížili riziko záplav a povodní, ale 

napriamenie vodných tokov, vybudovanie nádrží, chýbajúca brehová vegetácia a úbytok lužných lesov spôsobujú problémy.

Hodnotné listnaté lesy tvorené teplomilnými dubinammi sú na svahoch Pálavy a Milovického lesa, zvyšky lužného lesa v oko-

lí Drnholca. Na území ostatných obcí možno nájsť prevažne agátové lesíky a vetrolamy z topoľov. Nízkosť  lesnej pokrývky je jed-

nou z príčin ekologickej nestability Dyjsko-moravskej nivy.

Lesné porasty v mikroregióne Mikulovska možno rozdeliť, podľa charakteru, do štyroch nasledovných skupín:

• listnaté porasty v pahorkatinách (Milovická pahorkatina),

• agátové porasty (Gravidné, Dobré Pole),

• vetrolamy (Gravidné, Dobré Pole, Jevišovka),

• lužné lesy v riečnych nivách (Dyje). [3]

Vodné plochy Galantského regiónu

Vodné plochy s celkovou rozlohou 2582 ha tvoria 4% z celkového katastra. Územie regiónu sa nachádza v povodí Dunaja a je 

odvodňované riekami Váh a Malý Dunaj. Najväčšie rozlohy vodných plôch sa nachádzajú na územiach obcí Kajal, Šoporňa, Vá-

hovce,  kde preteká rieka Váh. Váh charakterizuje priemerný prietok 161 m3s-1, priemerná hĺbka koryta cca 4 – 5 m a priemerná 

teplota vody 9,6°C. Najvyššie teploty dosahuje v letných mesiacoch ( júl 19°C, august 19°C). Meandrujúci tok Malého Dunaja lemu-

je región z južnej strany medzi Jelkou a Tomášikovom. Okrem tejto rieky cez územie pretekajú len menšie potoky. Na hranici ka-

tastra obcí Dolné Saliby, Horné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Tomášikovo, Vozokany meandruje tok Starej Čiernej vody, ktorý bol 

vodohospodárskymi zásahmi značne devastovaný. Čierna voda ústi do Malého Dunaja pri Tomašikove. V severnej časti územia, 

v katastroch obcí Horné a Dolné Saliby tečie potok Salibský Dudváh, ktorý pri obci Kráľov Brod ústi do Starej Čiernej vody. V tej-

to časti  sa nachádza aj potok Šard, ktorý ústi do Salibského Dudváhu medzi obcami Horné a Dolné Saliby. Územie disponuje aj 
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menšími potokmi – potok Nový Kalník, Suchý potok, Dudváh, Girda, Šárd, Derňa a Salibský Dudváh. 

K vodstvu v Galantskom regióne patria aj umelé vodné plochy a štrkoviská, ktoré sa využívajú na rybolov alebo neorganizo-

vanú rekreáciu. Prírodné lokality s neorganizovanou rekreáciou  sú vodné dielo Kráľová – pláž Kaskády, pláž Šoporňa, štrkovisko 

Horný Čepeň, mŕtve rameno Váhu (Sereď), Šintavské bane, Čierna Voda – bagrovisko, Tomášikovo – jazero pri Malom Dunaji. 

Predpokladom pre budovanie a využívanie   rekreačno – športového areálu pre turizmus sú vrty termálnych vôd v Sládkovičove 

(Vincov les), v Galante a v Horných Salibách. [8]

Vodné plochy Mikulovského regiónu

Vodné zdroje sú v celom území ORP Mikulov až na výnimky veľmi málo výdatné a spolu s celkovo suchým razom oblasti spô-

sobujú nepríliš dobrú situáciu v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Výskyt a obeh podzemných vôd v záujmovej oblasti je 

podmienený jej geologickou stavbou a petrografi ckými vlastnosťami hornín. Z hydrologického hľadiska sú najdôležitejšie neogén-

ne sedimenty, paleogénne horniny a vápencové bradlá jurského obdobia. Z hľadiska akumulácie podzemných vôd sú najvýznam-

nejšie štrkopieskové sedimenty údolných nív rieky Dyje a priľahlých nízkych terás. Tieto štrkoopiesčité súvrstvia dosahujú moc-

nosti spravidla 4-6 m, sú trvale zvodnené so súvislou hladinou. Význam majú aj zdroje podzemných vôd, ktoré sa vyskytujú v ob-

lastiach budovaných  priepustnými neogénimi sedimenty. 

Pre celé územie sú najvýznamnejšie dva zdroje pitnej vody:

• zachytávacie územia Lednice (radov Mikulov-Sedlec-Bulharmi) 

• pramenisko Brod nad Dyjí (skupinový vodovod Dolní Dunajovice). 

Vzhľadom k veľmi zlej kvalite vôd sa u tohto zdroja uvažovalo o uzavretí. Uvedené zdroje potom dopĺňa sieť zdrojov miestne-

ho významu. Pre zásobovanie obcí Horní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Perná, Bavory sú využívané podzemné vody vo svahových 

sutinách úpätí vápencových krýh Pavlovských vrchov. Zdrojom skupinového vodovodu Mikulov sú štyri samostatné zachytávacie 

územia, z ktorých najvýznamnejšie sú  Lednice.[9] Významným vodohospodárskym prvkom na území ORP Mikulov je pretekajúca 

rieka Dyje so sústavou vodných nádrží Nové Mlýny. 

Jedná sa o sústavu troch nádrží:

• Horná Mušovská (Nové Mlýny I), 

• Stredná Vestonická (Nové Mlýny II), 

• Dolná Novomlýnská (Nové Mlýny III).[3]

Klimatické pomery (priemerná teplota, zrážková činnosť – úhrn zrážok, snehová  pokrýv-

ka) Galantského regiónu

Územie Galantského regiónu má mimoriadne priaznivé predpoklady pre rozvoj letného turizmu. Mapa klimatických oblastí cha-

rakterizuje klímu ako suchú, s priemernou januárovou teplotou nad mínus 3°C. Teplú klimatickú oblasť charakterizuje viac ako 

50 letných dní (max. teplota vzduchu min. 250 C) a začiatok žatvy ozimnej raži, ktorý je pred 15. júlom. Slnečný svit vo vegetač-

nom období je nad 2 000 hod.. Vysoký výpar, nízke zrážky 550 – 600 mm za rok a výsušné vetry zapríčiňujú najmä v jarnom ob-

dobí, že územie je jedným z najsuchších na Slovensku. Asi 55 % zrážok spadne v letnom období (320 mm), avšak je pozorovaný 

malý počet dní so zrážkami nad 1 mm (90 dní/rok). Počas krátkodobých lejakov spadne aj 70 mm zrážok za 24 hod.. Najviac zrá-

žok spadne v mesiacoch máj, jún a júl – za mesiac priemerne 59,3 mm zrážok. Pomerne teplá klíma zapríčiňuje, že počet dní so 

snehovou prikrývkou je malý. Prvé sneženie sa môže vyskytnúť okolo 4.11. a posledné začiatkom apríla. Prvý deň so snehovou po-

krývkou sa môže vyskytnúť okolo 4.12. a posledný začiatkom marca. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje hod-

notu okolo 35 dní za rok. Priemerná ročná teplota územia je do 100 C. Najteplejší mesiac júl dosahuje priemerné teploty nad 200 

C. Pozorovaná maximálna teplota širšieho regiónu dosiahla 380 C a minimálna mínus 350 C. Dĺžka vykurovacieho obdobia dosa-

huje v priemere 211 dní za rok. Prevládajúcim smerom vetra je SZ (28 %), nasleduje SV (13 %) a S (12,8 %). [10]
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Klimatické pomery (priemerná teplota, zrážková činnosť – úhrn zrážok, snehová  pokrýv-

ka) Mikulovského regiónu

SO ORP Mikulov spáda pod Juhomoravský kraj, v danom  kraji sa nachádzajú 3 hydrometeorologické stanice Brno- Tuřany, Ko-

bylí a Kuchařovice. 

Z hľadiska klimatického patrí región MAS Mikulovsko  do teplej a suchej oblasti s dlhším slnečným  svitom a ročnou priemer-

nou teplotou okolo 9 º C. V jarnom období dosahuje priemerná teplota  14 ° C, v lete 17 ° C, na jeseň 5 ° C a v zime - 0,6 ° C. Prie-

merné množstvo zrážok je 519 mm. Z ročného úhrnu pripadá 33% zrážok na jar, 31% na leto, 20% na jeseň a 16% na zimu. [5]

Extrémne hodnoty meteorologických prvkov v Juhomoravskom kraji

Najvyššia denná maximálna hodnota vzduchu 35,5 °C  bola nameraná v meteorologickej stanici Kobylí dňa 26.8. 2011. Najniž-

šia denná minimálna hodnota vzduchu  -21,8 °C  bola nameraná  v meteorologickej stanici Kobylí dňa  24.1. 2011.  Najvyšší den-

ní úhrn zrážok 69,0 mm bol nameraný  v meteorologickej stanici Brno - Tuřany  dňa 23. 7. 2010.  Najvyššia denná výška snehovej 

pokrývky 28,00 cm bola nameraná v meteorologickej stanici Kobylí dňa 29.1. 2010.  

Geológia územia Galantského regiónu

Územie sa nachádza na severnom okraji Podunajskej panvy. Geologickú stavbu charakterizuje neogenne súvrstvie, ktoré 

môže dosiahnuť hĺbku až 4000metrov. Sedimentačný cyklus sa začal v badene morskou transgresiou, ktorá bola spojená aj an-

dezitovou vulkanickou činnosťou. Sarmatske sedimenty vznikli v brakickom morskom prostredí, ktoré postupne prechádzajú do 

sladkovodných sedimentov panonu a pontu. Kvartér predstavujú hlavne fl uviálne sedimenty, v ktorých sa môžu vyskytovať aj spra-

še z obdobia interglacialov vrchného pleistocenu. [11]

Geológia územia Mikulovského regiónu

Z hľadiska geomorfologického členenia zemského povrchu Českej republiky, leží mikroregión v Mikulovskej vrchovine (oblasť 

fl yšu), v Dyjskosvratockom úvale (oblasť neogénu čelné hlbiny) a Dolnomoravskom úvale (oblasť neogénu Viedenskej panvy). Fly-

šové územia tvoria pruh vrchovín a pahorkatín budovaný relatívne odolnejšími, slabo spevnenými psamity a Pelita (prevažujúcou 

horninou sú hustopečské sliene a žánický pieskovec). Morfologicky sa uplatňujú vložky zlepencov a v Pavlovských vrchoch jurské 

vápence. Pre pomerne členitý reliéf sú charakteristické široko zaoblené chrbty oddelené takisto širokými údoliami sú dni, ktorých 

šírka sa dosť rýchlo mení (kotlinovité rozšírenie). Jedná sa o reliéf prevažne erózno-denudačný a v rámci okresu Břeclav najstarší. 

Niektoré časti vápencových bradiel Pavlovských vrchov môžu svojim vznikom zasahovať až do miocénu. Oblasť neogénu karpat-

skej čelnej hlbiny (Dyjskosvratecký úval), v ktorom prevládajú íly a piesky bádenského a karpatského obdobia, má reliéf charakter 

plochých pahorkatín a riečnych rovín. Pahorkatiny sú z menšej časti čisto erózno-denudačného (Dunajovický kopec na miocénnej 

stierke), akumulačného (Ivánska plošina), alebo zmiešaného typu (Drnholecká pahorkatina). V porovnaní s oblasťou fl yšu je reliéf 

mladší, pretože vznikol až na ústupe bádenského mora.  [7]

Výskyt nerastných surovín Galantského regiónu

Nerastné suroviny predstavujú len dunajské štrkopiesky a piesky. Keďže tvoria podstatnú časť podložia, ich zásoby sú ťažko 

vyčísliteľné. Začiatkom 60-tich rokov prebiehal neúspešný vrtný prieskum na uhľovodíky (vrt v Diakovciach). Zistili však prítomnosť 

termálnej vody, ktorá je od 70-tich rokoch využitá na rekreačne účely.

Na území mesta boli v rokoch 1983 a 1984 navŕtané dva geotermálne vrty, každý s výdatnosťou 25 l/s a s teplotou vody 78 °C. 

Termálna voda sa od roku 1997 využíva na vykurovanie 1 243 bytov a nemocnice a od roku 2007 aj na rekreačné účely (vykurova-

nie TC Galandia). [14] 
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Výskyt nerastných surovín Mikulovského regiónu

Správne územie ORP Mikulov je z pohľadu nerastných surovín a ich ťažby úzko spätý s geologickou stavbou. Nevyskytujú sa 

tu žiadne železnorudné nerastné suroviny. Povrchová ťažobná činnosť je zameraná na ťažbu vysokopercentného vápenca. Ložis-

ká sú tvorené vrstvami vápnitých klentnických ílovcov a ernstbrunnských vápencov o mocnosti 100-120 m. 

Lámanie kameňa na Pavlovských vrchoch začalo iste už v stredoveku. Svedčí o tom celý rad dnes už opustených lomov na 

úbočiach väčšiny vápencových bradiel. Nenávratne bol poškodený Turold, z ktorého bolo odlomeného viac ako polovica vápen-

covej masy, a tiež u  Svätého kopečku. V katastri obce Novosedly prebieha ťažba tehliarskej suroviny, ktorá je následne využíva-

ná pri výrobe tehál v miestnej tehelni. Ložiskové územie zemného plynu, mimo vlastnú ťažbu, je využívané aj ako podzemný zá-

sobník plynu (Dolné Dunajovice). Ložiská zemného plynu a ložiská ropoplynné sú situované v katastroch obcí Dolní Dunajovice, 

Dolní Věstonice, Pavlov a Perná. [3] 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES), biocentrá biokoridory Galant-

ského regiónu

RÚSES okresu Galanta bol vypracovaný v roku 1994 v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (sú-

časne je to zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). V rámci RÚSES boli navrhnuté chránené územia, ktoré vychádza-

jú nielen zo spracovaných syntéz a klasifi kácie územia, ale aj priamo z analýz prírodných pomerov hodnotiacich vlastností abio-

tických prvkov a z analýz socio-ekonomických pomerov. Návrhy sa dotýkajú predovšetkým prvkov, ktoré sú v záujme ochrany prí-

rody a krajiny, ale i prvkov súvisiacich s tvorbou a úpravou súčasnej krajinnej štruktúry. Ochrana sa dotýka biocentier, biokorido-

rov, interakčných prvkov, genofondových plôch a osobitne chránených častí prírody a krajiny, ale i potenciálnych chránených úze-

mí. V RÚSES na území Galantského regiónu sa nachádzajú nasledovné chránené územia: oridory a interakčné prvky, ktoré výraz-

nezvyšujú ekologickú stabilitu územia:

• Biocentrum regionálneho významu „Tomášikovský presyp“ 

• Biokoridor nadregionálneho významu „Váh“ 

• Biocentrum regionalneho vyznamu „Mostovianske presypy“ 

• Biocentrum regionalneho vyznamu „Šoriakoš“

• Biocentrum regionalneho vyznamu „Mačiansky haj“ 

• Biocentrum regionalneho vyznamu „Mačiansky presyp“ 

• Biocentrum regionálneho významu „Mŕtve ramená Čiernej vody“ 

• Biocentrum regionálneho významu „Meandre Čiernej vody“ 

• Biocentrum regionálneho významu „Hrušovský les“ 

• Biokoridor nadregionálneho významu „Malý Dunaj“ 

• Biokoridor regionálneho významu „Čierna Voda“ 

• Biokoridor regionálneho významu „Suchý potok“ 

• Biokoridory regionálneho významu „Dudváh“, „Šárd“, „Salibský Dudváh“ a „Derňa“ 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES), biocentrá biokoridory Miku-

lovského regiónu

Územný systém ekologickej stability tvorí sieť vybraných častí krajiny, doplnená návrhom momentálne neexistujúcich krajin-

ných segmentov - biocentier a biokoridorov - ktorých úlohou je funkčné a priestorové doplnenie existujúceho systému do opti-

málne fungujúcej podoby. Podľa vzájomných vzťahov a významu jednotlivých častí tohto systému sa členia na lokálne, regionálne 

a nadregionálne úrovne. Všetky tri úrovne sú základnými prvkami systému a ich biocentrá a biokoridory slúžia  k uchovaniu geno-

fondu, tak dosycovaných nižších úrovní organizmov.

Rozmiestnenie prvkov ÚSES je vykonané na základe stanovených funkčných a priestorových kritérií. Cieľom realizácie je za-

bezpečiť podmienky pre uchovanie alebo obnovenie genofondu krajiny a ich priaznivý ekologický vplyv na krajinu.

Z hľadiska navrhnutého ÚSES patrí medzi najproblematickejšie riešenie okolíNovomlýnskej stanice:
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• predovšetkým z hľadiska náhrady nadregionálneho koridoru spájajúceho biocentrá Krivé jazero - Svratka vrátane prechodu 

cez strednú nádrž, 

• regionálneho biokoridoru v úseku hornej hrádze a na pravom brehu hornej nádrže, 

• lokálneho biokoridoru na pravom brehu dolnej nádrže.

Riešenie trinástich biocentier v okolí celého vodného diela. Celkovo možno konštatovať, že ÚSES je na spoločnom území mik-

roregiónu Mikulovska značne komplikovaný a citlivý prvok na riešenie, predovšetkým vo väzbe na záujmov obcí Dolné Věstonice, 

Pavlov a Milovice pri riešení rekreačného využitia južného brehu dolnej nádrže Vodného diela Nové Mlýny.

Rozloha ÚSES na území SO ORP činí cca 3 095,09 ha, čo predstavuje 12,7% územia.

Generelov ÚSES je nutné zapracovať do lesných hospodárskych plánov a komplexných pozemkových úprav. Záväzným sa 

stáva ÚSES po schválení územného plánu obce, ale až po spracovaní projektovej dokumentácie môže byť postupne realizovaný 

do funkčnej podoby. [7]

Chránené oblasti (CHO, CHA, PP) Galantského regiónu

Na území Galantského regiónu sa nachádza 7 chránených území v zmysle zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

• CHVU „Puste Úľany – Zeleneč“ 

• Chránený areál Abrahámsky park 

• Národná prírodná rezervácia Dubník 

• Chránený areál Košútsky park 

• Chránený areál Galantský park 

• Prírodná rezervácia Mačiansky háj 

• Prírodná pamiatka Mačiansky presyp 

• Prírodná pamiatka Mostovské presypy 

• Chránený areál Park pri ihrisku 

• Chránený areál Seredský park 

• Prírodná rezervácia Sládkovičovská duna 

• Chránený areál Sládkovičovský park 

• Chránený areál Šalgočiansky park 

• Prírodná pamiatka Štrkovské presypy 

• Prírodná pamiatka  Tomášikovský presyp 

• Chránený areál Tomášikovský park

Zdroj: [90]

CHKÚ 

Puste Úľany- 

Zeleneč

Obr. 2.2.1 : CHKÚ Puste Úľany – 

Zeleneč

Zdroj: [98] 
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Tabuľka 2.2.1 : Zoznam chránených území

Evidenčné 

číslo
Názov Kategória Katastrálne územie

Rok 

vyhlásenia
Výmera

Stuňeň / 

druh ochrany

Pusté Úľany CHVU

Abrahám, Hoste, Malá Mača, 

Pusté Úľany, Sereď, Veľká Mača, 

Sládkovičovo, Veľký Grob. 

21240 m2

917 Abrahámsky park CHA Abrahám 1983 108 459 m2 4. stupeň

39 Dubrovník NPR Vinohrady nad Váhom 1954 1 651 900 m2 4. stupeň

943 Košútsky park CHA Košúty 1983 19 050 m2 4. stupeň

933 Galantský park CHA Galanta 1983 33 927 m2 4. stupeň

96 Mačiansky háj PR Veľká Mača 1981 253 300 m2 5. stupeň

97 Mačiansky presyp PP Sládkovičovo 1973 12 772 m2 4. stupeň

110 Mostové  presypy PP Mostová 1973 30 721 M2 4. stupeň

942 Park pri ihrisku CHA Košúty 1983 26 582 m2 4. stupeň

971 Seredský park CHA Sereď 1983 84 163 m2 4. stupeň

154 Sládkovičovská dum PR Sládkovičovo 1982 11 030 m2 4. stupeň

973 Sládkovičovský park CHA Sládkovičovo 1983 12 020 m2 4. stupeň

974 Šalgočiansky park CHA Šalgočka 1983 26 051 m2 4. stupeň

167 Štrkovské presypy PP Šoporňa 1973 17 755 m2 4. stupeň

171 Tomášikovský presyp PP Tomášikovo 1983 9 875 m2 4. stupeň

979 Tomášikovský park CHA Tomášikovo 1983 228 866 m2 4. stupeň

Zdroj: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

Chránené oblasti (CHO, CHA, PP) Mikulovského regiónu

Medzi veľkoplošné osobitne chránené územia patria národné parky a chránené krajinné oblasti (CHKO). Národný park sa 

v riešenom území nenachádza. Veľká časť riešeného územia však spadá do CHKO Pálava. Po vstupe Českej republiky do EÚ 

pribudla tiež NATURA 2000 - sústava chránených území, vytvorená na základe jednotných princípov na území štátov EÚ. Spadajú 

do nej vtáčie oblasti a európske významné lokality. 

Vtáčie oblasti sú v riešenom území 3 - vtáčia oblasť Pálava a časť vtáčích oblastí Strednej nádrže vodného diela Nové Mlýny a 

Lednické rybníky.

Tabuľka 2.2.2 : Rozloha ZCHÚ v ORP Mikulov (v ha) a ich % podiel na celkovej ploche územia (2008)

Obec CHKO
Vtáčie oblasti

(CHKO)

EVL

(CHKO

a vtáčia obl.)

Maloplošné

ZCHÚ

(CHKO,

PO a EVL)

Chránené

územie 

celkom

Rozloha

ORP (ha)

Podiel plochy

chr. území (%)

Bavory 273,24 273,2 504,3 54,2

Brod nad Dyjí 16,8 16,8 1123,8 1,5

Březí 4,1 4,1 1308,1 0,3

Dobré Pole 41,9 5,4 47,3 699,6 6,8

Dolní Dunajo-

vice
21,9 21,9 1784,5 1,2

Dolní 

Věstonice
185,4 419 604,4 880,1 68,7

Drnholec 184,0 184,0 3515,8 5,2

Horní 

Věstonice
234,63 24 258,6 781,3 33,1

Jevišovka 0,0 1261,2 0,0
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Klentnice 762,8 762,8 762,8 100,0

Mikulov 3671,4 3671,4 4533,7 81,0

Milovice 410,38 410,4 648,5 63,3

Novosedly 1,9 1,9 1677,0 0,1

Nový Přerov 1,7 1,7 612,1 0,3

Pavlov 680,85 680,9 1305,7 52,1

Perná 638,68 638,7 930,6 68,6

Sedlec 756,17 177 88,7 1021,9 2082,8 49,1

ORP Mikulov 7613,6 620 357,45 9,1 8600,1 24411,8 35,2

 Zdroj: [3]

Územie Mikulovska spadá do chránenej krajinnej oblasti  Pálava. Na území Mikulovského regiónu sa nachádza veľmé množstvo  

národnýc prírodných pamiatok, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok  a významných  

vtáčich oblastí.

Národné prírodné rezervácie

Národná prírodná rezervácia

Křivé jezero

Obr. 2.2.3 : NPR Křivé jezero

Zdroj: [100] 

Národná prírodná rezervácia

Děvín - Kotel - Soutěska

Obr. 2.2.2 : NPR Děvín – Kotel – Soutěska

Zdroj: [99] 
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Národná prírodná rezervácia

Lednické rybníky

Obr. 2.2.4 : NPR Lednické rybníky

Zdroj: [101] 

Národná prírodná rezervácia

Slanisko u Nesytu

Obr. 2.2.6 : NPR Slanisko u Nesytu

Zdroj: [103] 

Národná prírodná rezervácia

Tabulová, Růžový vrch a 

Kočičí kámen

Obr. 2.2.5 : NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Zdroj: [102] 
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Národná prírodná pamiatka

Dunajovické kopce

Obr. 2.2.7 : NPP Dunajovické kopce

Zdroj: [104] 

Prírodná rezervácia

Slanisko Dobré Pole

Obr. 2.2.9 : PR Slanisko Dobré Pole

Zdroj: [106] 

Prírodná rezervácia

Milovická stráň 

Obr. 2.2.8 : PR Milovická stráň 

Zdroj: [105] 
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Prírodná rezervácia

Svätý kopček

Obr. 2.2.10 : PR Svätý kopček

Zdroj: [107] 

Prírodná rezervácia

PR Turold

Obr. 2.2.12 : PR Turold

Zdroj: [109] 

Prírodná rezervácia

Šibeničník

Obr. 2.2.11 : PR Šibeničník

Zdroj: [108] 
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Prírodná rezervácia

Věstonická nádrž

Obr. 2.2.13 : PR Věstonická nádrž

Zdroj: [104] 

• PR Liščí vrch

• PR Slanisko Novosedly

Prírodné pamiatky

• PP Anenský vrch

• PP Kočičí skála

• PP Růžový kopec

• PP Kienberg

• PP Lange Wart

Vtáčie oblasti

• Vtáčie oblasť Pálava

• Vtáčie oblasť Lednické rybníky

• Vtáčie oblasť Strednej nádrž vodného diela Nové Mlýny

2.3 Charakteristika stavu vývoja obyvateľstva

Základná demografi a Galantského regiónu

Na základe údajov získaných zo štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov domov a bytov (ďalej len „SODB“) vidíme, že 

vývoj počtu obyvateľov od roku 1996 v Galantskom regióne má stúpajúci charakter. V rokoch 2001 – 2002 zaznamenal mierny 

pokles o  416 ľudí. Od roku 2003 počet mal opäť stúpajúcu tendenciu. Za posledné dva roky počet obyvateľov v Galantskom 

regióne výrazne stúpol takmer o 900 ľudí
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Tabuľka 2.3.1 : Vybrané ukazovatele demografi ckého charakteru

Vybrané ukazovatele demografi ckého char-

akteru 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Počet obyvateľov k 31. 12. spolu 95 004 94 995 95 326 96 140 96 262 96 452 93 682

Z toho mužov 46 331 46 330 46 502 47 014 47 098 47 182 45 786

Z toho žien 48 673 48 665 48 824 49 126 49 164 49 270 47 896

Predproduktívny vek (0-14) spolu 14 601 14 191 13 916 13 568 13 363 13 247 12 712

Produktívny vek (15-64) ženy 34 449 34 631 34 749 35 073 35 210 35 297 34 155

Produktívny vek (15-59) muži 34 504 34 563 34 866 35 484 35768 35 887 32 156

Poproduktívny vek (55+ Ž, 60+ M) spolu

2941;

1936; 

4877

3104; 

1957;      

5061

3265; 

2017;      

5282

3365; 

2109;      

5474

3488; 

2204;     

5692

3610; 

2372;     

5982

3570; 

2548;       

6118

Celkový prírastok obyvateľstva 68 -9 331 814 122 190 -2 770

Saldo migrácie 279 217 569 926 238 363 277

Stredná dĺžka života pri narodení muži 69,1 69,04 69,13 69,26 69,72 69,86 70,1

Stredná dĺžka života pri narodení ženy 77,19 77 77,28 77,33 77,56 77,75 78,11

Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru              

Nezamestnaní spolu 3 096 2205 1603 1331 2920 2993 3410

Miera evidovanej nezamestnanosti spolu 6,64 4,75 3,44 2,84 6,16 6,29 6,52

Miera evidovanej nezamestnanosti mužov 5,59 3,73 2,64 2,31 5,77 5,43 5,46

Miera evidovanej nezamestnanosti žien 7,94 6,01 4,46 3,5 6,63 7,36 7,82

Domový a bytový fond a technická vybavenosť              

Dokončené byty 331 223 395 357 499 354 292

Vybrané ukazovatele ekonomického charak-

teru 
-  -  -  -  -   -  -

Priemerná hrubá nominálna mzda zames

nanca podľa VZ o štruktúre miezd 
487,32 556,3 589,32 562,15 693,58 726 789

Priame zahraničné investície (v tis.) 225 614 420 799 546 959 623 580 901 209 -   -

PZI na obyvateľa 2374 4429 5737 6486 9362 -   -

Vybrané ukazovatele organizačnej štruktúry 

hospodárstva  
             

Podniky 1 081 1 257 1 413 1 670 -   -  -

Fyzické osoby -podnikatelia 7 519 7 923 8 156 8 553 8 582 8 383 8003

Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia 

pôsobiaci v priemysle
210 217 229 259  -  -  -

Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia 

pôsobiaci v službách
7224 7592 7801 8161  -  -  -

Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia 

pôsobiaci v poľnohospodárstve
85 114 126 133  -  - - 

Vybrané ukazovatele z oblasti životného pros-

tredia charakteru 
             

Produkcia tuhých emisií ( v t) 266 252,6 248,8 258 256,5    

Množstvo komunálneho odpadu (kg/obyv.)     343,48 383,56 412,25 390,32 417,31

Množstvo zhodnoteného komunálneho od-

padu  (kg./obyv.)
 - -  10,85 9,34 7,66 28,78 46,14

Podiel obyvateľov v domoch napojených na 

verejnú kanalizačnú sieť 
 - -   -  -  -  -  -

Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z vere-

jných vodovodov 
 -  - -   -  - -   -

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Základná demografi a Mikulovského regiónu

Všetky informácie ohľadom demografi ckých údajov sú uvedené nižšie tabuľke v rozmedzí desiatich rokov od roku 2001 do 

2011, na okres Břeclav, nakoľko mikulovský región spadá do daného okresu, v tabuľke sú uvedené nasledovné údaje ako sú stav 

obyvateľstva, veková štruktúra, priemerný vek, idex starnutia, počet sobášov, rozvodov, narodených, potratov, umelých prerušení 

tehotenstva, zosnulých, prirodzený prírastok, prisťahovaných, vysťahovaných, prírastok prisťahovaných. 

Tabuľka 2.3.2 : Demografi cké údaje okresu Břeclav

Břeclav

2001

Břeclav

2002

Břeclav

2003

Břeclav

2004

Břeclav

2005

Břeclav

2006

Strední stav obyvateľstva 124 197 123471 123148 123083 123158 123101

muži 60 851 60392 60228 60131 60114 60098

ženy 63 346 63079 62920 62952 63044 63003

Stav obyvateľstva k  31. 12. 123 825 123265 123073 123132 123143 123194

v tom: muži 60 612 60259 60183 60136 60 130 60160

ženy 63 213 63006 62890 62996 60 013 63034

Obyvatelia vo veku (k 31. 12.) - - - - - -

0–14 - - - - - -

15–64 - - - - - -

65 a viac - - - - - -

z toho ženy vo veku - - - - - -

0–14 - - - - - -

15–64 - - - - - -

65 a viac - - - - - -

Priemerný  vek obyvateľov (k 31. 12.) - - 38,8 39,09 39,40 39,67

muži - - 37,00 37,33 37,70 37,94

ženy - - 40,5 40,77 41,00 41,32

Index stárnutia (k 31. 12.) - - 83,1 85,96 89,60 93,27

muži - - 59,3 61,17 64,50 67,15

ženy - - 108,7 112,71 116,50 121,17

Nádej dožitia pri narodení v období 2007-2011 - - - - - -

muži - - - - - -

ženy - - - - - -

Sobáše 567 554 555 565 580 568

Rozvody 324 321 309 346 258 303

Narodení celkom 1005 1011 1036 1172 1134 1172

v tom:  živý 1002 1005 1034 1170 1129 1166

mŕtvy 3 6 2 2 5 6

Potraty celkom 469 440 486 388 396 391

z toho umelé prerušenia tehotenstva 337 330 325 278 278 268

Zosnulí celkom 1178 1229 1300 1180 1289 1274

z toho: do 1 roku 3 - 5 1 1 5

do 28 dní 3 - 2 1 1 3

Prirodzený prírastok - 176 -224 -266 -10 -160 -108

Prisťahovaný 1064 1148 1316 1370 1230 1335

Vysťahovaný 1307 1484 1242 1238 1059 1176

Prírastok prisťahovaný -243 -336 74 69 171 159

Celkový prírastok -419 -560 -192 59 11 51

Na 1 000 obyvateľov  stredného stavu - - - - - -

sobáše 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6
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Břeclav

2007

Břeclav

2008

Břeclav 

2009

Břeclav 

2010

Břeclav 

2011

Strední stav obyvateľstva 113041 113 229 113 621 113 744 114 677

muži 55154 55 203 55 422 55 504 56 255

ženy 57887 58 026 58 199 58 240 58 422

Stav obyvateľstva k  31. 12. 113171 113 479 113 606 113 842 114 853

v tom: muži 55210 55 322 55 450 55 573 56 351

ženy 57961 58 157 58 156 58 269 58 502

Obyvatelia vo veku (k 31. 12.) - - - - -

0–14 - 15 769 15 734 15 917 16 276

15–64 - 81 702 81 487 81 118 80 978

65 a viac - 16 008 16 385 16 807 17 599

z toho ženy vo veku - - - - -

0–14 - 7 665 7 634 7 728 7 902

15–64 - 40 507 40 380 40 198 39 893

65 a viac - 9 985 10 142 10 343 10 707

Priemerný  vek obyvateľov (k 31. 12.) 39,96 40,2 40,4 40,7 40,9

muži 37,94 38,5 38,7 39,0 39,4

ženy 41,58 41,8 42,0 42,2 42,5

Index stárnutia (k 31. 12.) 97,39 101,5 104,1 105,6 108,1

muži 70,8 74,3 77,1 78,9 82,3

ženy 125,6 130,3 132,9 133,8 135,5

Nádej dožitia pri narodení v období 2007-2011 - 545 - - -

muži - 260 72,3 72,8 73,5

ženy - 1 184 80,5 80,8 80,8

Sobáše 619 1 181 487 498 530

Rozvody 214 3 340 377 276

Narodení celkom 1078 400 1 214 1 216 1 108

v tom:  živý 1076 317 1 212 1 214 1 104

mŕtvy 2 1 049 2 2 4

Potraty celkom 379 5 334 356 403

Břeclav

2001

Břeclav

2002

Břeclav

2003

Břeclav

2004

Břeclav

2005

Břeclav

2006

rozvody 2,61 2,6 2,5 2,81 2,1 2,46

živo narodení 8,1 8,1 8,39 9,5 9,2 9,47

potraty - - - - - -

mŕtvy 9,5 6,0 10,55 9,6 10,5 10,3

Prirodzený prírastok -1,4 -1,8 -2,16 - -1,3 -0,87

Prisťahovaný 8,6 9,3 10,68 - 10,0 10,84

Vysťahovaný 10,5 12,0 10,08 - 8,6 9,55

Prírastok prisťahovaný -2,0 -2,7 0,6 - 1,4 1,29

Celkový prírastok -3,4 -4,5 -1,56 - 0,1 0,4

Rozvody na 100 sobášov 57,1 57,9 55,67 61,24 44,5 55,3

Potraty na 100 narodených 46,7 43,5 46,91 33,11 34,9 33,4

Umelé prerušenia  tehotenstiev na 100 narodených - - - - - -

Mŕtvorodenosť - - - - - -

Kojenecká úmrtnosť 3,0 0,0 4,8 0,9 0,9 4,3

Novorodenecká úmrtnosť - - - -- -
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Břeclav

2007

Břeclav

2008

Břeclav 

2009

Břeclav 

2010

Břeclav 

2011

z toho umelé prerušenia tehotenstva 315 2 236 245 251

Zosnulí celkom 1119 132 1 160 1 080 1 128

z toho: do 1 roku 5 1 180 4 - 3

do 28 dní 4 1 004 3 - 2

Prirodzený prírastok -43 176 52 134 -24

Prisťahovaný 1379 308 1 170 1 184 1 179

Vysťahovaný 1119 1 095 1 082 950

Prírastok prisťahovaný 260 4,8 75 102 229

Celkový prírastok 217 2,3 127 236 205

Na 1 000 obyvateľov  stredného stavu - 10,4 - - -

sobáše 5,5 3,5 4,3 4,4 4,6

rozvody 1,9 9,3 3,0 3,3 2,4

živo narodení 9,5 1,2 10,7 10,7 9,6

potraty - 10,4 2,9 3,1 3,5

mŕtvy 9,9 8,9 10,2 9,5 9,8

Prirodzený prírastok -0,4 1,6 0,5 1,2 -0,2

Prisťahovaný 12,2 2,7 10,3 10,4 10,3

Vysťahovaný 9,9 47,7 9,6 9,5 8,3

Prírastok prisťahovaný 2,3 33,8 0,7 0,9 2,0

Celkový prírastok 1,9 26,8 1,1 2,1 1,8

Rozvody na 100 sobášov 34,6 2,5 69,8 75,7 52,1

Potraty na 100 narodených 35,2 4,2 27,5 29,3 36,4

Umelé prerušenia  tehotenstiev na 100 narodených - 1,7 19,4 20,1 22,7

Mŕtvorodenosť - - 1,6 0,2 3,6

Kojenecká úmrtnosť 4,6 - 3,3 - 2,7

Novorodenecká úmrtnosť - - 2,5 - 1,8

Zdroj: ČŠÚ

Vývoj počtu obyvateľstva Galantského regiónu

Graf 2.3.1 :  Vývoj počtu obyvateľstva v Galantskom regióne
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Graf 2.3.2 :  Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia v Galantskom regióne

Graf 2.3.3 : Vývoj počtu obyvateľstva podľa produktívnosti v Galantskom regióne

Vývoj počtu obyvateľstva Mikulovského regiónu

Graf 2.3.4 :  Podiel počtu obyvateľov v jednotlivých sídlach
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Graf 2.3.5 :  Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia v mikulovskom regióne

Graf 2.3.6 :  Vývoj počtu obyvateľstva podľa produktívnosti v mikulovskom regióne

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity Galantského regiónu

Tabuľka 2.3.4 : Štruktúra obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity v mikulovskom regióne k 26.3. 2011

Ekonomicky aktívny celkom

celkom muži ženy

47 305 26 085 21 220

V tom

Zamestnaní 22 361 11384 10977

Z toho podľa postavení 

v zamestnaní

Zamestnanci 21147 10619 10528

Zamestnávatelia 1 214 765 449

Nezamestnaní 3084 1424 1660

Ekonomicky neaktívny celkom 24903 11147 13 756

Z toho

Nepracujúci dôchodcovia 12123 4515 7608

Žiaci, študenti, učni 12780 6632 6148

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Štruktúra obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity Mikulovského regiónu

Tabuľka 2.3.4 : Štruktúra obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity v mikulovskom regióne k 26.3. 2011

Ekonomicky aktívny celkom

celkom muži ženy

9 560 5 237 4 323 

V tom

Zamestnaní 8 255 4 524 3 731 

Z toho podľa 

postavení v 

zamestnaní

Zamestnanci 6450 3 324 3 126

Zamestnávatelia 253 190 63 

Pracujúci na vlastný účet 1152 827 325

Zo zamestnaných

Pracujúci dôchodcovia 309 149 160

Ženy na materskej dovolenke 177 - 177

Nezamestnaní 1305 713 592

Ekonomicky neaktívny celkom 9048 3747 5 301

Z toho

Nepracujúci dôchodcovia 4500 1692 2808

Žiaci, študenti, učni 2694 1344 1305

Osoby s nezistenou ekonomickou aktivitou 626 355 271

Zdroj: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 http://vdb.czso.cz

Podiel ekonomicky neaktívnych obyvateľov v mikulovskom regióne k 26. 3. 2011

Tabuľka 2.3.5 : Podiel ekonomicky neaktívnych obyvateľov v mikulovskom regióne k 26.3 2011

Ekonomicky aktívny celkom

celkom muži ženy

9 560 5 237 4 323 

Z toho nezamestnaní 1305 713 592

Ekonomicky neaktívny celkom 9048 3747 5 301

Z toho

Nepracujúci dôchodci 4500 1692 2808

Žiaci, študenti, učni 2694 1344 1305

Osoby s nezistenou ekonomickou aktivitou 626 355 271

Zdroj: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011http://vdb.czso.cz

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľstva Galantského regiónu

Tabuľka 2.3.6 : Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľstva Galantského regiónu

Trvalo bývajúce obyvateľstvo (TBO} Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Podiel v % EAO na TBO

Ženy Muži Spolu Ženy podiel v % Muži podiel v % Spolu podiel v %

Galantský Región 47843 45751 93594 21220 44,35% 26085 57,02% 47305 50,54%

Trnavský kraj 283761 270980 554741 132686 46,76% 162310 59,90% 294996 53,18%

Západné Slovensko 942091 896845 1838936 419609 44,54% 522295 58,24% 941904 51,22%

Slovensko 2769264 2627772 5397036 1199670 43,32% 1468038 55,87% 2667708 49,43%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Graf 2.3.7 :  Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkový počet TBO

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľstva Mikulovského regiónu

Tabuľka 2.3.7 : Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľstva Mikulovského regiónu

Trvalo bývajúce obyvateľstvo 

(TBO)
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Spolu Spolu Podiel v  % EAO na TBO

Mikulovský 

Región

20 366 9 560 46,94

Juhomoravský 

kraj

1 164 633 572 500 49,16

Česká republika 10 516 115 4 904 000 46,63

Zdroj: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Graf. 2.3.8 : Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkový počet TBO
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Priemerný vek, strom života Galantského regiónu

Graf 2.3.9 :  Priemerný vek obyvateľstva od 2001 – do 2011 v Galantskom regióne 

Graf v 2.3. 10 : Strom života obyvateľstva podľa pohlavia v Galantskom regióne
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Priemerný vek, strom života Mikulovského regiónu

Graf 2.3.11 :  Priemerný vek obyvateľstva od 2001 – do 2011 v mikulovskom regióne

Graf 2.3.12 :  Strom života obyvateľstva podľa pohlavia v mikulovskom regióne mužov ani vekové kategórie nezobrazuje dobre

Demografi cký trend Galantského regiónu

Na základe demografi ckých kriviek je celkové migračné saldo k 31. 12. 2011 a demografi cké saldo stabilne pozitívne.  Najviac 

ľudí na äzemí Galantského regiónu sa narodilo v roku 2011 (924 ľudí) a najviac žien v roku 2010 (449 žien). Najviac ľudí zomrelo 

v roku 2006 (1091 ľudí) a najviac ľudí sa narodilo v roku 2006 ( 540 žien).  Kumulatívna hodnota migrácie od roku 2001 má poz-

itívnu hodnotu (+4 101 ľudí, z toho žien 1 767). Celkový prírastok (s výnimkou rokov 2001, 2002 a 2006) má pozitívny trend taktiež 

aj u žien.

V rámci prirodzeného prírastku najväčšia odchýlka medzi narodenými a zosnulými bola v roku 2004 (-284 ľudí), naopak 

najlepší pomer bol práve v poslednom roku 2011 (-105 ľudí).
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Tabuľka 2.3.8: Demografi cký trend obyvateľstva Galantského regiónu

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Živonarodení 749 768 822 797 819 865 817 920 910 886 924

z toho ženy 385 367 401 366 395 435 416 428 441 449 426

Zomrelí 971 1 012 941 1 081 1 030 1 091 1 055 1 032 1 026 1 059 1 029

z toho ženy 484 475 441 508 500 540 481 496 489 523 489

Prirodzený prírastok (-úbytok) -222 -244 -119 -284 -211 -226 -238 -112 -116 -173 -105

z toho ženy -99 -108 -40 -142 -105 -105 -65 -68 -48 -74 -63

Saldo migrácie 193 171 497 371 279 217 569 926 238 363 277

z toho ženy 66 86 242 150 124 97 224 370 86 180 142

Celkový prírastok (-úbytok) -29 -73 378 87 68 -9 331 814 122 190 172

z toho ženy -33 -22 202 8 19 -8 159 302 38 106 79

Počet sobášov 416 383 462 446 447 427 440 468 389 370 378

Počet rozvodov 156 165 185 205 211 278 267 273 268 261 191

Počet potratov 499 442 405 414 400 379 421 389 368 370 337

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Graf 2.3.13 :  Prirodzený prírastok (- úbytok) obyvateľstva v Galantskom regióne

Graf 2.14:  Migračný trend obyvateľstva v Galantskom regióne
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Graf 2.3.15 :  Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva v Galantskom regióne

Demografi cký trend Mikulovského regiónu

Demografi cký trend je uvádzaný v nižšie uvedenej tabuľke v rozmedzí 10 rokov, v tabuľke sa nachádzajú ukazovatele celkom 

narodených, prirodzený prírastok, prisťahovaný, Vysťahovaný, celkový prírastok, počet sobášov i rozvodov.

Tabuľka 2.3.9: Demografi cký trend

Okres Břeclav 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Narodení celkom 1005 1011 1036 1172 1134 1172 1078 400 1 214 1 216 1 108 

v tom: živý 1002 1005 1034 1170 1129 1166 1076 317 1 212 1 214 1 104

mŕtvy 3 6 2 2 5 6 2 1 049 2 2 4

Prirodzený prírastok -176 -224 -266 -10 -160 -108 -43 176 52 134 -24

Prisťahovaný 1064 1148 1316 1370 1230 1335 1379 308 1 170 1 184 1 179

Vysťahovaný 1307 1484 1242 1238 1059 1176 1119 -  1 095 1 082 950

Celkový prírastok -419 -560 -192 59 11 51 217 2,3 127 236 205

Na 1 000 obyvateľov stredného stavu -   - -   -  - -  -  10,4 -   - -

Sobáše 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6 5,5 3,5 4,3 4,4 4,6

Rozvody 2,61 2,6 2,5 2,81 2,1 2,46 1,9 9,3 3 3,3 2,4

Zdroj: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Graf 2.3.16 :Prirodzený prírastok (- úbytok) obyvateľstva v mikulovskom regióne
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Graf 2.3.17 :  Migračný trend obyvateľstva v mikulovskom regióne

Graf 2.3.18 : Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva v mikulovskom regióne
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Národnostné zloženie Galantského regiónu

Z hľadiska národnostného zloženia je územie Galantského regiónu rôznorodé. Výraznú prevahu tvoria obyvatelia maďarskej 

národnosti (35,00 % ) z trvalo bývajúceho obyvateľstva. V obciach Jelka, Sereď, Tomášikovo, Veľké Úľany, Veľký Grob je vo väčšej 

miere zastúpená Rómska národnosť. V malej miere zastúpenia sú národnosti, Rusínska, Ukrajinská, Česká, Poľská, Chorvátska.

Graf 2.3.19 :  Národnostné zloženie obyvateľstva v Galantskom regióne

Národnostné zloženie Mikulovského regiónu

V mikulovskom regióne z celkového počtu obyvateľov 19 234 tvorí najväčšie zastúpenie  obyvateľstva českej národnosti 

v počte 8 987 obyvateľov, potom nasleduje zastúpenie obyvateľstva moravskej národnosti  v počte 3 983 obyvateľov a na treťom 

mieste sa nachádza obyvateľstvo v zastúpení slovenskej národnosti v počte obyvateľov 405. Neuvedenej národnosti je 4 897 

obyvateľov.  Bližšie údaje sú uvedené v nasledujúcom grafe. 

Graf 2.3.20 . Národnostné zloženie obyvateľstva v mikulovskom  regióne nezobrazuje národnosti



Integrovaná koncepcia cezhraničnej spolupráce 

Komplexná stratégia spoločného rozvoja Galantsko - Šalianskeho a Mikulovského regiónu

2.4 Štruktúra spoločenských, inštitucionálnych, kul-

túrnych a historických zdrojov

Školstvo Galantského regiónu

Materské školy

Na území Galantského regiónu pôsobí 53 Materských škôl, z ktorých 11 je s vyučovacím jazykom maďarským. 8 materských 

škôl sú spojené so ZŠ,  z čoho 2 sú priamo jej súčasťou. So SŠ je spojených 11 MŠ a 2 sú priamo jej súčasťou. V meste Galanta sa 

nachádza jedna súkromná materská škola. Celkový počet žiakov v Galantskom regióne v materských školách je 2438.

Základné a stredné školy

Základné vzdelanie v Galantskom regióne poskytuje 48 základných škôl, z ktorých 118 je s vyučovacím jazykom maďarským. 

6 špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím v predmetnom regióne navštevuje spolu 164 žiakov. V meste 

Sereď sa taktiež nachádza Základná škola so špeciálnou triedou pre intelektovo nadaných.

Okrem základného vzdelania na jednotlivých školách majú možnosť deti po vyučovaní navštevovať aj rôzne záujmové krúžky. 

Najväčší záujem je o počítačové a športové krúžky. V Galantskom regióne sa nachádzajú 4 Základné umelecké školy poskytujúce 

štúdium aj pre dospelých.  Stredné odborné vzdelanie na území Galantského regiónu poskytujú SOŠ technická a SOŠ obchodu 

a služieb v Galante, Obchodná Akadémia v Seredi, Súkromná SOŠ v Sládkovičove a Súkromná SOŠ v Mostovej.  V meste 

Galanta sa taktiež nachádzajú Gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Špeciálna stredná škola sa nachádza 

v Sládkovičove. 

Na území Galantského regiónu sa nachádza jedna súkromná vysoká škol: Vysoká škola v Sládkovičove, Fučíkova 269 ul. 925 

21  Sládkovičovo. Vysoká škola ponúka možnosť študovať na fakulte práva Janka Jesenského, fakulte sociálnych štúdií a fakulte 

verejnej politiky a verejnej správy. 

Školstvo Mikulovského regiónu

V SO ORP Mikulov sa nachádza 15 materských škôl a 13 základných škôl, z toho v šiestich prípadoch sa jedná o zlúčené praco-

visko pre oba typy škôl, v dvoch prípadoch sa jedná o základné umelecké školy a jednu základnú školu špeciálnu. Základné 

umelecké školy sa nachádzajú v obci Dolné Věstonice a v meste  Mikulov. V správnom obvode ORP sa nachádzajú 3 stredné 

školy, z toho dve z nich sídlia na území obce Sedlec, ďalšie potom v meste Mikulov. [12]

Materské školy

Rozmiestnenie a počet predškolských zariadení v ORP Mikulov je vyhovujúci a dostatočne pokrýva požiadavky na umiest-

nenie detí do škôl. V meste Mikulov sú dve materské školy, ktoré sú plne obsadené (MŠ Slniečko má kapacitu 125 detí a na 

budúci školský rok je nahlásené 125 detí, tento rok iba 112). Ak by bola potreba ďalších miest, je možné deti umiestniť do škôlok v 

okolitých obciach. Najčastejšie vozia rodičia deti do škôlok v Dobrom Poli, Gravidné alebo v Klentnici, ktoré sú z Mikulova dobre 

dostupné. V niektorých obciach fungujú materskej školy len ako odlúčené pracoviská. Niektoré školy sú v zlom technickom stave 

(podľa vyjadrenia starostov obcí napríklad v Novom Přerove) a je stále potreba ich stav zlepšovať. V niektorých obciach je problé-

mom súčasná nízka naplnenosť. [3]

Základné a stredné školy

V mikroregióne Mikulovsko je v súčasnej dobe 8 základných škôl, z ktorých 5 má len polovičnú obsadenosť. Kapacita škôl 

je dostačujúca. Deti z obcí, kde škola nie je, dochádzajú väčšinou do väčších škôl v susedných obciach. (z Bavor do Mikulova, z 

Brodu nad Dyjí do Drnholca a Dolných Dunajovic, z Dobrého Pole do Gravidné a do Drnholca, z Horných Vestoníc do Dolných 

Vestoníc, z Jevišovky do Drnholca, z Klentnice do Mikulova, z Milovic do Bulhar, z Nového Přerova do Novosedel a do Drnholca, 

z Novosedel do Drnholca (II. stupeň), z Pavlova do Dolných Vestoníc a zo Sedlec do Mikulova (II. stupeň). Školy sú väčšinou v 

uspokojivom stavebno technickom stave, priebežne sa opravujú a vybavujú.  [3]
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Zdravotníctvo Galantského regiónu

Zdravotné strediská v obciach poskytujú najmä všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre miestnych obyvateľov. Vo všeobecných 

zdravotných strediskách ordinujú praktickí lekári pre deti a dospelých a stomatológovia. V niektorých obciach funguje aj gyneko-

logická ambulancia. V meste Galanta zabezpečuje zdravotnú starostlivosť jedno zdravotnícke zariadenie – Nemocnica s polik-

linikou Sv. Lukáša Galanta a.s., s kapacitou 447 lôžok na 16-tich oddeleniach a 42 ambulanciách. Celkový počet zamestnancov 

NsP Sv. Lukáša a.s. Galanta je 64. Na území mesta svoje služby ponúka 11 lekární. Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. poskytuje svo-

jim klientom široký rozsah zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje primárnu a sekundárnu ambulantnú starostlivosť. V meste Sereď 

sa nachádza 7 lekární.  V celom Galantskom regióne je spolu 32 lekární.

Zdravotníctvo Mikulovského regiónu 

Komplexnú ponuku odborov zdravotnej starostlivosti vrátane potrebného technického zázemia poskytuje obyvateľom 

Mikulovska Dom zdravia Mikulov, s.r.o, ktorý je najväčším zariadením tohto typu v správnom území ORP Mikulov. Nemocničnú 

starostlivosť poskytuje štátne zariadenie - Nemocnica Břeclav, ktorá je všeobecnou nemocnicou tzv. okresného typu, s rozsiahlou 

lôžkovou i ambulantnou zložkou, poskytujúca diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre spádovú oblasť až 130 tisíc 

obyvateľov. Zriaďovateľom nemocnice je KU JMK v Brne. [3] 

Nemocnice sa v mikulovskom regióne nenachádzajú. Vychádzame z údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS 

ČR), ktorý  zahŕňa ukazovatele fakultnej nemocnice, nemocnice a nemocnice následnej starostlivosti. [91]

Sociálne služby Galantského regiónu

Sociálnu starostlivosť v obciach a mestách Galantského regiónu v rámci opatrovateľskej služby zabezpečujú inštitúcie: 

• Domov Dôchodcov

• Domov sociálnych služieb pre deti a dorast

• Slovesnký Červený Kríž

• Pohoda Seniorov n.o.

• Bekor s.r.o.

• Stredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saliby

• Domov na pol ceste n.o.

• Centrum sociálnych služieb pre starších Simeon

• Domov Sociálnych služieb Košúty

• Stredisko sociálnej starostlivosti

Počet zariadení poskytujúcich sociálne služby v Galantskom regióne bolo k 31. 12. 2012 spolu 20. Z Toho 329 miest bolo 

poskytovaných zariadeniami pre seniorov, 401 miest v domovoch sociálnych služieb pre postihnutých dospelých, 25 miest v do-

movoch sociálnych služieb pre postihnuté deti a 63 miest v detských domovoch.

Sociálne služby Mikulovského regiónu

Sociálne služby sú poskytované v domoch opatrovateľskej služby (DPS Námestie a DPS Pod Strání) a terénne v domácnostiach 

užívateľov.

• DPS Námestie - prevádzkovateľ mesto Mikulov.

• DPS Pod Strání - 29 bytových jednotiek, budova postavená v roku 2000 s bezbariérovým prístupom, vybavená výťahom 

Poskytovateľom je spoločnosť G-centrum Mikulov, založená mestom Mikulov.

• BILICULUM Mikulov - Detský denný stacionár Mikulov - zariadenia dennej starostlivosti pre deti s kombinovanými chybami a 

autizmom. Prevádzka stacionára bola zahájená v roku 2004. Maximálna kapacita zariadenia je 27 detí.
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• Mikulov - G centrum zariadení sociálnych služieb domov pre seniorov na ul. Rep. Obrany.

Domov pre seniorov + Opatrovateľská služba - terénne a ambulantné + Denný stacionár

• Zariadenie sociálnych služieb domov pre seniorov prevádzkujúca denný stacionár, lôžkovú časť (14 izieb), 13 bytov. Budova je 

vybavená výťahom. Poskytovateľom je spoločnosť G-centrum Mikulov, P.O. založená mestom Mikulov.

Ďalšie zariadenia sociálnej starostlivosti v správnom území ORP Mikulov:

• Klentnice - príspevková organizácia zriadená a riadená Juhomoravským krajom, ktorá poskytuje sociálne služby pre osoby 

so zdravotným postihnutím - domov,, Srdce v dome “. Poslaním organizácie je poskytovanie kompletných pobytových služieb 

osobám starším ako 26 rokov s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím kombinovaným s fyzickou alebo zmys-

lovou chybou.

• Jevišovka - fi rma SENIORPROJEKT s.r.o. tu prevádzkuje celodenné ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby pre seniorov.

• Diecézna charita v Brne poskytuje v chránenom bývaní svätého Michaela v Brne služby ľuďom s mentálnym postihnutím a 

autizmom. Pre týchto klientov by mal byť zrekonštruovaný objekt bývalej fary v obci Dolné Věstonice, ktorý bude postupne 

adaptovaný pre voľnočasové aktivity klientov v prírode. V budúcnosti je v tomto objekte plánované zriadenie chráneného 

bývania asi pre šesť klientov doplnené chránenou dielňou. Dom je prenajatý od Rímskokatolíckej farnosti Dolné Věstonice  [3]

2.5 Štruktúra materiálnych vzťahov

Domový a bytový fond Galantského regiónu

Štruktúra bytového fondu odzrkadľuje vidiecky ráz, viac ako 90% obyvateľov býva v rodinných domoch. (tabuľka 2.5.3). Pomer 

neobývaných domov je  vysoký

Tabuľka 2.5.1 :  Štatistické informácie o domoch Galantského regiónu

obývané

podľa typu

rodinné domy 19822

bytové domy 957

ostatné budovy 115

podľa formy vlastníctva

fyzické osoby 19257

štát 26

obce 181

iné právnické osoby 60

kombinácia vlastníkov 708

iné 49

podľa obdobia výstavby

do roku 1945 2599

1946 - 1990 14650

1991 - 2000 1214

2001 a neskôr 1617

spolu 21412

spolu 24143

neobývané podľa dôvodov neobývanosti

zmena vlastníkov 387

určené na rekreáciu 698

uvoľnené na prestavbu 193

nespôsobilé na bývanie 581

z iných dôvodov 825
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neobývané
podľa obdobia výstavby

do roku 1945 14

1946-1990 47

1991-2000 4

2001 a neskôr 16

nezistené 2603

spolu 2684

s nezistenou obývanosťou 47

Zdroj: SODB 2011, vlastné spracovanie

Tabuľka 2.5.2:  Štatistické informácie o bytoch Galantského regiónu

obývané

podľa formy vlastníctva

vlastné byty v byt. domoch 8803

byty vo vlast. rodin. domoch 17784

obecné byty 652

družstevné byty 1052

iné 1182

podľa počtu obytných 

miestností

1 1038

2 3619

3 12520

4 6398

5+ 6755

podľa veľkosti obytnej

plochy v m2

<40 3694

40-80 18918

81-100 3649

100+ 4055

podľa typu kúrenia

ústredné diaľkové 7595

ústredné lokálne 13429

iný 6917

bez kúrenia 104

podľa zdrojov energie 

používaných na vykurovanie

plyn 24355

elektrina 519

kvapalné palivo 235

pevné palivo 1729

iný 929

žiadny 245

spolu 31068

spolu 34284

neobývané
podľa dôvodov neobývanosti

zmena vlastníkov 456

určené na rekreáciu 737

nespôsobilé na bývanie 596

z iných dôvodov 1311

spolu 3100

s nezistenou obývanosťou 100

Zdroj: SODB 2011
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Domový a bytový fond Mikulovského regiónu

Tabuľka 2.5.3 : Domový a bytový fond  za rok 2011 (26.3.2011)

Celkom Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy

Domy celkom 5 857 5 433 346 78 

Domy obytné 5 021 4 620 342 59

Z toho podľa 

vlastníctva domu

Fyzická osoba 4 100 4 054 27 19

Obec, štát 119 23 83 13

Bytové družstvo 44 2 42 -

Spoluvlastníctvo vlastníkov bytov 619 485 130 4 

Z toho podľa 

období 

výstavby alebo 

rekonštrukcie 

domu

1919 a skorej 573 522 44 7

1920 - 1970 1 264 1 126 133 5

1971 - 1980 1 039 958 79 2

1981 - 1990 805 778 22 5

1991 - 2000 644 594 38 12

2001 - 2011 613 580 17 16

Zdroj: ČŠÚ

Vlastníctvo bytov v SO ORP Mikulov za roky 2001, 2011

Tabuľka 2.5.4 : Vlastníctvo bytov v  SO ORP Mikulov

ORP

Vlastníci bytov

Byt vo vlastnom dome V osobnom vlastníctve Nájomné Družstevné

2001 20011 celkom 2001 2001 celkom 2001 2011 celkom 2001 2011 celkom

Mikulov 4018 3744 -274,0 176 1546 1370,0 1054 625 -429,0 725 314 -411,0

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 (Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.)

Technická infraštruktúra (voda, elektrina, plyn, kanalizácia) Galantského regiónu

V súčasnosti sú v SR verejným vodovodom vybavené približne 2/3 všetkých miest a obcí Slovenska. Medzi ktorými sa nachád-

zajú všetky obce vo veľkostnej kategórii nad 5000 obyvteľov. Úroveň verejných vodovodov je však regionálne značne nerovno-

merná a závislá od dosiahnutej úrovne rovzvoja a od vytvorenia podmienok z hľadiska vybudovanej zdrojovej základne. Nedosta-

tok takýchto zdrojov je riešená dobudovaním diaľkovodných prívodov a prechodov na povrchové vodné zdroje. V Galantskom 

regióne z celkového počtu 36 miest a obcí je všetkých 36 zásobovaných vodou z verejných vodovodov.  Na zásobovanie pitnou 

vodou v Galantskom regióne sa využíva iba podzemná voda, spolu je v prevádzke 17 vodných zdrojov. V súčasnosti je pitnou 

vodou z verejných vodovodov zásobovaných viac ako 92% obyvateľov regiónu. V protiklade približne iba 46% obyvateľov žije 

v domoch a bytoch napojených na verejnú kanalizáciu.  [92]

V roku 2009 boli do skúšobnej prevádzky uvedené zrekonštruované respektíve novovybudované ČOV: ČOV Jelka, 

ČOV Veľké Úľany, ČOV Kráľov Brod a ČOV Galanta vybudované v rámci realizácie projektov pre zabezpečenie zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v regiónoch a Galanta. [93]

Za posledné obdobie dochádza k výraznej plynofi kácií sídiel, čo výrazne zlepšilo celkovú situáciu z hľadiska emisií. Galantský 

región je  zásobovaný zemným plynom z VTL vedenia DN 500, prostredníctvom regulačných staníc plynu. V regióne je prevažne 

strednotlakové a nízkotlakové prevedenie. Priemyselní odberatelia majú vybudované vlastné regulačné stanice. V 90. Rokoch 

boli splynofi kované rozhodujúce tepelné a energetické zdroje a intenzívne pokračuje plynofi kácia sídiel. Na verejné plynovodné 

siete je napojených 97% obyvateľov Galantského regiónu. Na území regiónu je evidovaných viac ako 180 zdrojov znečisťovania 

ovzdušia. [94]
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Technická infraštruktúra (voda, elektrina, plyn, kanalizácia) Mikulovského regiónu

Vodohospodárska infraštruktúra

Správny obvod Mikulov má na svojom území dobre rozvinutý systém verejných vodovodov. Všetky obce v správnom obvode 

majú pripojenie na vodovod. Napojenie obyvateľov na verejné vodovody sa tak dá charakterizovať ako veľmi dobré, vyskytujú sa 

však čiastkové lokálne problémy s kvalitou a zabezpečením dostatočného zdroja pitnej vody pre obdobie sucha a problémy so 

zaistením zdroja pre prípad katastrof a krízových situácií.

V nedávnej dobe bola v rámci projektu Břeclavsko - rekonštrukcia a výstavba vodohospodárske infraštruktúry rekonštruovaná a 

intenzifi kovaná úpravňa vody v Lednici, zkapacitnniť čerpacie technológie na dvoch pramenísk a vystavané dva nové vodojemy 

pre upravenú vodu.

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd

Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu s vyústením na ČOV sa na území ORP Mikulov výrazne zvýšil. V roku 

2006 bolo evidovaných 49% takto napojených obyvateľov v celkovo piatich obciach (OK Polia, Dolní Dunajovice, Drnholec, 

Jevišovka a Mikulov). Od tej doby bolo vybudovaných niekoľko nových čistiarní odpadových vôd a novo boli napojené obce 

Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná a Sedlec. Súčasne bola zrekonštruovaná a intenzifi kovaná tiež ČOV Mikulov.

Nároky na územné plánovanie si v kraji kladie predovšetkým nutnosť dobudovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu a nutnosť 

rekonštrukcie či výstavby čistiarní odpadových vôd. Plánuje sa výstavba ČOV pre Brod nad Dyjí pre 600 EO (termín realizácie nie 

je jasný) a výhľadovo aj pre zostávajúce Bavory, Březí, Klentnici a spoločná ČOV pre Horné a Dolné Věstonice. [3] 

Zásobovanie plynom

V rámci SO ORP Mikulov sú plynom zásobované obce Brod nad Dyjí, Březí (napojené 95 % Domácností), Dobré Pole (30 % - 

záujem o napojenie na plyn stúpa), Dolní Dunajovice, Dolné Věstonice (60%), Drnholec (100 %), Hornej Věstonice (90 % - počíta 

sa s rozšírením), Jevišovka, Klentnice (50%), Mikulov (90%), Milovice (napojené cca 50 % Domácností), Novosedly (100 %), Nový 

Přerov (plyn zavedený v roku 1996, predtým napojených 90% domácností, dnes 70%), Pavlov (95%), Perná (80%) A Sedlec (obec 

je plne plynofi kovaná, pripojiť sa môžu všetci obyvatelia, ale vzhľadom k nárastom cien energií je využívanie zemného  plynu 

neustále znižované a opäť sa vracia ku kotlom na tuhé palivá).

Obec Bavory nemá napojenie na plyn a nemá záujem o zavedení plynu do obce ani v budúcnosti, z dôvodu zabezpečenia 

vykurovania v obci elektrickou energiou. [12] 

Zásobovanie teplom

 Obce SO ORP Mikulov sú zásobované teplom pomocou tradičných tepelných zdrojov, ktoré sa svojím výkonom pohy-

bujú od malých (v plynofi kovaných obciach spaľujúcich predovšetkým zemný plyn) až po zdroje vyšších výkonov spaľujúcich iné 

fosílne palivá. Existujúce zdroje tepla prevádzkovanej na fosílne palivá sú zdrojom znečistenia

prízemnej vrstvy atmosféry a obmedzujú tak kvalitu života obyvateľov.

Zásobovanie elektrickou energiou

Na výústní objektu rieky Dyje pri vodnej nádrži Nové Mlýny III sa nachádza malá vodná elektráreň (Povodie Moravy, sp) 

zabezpečujúca výrobu elektrickej energie. V SO ORP Mikulov sa nachádza trafostanica VN / NN 22 / 0,4 kV. Riešené územie 

nepatrí k energeticky náročným priemyselným lokalitám, napriek tomu však nemá pokrytú existujúcu spotrebu elektrickej energie 

vlastnou výrobou a je závislá na systémoch diaľkových rozvodov. Systém má zastaralú sieť. Vo väčšine obcí v  rámci SO ORP 

Mikulov sa nevyskytujú problémy s dodávkou elektrickej energie, drobné poruchy za silných vetrov, či tuhej zimy udáva obec 

Perná. Elektrické rozvody v obciach sú väčšinou ťahané nadzemné, niektoré časti obce majú podzemné vedenia. Mesto Miku-

lov má z 88 % podzemné vedenie elektrickej energie. Obec Sedlec mala v roku 2011 problémy s verejným osvetlením (riešené 

výmenou vedenia). Dĺžky elektrických rozvodov vo všetkých obciach sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. V zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov vymedzuje zmena č. 8 ÚP ŠÚ Mikulov verejnoprospešnej stavby. Boli vymedzené stavby pre 

verejnú technickú infraštruktúru určené na rozvoj alebo ochranu územia obce: Z 8.05 - rozšírenie trafostanice hlavnej rozvodne 

Mikulov (v súvislosti s výstavbou fotovoltaických elektrární vznikla potreba rozšírenia rozvodov elektrickej energie v západnej 

časti mesta Mikulov). [12] 
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Spoločenské, športové a rekreačné zariadenia Galantského regiónu

Medzi najčastejšie športovo-rekreačné zariadenia patria viacúčelové ihriská a telocvične. Futbalové ihrisko sa nachádza skoro 

v každej  obci  a v mestách  Galantského regiónu s výnimkou obce Dolný Chotár, Košúty, Kráľov Brod, Vinohrady nad Váhom 

a Zemianske Sady.  Telocvične sú vybudované hlavne v mestách a obciach, kde fungujú základné školy do deviateho ročníka. 

Najvýznamnejšie zo spoločenských zariadení sú kultúrne domy a knižnice. Kúpaliská sú vybudované iba v obciach Galanta, 

Horné Saliby, Sládkovičovo a Veľké Úľany. Technický stav kultúrnych domov a knižníc v obciach je vo väčšine prípadov nie 

v najlepšom stave. Takmer vo všetkých obciach a mestách je zriadená knižnica. Kino sa nachádza v mestách  Galanta a Sereď a v 

obci Pata.

Spoločenské, športové a rekreačné zariadenia Mikulovského regiónu

Vo väčšine obcí SO ORP Mikulov je kultúrny život týchto obcí organizovaný z veľkej časti školami, kultúrnymi domami, domami 

detí a mládeže či rôznymi spolkami. Tieto akcie drobných obcí sú realizované na štandardnej miestnej úrovni, za zmienku stojí 

napr. akcia s názvom fašiangov, ktorá má v obciach Bavory, Gravidné a Pavlov už niekoľkoročnú tradíciu. Najvýznamnejším 

centrom kultúry danej oblasti je mesto Mikulov, ktoré ponúka celý rad kultúrnych podujatí naprieč celým hudobným či scénickým 

spektrom. Mesto Mikulov zriaďuje mestskú knižnicu a mestskou športovú halu. V meste Mikulov je kino a v letnom období je 

možnosť navštíviť aj letné kino. Medzi významné kultúrne pamiatky patrí Zámek Mikulov, stojaci na výraznom skalnom útese tvorí 

neprehliadnuteľnú dominantu mesta Mikulova. Teraz je zámok sídlom Regionálneho múzea v Mikulove, ktorý obsahuje niekoľko 

expozícií. Ďalšie atraktívne miesta regiónu je napr. zámok v obci Drnholec, archeologické náleziská v obci Dolné Věstonice. [12] 

Stravovacie a ubytovacie zariadenia, kapacity Galantského regiónu

V Galantskom regióne sa spolu nachádza vyše 40 ubytovacích zariadení. Najpestrejšia ponuka ubytovacích služieb, ho-

telov a chatových osád je vybudovaná pri termálnych kúpaliskách. Práve obce s termálnym kúpaliskom – Sládkovičovo, Horné 

Saliby, majú k dispozícii  najväčšiu ubytovaciu kapacitu. Ubytovacia kapacita je doplnená aj mestom Galanta. Moderné trendy 

v cestovnom ruchu na zabezpečenie ubytovania vyššieho štandardu sa snažia zachytiť v ôsmych trojhviezdičkových hoteloch 

a penziónoch regiónu, ktoré boli postavené alebo rekonštruované v posledných rokoch. Na postupnú zmenu požiadaviek 

návštevníkov termálnych kúpalísk reagujú podnikatelia aj zriaďovaním penziónov.

Stravovacie a ubytovacie zariadenia, kapacity Mikulovského regiónu

V SO ORP Mikulov sa nachádza hromadných ubytovacích zariadení s 5 a viac izbami alebo 10 a viac lôžkami určenými pre 

cestovný ruch v roku 2011 v počte 33. 

V hromadných ubytovacích zariadeniach ORP Mikulov sú  zaradené hotely, penzióny, kempy, chaty, turistické ubytovne 

s počtami  izieb a lôžok. Na území Mikulovského regiónu sa nachádza spolu 33 ubytovacích zariadení z toho 11 hotelov, 15 pen-

ziónov, 2 kempy, 2 turistické ubytovne a 3 ostatné hromadné ubytovania.

Poľnohospodárske a výrobné objekty Galantského regiónu

Galantský región má priaznivé predpoklady a klimatické podmienky vhodné pre poľnohospodársku výrobu, ktorá je zároveň 

ekonomickou základňou tohto územia. Na území regiónu sa nachádza vyše 120 podnikateľských subjektov, ktoré majú k dis-

pozícii poľnohospodárske a výrobné objekty v osobnom vlastníctve alebo v prenájme. Nevyriešené vlastnícke vzťahy sú 

prekážkou pre nohé podnikateľské subjekty v aspekte rozvoja ich podnikania. 

Medzi najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v rámci primárnej a sekundárnej sféry v Galantskom regióne  patria:

• JASPLASTIK
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• Poľnohospodárske družstvo Topoľnica

• ZELTOP spol. s.r.o.

• AGRO-Matúškovo, s.r.o.

• AROSTAR KB spol. s.r.o.

• Poľnohospodárske družstvo Dolné Saliby

Poľnohospodárske a výrobné objekty Mikulovského regiónu

Vďaka svojej polohe má územie regiónu MAS Mikulovsko, s jeho klimatickými a pedologickými podmienkami, v krajine 

tradične intenzívne ekonomicky využívané, veľmi priaznivé predpoklady pre efektívnu poľnohospodársku výrobu. Preto aj eko-

nomická základňu tohto územia má výrazne prevažujúci poľnohospodársky charakter (pre Mikulov to však platí v jeho okrajových, 

priľahlých častiach sa značnou špecializáciou na víno  ). Poľnohospodárskou výrobou, činnosťami na ňu nadväzujúcimi (obchodná 

činnosť, spracovanie produkcie, cestovný ruch) sa zaoberá v regióne MAS asi 20% ekonomicky aktívnych obyvateľov. V obciach 

je to 30-35%, v Mikulove asi 15% ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Priemyselná výroba so zameraním na spracovanie potravín a strojárstva, stavebnú činnosť, obchod a aktivity a služby súvisiace 

najmä s cestovným ruchom sú sústredené v prevažnej miere v Mikulove a ďalej potom napríklad v Novosedly, Bavory, Dobrom 

Poli, Drnholci a Miloviciach. [7] 

Medzi najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v rámci primárnej a sekundárnej sféry v Mikulovského regióne  patria: 

• GEBAUER A GRILLER KABELTECHNIK, spol.s r.o., Mikulov

• HEAT TRANSFER SYSTEMS, s.r.o., Novosedly

2.6 Ekonomická štruktúra, podnikanie zamestnanosť

Štruktúra podnikania na riešenom území (počet subjektov, primárna, sekundárna a ter-

ciálna sféra) Galantského regiónu

Z hľadiska organizačnej štruktúry hospodárstva  najviac podnikateľských subjektov na území Galantského regiónu k 31. 12. 

2012 je v terciálnej sfére (73,36%) a najmenej v primárnom sektore (3,79%). Terciálna sféra je rôznorodá. Podľa jednotlivých 

hospodárskych odvetví  najviac podnikateľských subjektov sa zaoberá obchodom, (26,25%), odbornými, vedeckými a tech-

nickými činnosťami (10,85%) a dopravou (9,66%). V primárnom sektore sa zaoberajú len poľnohospodárskou výrobou (3,79%).  

V sekundárnej sfére sa najviac podnikateľských subjektov zaoberá stavebníctvom (10,72%) a priemyselnou výrobou  (11,6%).

Tabuľka  2.6.1 : Štruktúra podnikania na riešenom území

Primárna sféra poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 86 3,79

Sekundárna sféra

priemyseľ spolu 275 12,13

ťažba a dobývanie 3 0,13

priemyseľná výroba 263 11,6

dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 3 0,13

Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov
6 0,26

stavebníctvo 243 10,72
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Terciálna sféra

veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 595 26,25

doprava a skladovanie 219 9,66

ubytovacie a stravovacie služby 97 4,28

informácie a komunikácie 73 3,22

fi nančné a poisťovacie činnosti 3 0,13

činnosti v oblasti nehnuteľnosti 121 5,34

odobrné, vedecké a technické činnosti 246 10,85

administratívne a podporné služby 164 7,23

verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 0 0

vzdelávanie 17 0,75

zdravotníctvo a sociálna pomoc 89 3,93

umenie zábava a rekreácia 14 0,62

ostatné činnosti 25 1,1

Spolu 2267 -

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štruktúra podnikania na riešenom území (počet subjektov, primárna, sekundárna a ter-

ciálna sféra) Mikulovského regiónu

Ekonomické subjekty podle prevažujúcej činnosti CZ-NACE v správnej obvodovej obci s rozšírenou pôsobnostou Mikulova z 

Juhomoravského kraja k 31. 12. 2011 sú uvedené informácie v nasledovnej nabulke.

Tabuľka 2.6.2 : Ekonomické subjekty podľa prevažujúcej činnosti

Prevažujúca činnost (sekcia, oddiel) ORP Mikulov

bez uvedení činnosti 98

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 474

Priemysel celkom 651

Spracovatelský priemysel 628

Výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla, klimatizovaného vzduchu 11

Zásobovanie vodou; činnosti súvisiace s odpadovými vodami, odpady a služby odstraňovania odpadov 12

Stavebníctvo 702

Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 879

Doprava a skladovanie 138

Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvo 376

Informačné a komunikačné činnosti 43

Peňažníctvo a poisťovníctvo 77

Činnosti v oblasti nehnuteľností 131

Odborné, vedecké a technické činnosti 290

Administratívne a podporné služby 29

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 30

Vzdelávanie 48

Zdravotná a sociálna starostlivosť 48

Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti 71

Ostatní činnosti 343

Zdroj: ČŠÚ
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2.7 Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj 

inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice alebo spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí. Cieľom 

takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie ich života tým, že okrem štátnych zámerov na socioekonomický rozvoj 

územia môžu samostatne rozvíjať aktivity v tomto smere aj s partnermi z priľahlých oblastí susedských štátov pri vzájomnom 

rešpektovaní vnútorných podmienok (prevažne právnych) a zahranično-politickej orientácie štátu. 

Problematika cezhraničnej spolupráce do značnej miery súvisí s celkovým rozvojom spolupráce a integrácie v Európe. Tento 

proces je výsledkom objektívne prebiehajúcej globalizácie politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho vývinu vo svete a 

snahy premietnuť ho do všestranných integračných tendencií.

Rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktorej cieľom je predovšetkým riešenie ekonomických, sociálnych a ekologických problémov 

na regionálnej a miestnej úrovni, ako prostriedok na dosiahnutie väčšej jednoty a podporenie spolupráce medzi európskymi 

štátmi, je plne v súlade so zahranično-politickou orientáciou Slovenskej republiky od jej vzniku.

Rozvíjaním aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce sa postupne napĺňali ciele Rady Európy a Európskej únie zamerané na úzku 

spoluprácu medzi štátmi v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Pre Slovenskú republiku, vzhľadom na jej vysoký výrobný 

potenciál, jeho reštrukturalizáciu, nedostatočnú kúpyschopnosť obyvateľstva a malý trh, bolo vo všeobecnosti výhodné rozvíjať 

cezhraničnú spoluprácu. 

 Cezhraničná spolupráca ako rozsiahly súbor procesov si však vyžadovala prijímať mnohé administratívnoprávne, technické, 

ekonomické, sociálne a kultúrne opatrenia, ktoré podporovali a upravovali vzájomné vzťahy medzi rôznymi subjektmi po oboch 

stranách hraníc v súlade s uzatvorenými zmluvami a dohodami. Zdroj: [95]

Partnerské vzťahy Galantského regionu:

Čierny Brod 

Taksony – Maďarská republika od roku 2004

Galanta 

Albignasego – Taliansko (od roku 2007)

Mikulov – Česko (od roku 2003)

Kecskemét – Maďarsko (od roku 2000)

Paks – Maďarská republika (od roku 1998)

Bečej – Srbsko (od roku 2001)

Tótkomlós – Maďarská republika (od roku 1999)

Malá mača

Lípa Česká republika (od roku 1996)

Sopronnémeti Maďarsko (od roku 2006)

Gerendás Maďarsko (od roku 2010)

Čierna Voda 

Mosonszolnok – Maďarská republika (od roku 1996)

Kapospula  – Maďarsko (od roku 2000)

Mostová 

Bábolna – Maďarská republika (od roku 1995)
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Hejőkürt – Maďarská republika (od roku 2005)

Erdőkürt –Maďarská republika (od roku 2006)

Tiszakurt  – Maďarská republika (od roku 2002)

Partnerské vzťahy Mikulovského regiónu

Bardejov – Slovenská republika (od roku 2001)

Qatzrin – Izrael (od roku 1998)

Šumperk – Česká republika

Galanta – Slovensko (od roku 2003)

Túchow – Poľsko (od roku 2006)

Laa an der Thaya – Rakúsko (od roku 2010)  Zdroj: [96]

Mikroregión Mikulovsko úzko spolupracuje s mnohými inštitúciami, organizáciami i subjektmi:

• Jihomoravský kraj

• CHKO a BR Pálava

• Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

• MAS Mikulovsko

• Město Pohořelice

• Město Mikulov

• Obec Pasohlávky

• Mikroregion Hustopečsko

• Mikroregion Hrušovansko

• Mikroregion Lednicko-valtický areál

• Region Podluží

• Region Slovácko

• Das Land um Laa an der Thaya

• Weinviertel

• Weinviertler Dreiländereck

• Obec Wildendürnbach

• Zdruzenie cestovneho ruchu Galantsko 

Zdroj: [126]

Mikulovský region má nadobudnuté silné partnerské vzťahy s Rakúskom i Poľskom.

Fond malých projektov 

Fond malých projektov (FMP) Je nástrojom pre podporu menších projektov s cezhraničným dopadom spolupráce na česko-

rakúskej hranici bola úspešne podporovaná doteraz v programovom období 2004-2006.  Medzi podporné územie  programu 

Cieľa  Európskej územnej spolupráce rakúska - českej republiky 2007-2013 i územia dopadu Fondov malých projektov Južnej  

moravy – Dolného Rakúska spadá aj Juhomoravský kraj.
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3. Komparatívne porovnanie analýz zdrojov územia 

GALANTSKO-ŠALIANSKEHO regiónu a MIKULOV-

SKÉHO regiónu

V aspekte komparatívneho porovnania sa porovnávali jednotlivé faktory majúce zásadný vplyv na rozvoj riešeného územia 

a hľadali sa styčné aspekty na ktorých je možné budovať spoluprácu s cieľom nájsť riešenie na existujúce problémy a formou 

spoločných projektov a aktivít. Východiskom pre komparatívne porovnanie je jednak primárny a sekundárny  výskum ale na 

zistenie disparít má zásadný vpliv zostavenie SWOT analýz ktoré  pri precíznom spracovaní identifi kujú problémové okruhy a de-

fi nujú tie, pri ktorých je možné využiť inštitút cezhraničnej spolupráce – inštitucionálnej, projektovej, predstavenie „Best practises“ 

a výmeny skúseností  na riešenie problematiky. Pre komparatívne porovnanie sa porovnávali nasledovné zdroje:Kapospula  – 

Maďarsko (od roku 2000)

Prírodné podmienky

Spoločným úsilím oboch regiónov v aspekte revitalizácie krajiny je budovanie RÚSES (ÚSES) v poľnohospodársky obrábaných 

častiach regiónov tak, aby sa stali súčasťou rozvojových zámerov jednotlivých obcí. Rozvoj poľnohospodárskych a lesníck-

ych činností na ochranu pôdy. Územie v oboch regiónoch má nížinný charakter s vysokým podielom ornej pôdy a minimálnou 

lesnatosťou. Pôdy v oboch regiónoch patri a z hľadiska bonity medzi najlepšie. Významná je prítomnosť geotermálnych prameňov 

s vysoko mineralizovanou geotermálnou vodu a tiež artézkych prameňov.  Z toho dôvodu je zlepšenie kvality povrchových vôd 

a dôsledná ochrana pozemných vodných zdrojov prioritným cieľom v Galantskom regióne ale aj v regióne Mikulovsko. Najväčšou 

atraktivitou na Slovenskej strane sú termálne kúpaliská v Horných Salibách, Vincov les, vo Veľkých Úľanoch a v Galante. V Miku-

lovskom regióne sa geotermálne vrty nachádzajú okolo obce Pasohlávky. Výstavba, dostavba či rekonštrukcia kanalizácií vrátane 

ČOV v jednotlivých obciach je  nevyhnutným aspektom v oboch regiónoch. Oblasť regiónov v súčasnosti nepatrí medzi oblasti 

vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ani oblasti riadenia kvality ovzdušia. Ide najmä o emisie tuhých znečisťujúcich látok 

a prašnosť. Najväčším znečisťovateľom ovzdušia v celom Galantskom regióne je Duslo Šaľa a spaľovňa toxického odpadu pri 

podniku Duslo produkujúce predovšetkým oxidy dusík a tuhé znečisťujúce látky. V záujme oboch regiónov je ochrana najmä 

obytných zón proti emisiám do ovzdušia spôsobených rozvojom automobilovej dopravy. K hlavným látkam znečisťujúcicm 

ovzdušie, pochádzajúcim z automobilovej dopravy, patria najmä oxid uhoľnatý CO, oxidy dusíka NOx,  aromatické uhľovodíky 

CxHy,pevné častice a zlúčeniny olova.Zastúpenie lesov v Galantskom ako aj Mikulovskom regióne je veľmi nízke. Lesné porasty 

sú tvorené zväčša drevinami lužného typu

Životné prostredie

Územie Galantského aj Mikulovského regiónu má relatívne čisté životné prostredie. Oba regióny sú charakteristické tradičnou 

príťažlivou prírodou, historickými miestami, kultúrnymi pamiatkami. Atraktivitu regiónu Mikulovsko zvyšuje bohaté na pestovanie 

vína. Obce oboch regiónov narúšajú čierne skládky odpadov, ktoré sa nachádzajú po okrajoch obcí. V aspekte zatraktívnenia 

územia do popredia vstupuje potreba separovať negatívne pôsobenie nelegálnych skládok na obytné zóny a povrchové vody, 

hlučnosť z dopravy, prašnosť v obciach, znečistenie vôd splaškovými vodami. Tvorba komunálneho odpadu a jeho skladovanie 

je na území regiónu významným faktorom ovplyvňujúci stav životného prostredia a súvisí najmä s domovým odpadom, ktorý 

produkuje obytná zóna. Odstránenie starých ekologických záťaží a koncepčné riešenie nakladania s odpadom je v záujme 

Galantského ako aj Mikulovského regiónu. Prírodne veľmi cenné územia sú po oboch stranách hranice. Galantský región je 

bohatý na prírodné hodnoty región   parky, chránené územia a predovšetkým výskyt geotermálnych prameňov. Približne tretinu 

územia regiónu Mikulovsko  tvorí Chránená krajinná oblasť Pálava. V oboch regiónoch absedntuje kvalifi kovaná environmentálna 

koncepcia, ktorá by slúžila k dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja. V záujme oboch regiónov je usilovať sa o zvýšenie 

environmentálneho vedomia verejnosti a integrovať riešenie sociálneho a ekonomického rozvoja v aspekte ochrany životného 

prostredia.  
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Vývoj obyvateľstva / Demografi a

Z vypracovanej vekovej štruktúry obyvateľstva Galantského regiónu vyplýva, že demografi cký vývoj má negatívny rast. Tento 

trend kopíruje trend Mikulovského regiónu. Dôsledkom uvedeného vývoja bude stále sa zvyšujúci starších obyvateľov v oboch 

regiónoch. Tento jav možno z krátkodobého hľadiska riešiť posilnením sociálnych služieb pre dôchodcov a zlepšením technick-

ého stavu zdravotných a sociálnych zariadení, ktoré im budú poskytovať potrebné služby. Z dlhodobého hľadiska treba nepri-

aznivý demografi cký vývoj v regiónoch riešiť opatreniami, ktoré zabezpečia, že mesto sa stane atraktívnym pre mladých ľudí 

a rodiny s malými deťmi. V záujme obcí, resp. miest je pripraviť podmienky pre vznik nových pracovných miest v oblasti priemyslu 

a CR. 

Spoločenské, inštitucionálne, kultúrne a historické zdroje

Sociálna sieť Galantského aj Mikulovského regiónu je značne poddimenzovaná. Nedostatočný je počet miest v zariadeniach 

pre seniorov a špecializovaných zariadeniach so sociálnou starostlivosťou. Vzhľadom k negatívnemu demografi ckému trendu 

a starnutiu populácie, ktorá je spoločným problémom oboch regiónov, je potreba pripraviť riešenie sociálno-zdravotnej star-

ostlivosti pre občanov v poproduktívnom veku. Mikroregión Mikulovsko je dosídlené územie a preto má jeho kultúra najrôznejšie 

korene. Absentuje tu miestny folklór s dlhodobou históriou. Práve kultúrnohistorický potenciál je spolu s prírodnými danosťami 

najdôležitejšou časťou predpokladov územia pre cestovný ruch v Galantskom regióne. V rámci regiónu má význam kúpeľný 

a zdravotný CR. Územie samospráv oboch regiónov  má bohatú históriu, dokumentovanú cennými archeologickými pamiatkami. 

Niektoré kultúrne pamiatku sú degradované nevhodnými stavebnými úpravami alebo neprimeraným využitím. V oboch regiónoch 

je badať úsilie o rozvoj obecných knižníc, rozvíjajú kultúru a objekty kultúrnych inštitúcií, duchovného života v obciach v aspekte 

spolupráce s cirkvou. Športové aktivity sú v Galantskom ako aj Mikulovskom regióne pomerne jednostranne orientované. Takmer 

všetky obce disponujú minimálne futbalovým ihriskom a však modernizácia súčasných športových je viac než nevyhnutná. Iba vo 

väčších mestách sa orientujú i na iné športy ako je atletika, tenis, stolný tenis, volejbal, atď. .

Ekonomická štruktúra, podnikanie, zamestnanosť

Ekonomickú a podnikateľskú sféru rovnako zasiahla zmena politického systému po r. 1989. Pád centrálne riadeného hos-

podárstva a liberalizácia predovšetkým vonkajších ekonomických vzťahov odkryla postupne skutočnosť úrovne výkonnosti 

(vtedy ešte) československej ekonomiky. Významný obrat v tomto vývoji nepriniesla v predpokladanom efekte ani transformácia, 

predovšetkým z dôvodu totálneho nedostatku kapitálu vo vznikajúcej podnikateľskej sfére. Spoločným menovateľom oboch 

regiónov je výrazne prevažujúci poľnohospodársky ráz územia aj z dôvodu geografi ckej blízkosti a historickej kontinuite sú 

klimatické podmienky takmer totožné. Územie ktoré patrí k najteplejším oblastiam s dlhým vegetačným obdobím, miernou zimou 

a s miernymi zrážkami. Územie Galantského regiónu zberá vyše 80% poľnohospodárska pôda. Celková ekonomická úroveň 

oboch regiónov vrátane poľnohospodárstva, je v súčasnej dobe veľmi nízka. Územie má okrem uvedených prírodných predpok-

ladov ďalšie dobré podmienky pre konkurencieschopnú prosperujúcu poľnohospodársku činnosť ako v rámci oboch regiónov, 

tak aj v prostredí regiónov EÚ. Poľnohospodárske podnikanie má veľmi dobré predpoklady k prosperite najmä vo pestovaní 

zeleniny, ovocia, chovaniu hydinového a bravčového mäsa, vajec a vybraných obilnín. V mikroregióne Mikulovsko dominuje 

predovšetkým výroba vína resp. pestovanie viniča. V aspekte (ne)zamestnanosti, je situácia u oboch partnerov takmer totožná. 

Počty nezamestnaných v rizikových skupinách obyvateľstva – absolventi škôl, matky s deťmi, občania so zdravotným postihnutím, 

osoby s nízkou kvalifi káciou, osoby v preddôchodkovom veku. Doba nezamestnanosť osôb týchto skupín je neprimerane dlhá. 

Realita trhu práce si vyžaduje presun pozornosti vrátane fi nančných prostriedkov od základného zabezpečenia človeka v ne-

zamestnanosti ku skutočnému a účinnému motivovaniu zmeny jeho stavu.

Cezhraničná spolupráca

Vzťahy Slovenskej a Českej republiky v aspekte cezhraničnej spolupráce je možné charakterizovať ako priateľské s poten-
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ciálom rozvoja v mnohých oblastiach. Vstupom oboch krajín do EÚ sa vytvorili nové impulzy. Avšak doterajšiu spoluprácu možno 

charakterizovať ako nedostatočnú. Existujú síce inštitucionálne väzby – partnerstvá združení, samospráv , inštitúcií sú to však la-

tentné väzby prejavujúce sa v občastných návštevách, spoločných projektoch mimo koncepčného rámca. Absentujú neformálne 

väzby medzi obyvateľstvom, chýba dynamika a koncepčnosť spolupráce. V tomto aspekte bola poňatá aj koncepcia projektu 

ktorý chce vybudovať spoluprácu koncepčnú, postavenú na spoločnej stratégii vo vopred cielene defi novaných okruhoch, kde 

je možné atribúty cezhraničnej spolupráce využiť a tak túto spoluprácu oživiť. Spoločná česko-slovenská cezhraničná spolupráca 

je špecifi cká historickými väzbami, ktoré majú dlhú tradíciu. Významným prvkom spolupráce je fakt, kooperácia oboch národov 

nie je limitovaná jazykovou bariérou, tradičné aktivity Čechov a Slovákov sú prirodzene blízke a v značnej miere je využívaná 

infraštruktúra vybudovaná ešte v spoločnom štáte. 

Cestovný ruch

Mikulovsko má vhodné prírodné i kultúrne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Na území mikroregiónu sa dá venovať  

turistike a spoznať zaujímavosti pálavskej  prírody, tunajších viníc a obcí prostredníctvom  značných trás a troch náučných  chod-

níkov  dvoch prírodovedných a jednej vinárskej. Práve vínna turistika a vinárstvo samotné dominantou Mikulovského regiónu.  

Najobľúbenejšia  značená  trasa pre peších vedie po brehu  Pálavy z Mikulova do Popic. Nosné formy cestovného ruchu pred-

stavujú poznávací turizmus, kúpelný a zdravotný cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika, cykloturistika a celý rad 

voľnočasových aktívít.  Atraktívne prírodné prostredie  v aspekte využitia možností cestovného ruchu ponúka možnosti turis-

tiky, na území sa nachádzajú termálne kúpaliská (Galandia, Horné Saliby), Ekopark Relax v Sládkovičove, Vodný mlyn v Jelke 

i Tomášikove a mnoho ďalších kultúrnych i prírodných pamiatok. V oboch regiónoch je vysoký predpoklad vzhľadom k prírodným, 

kultúrnym a geografi ckým podmienkam možnosť zvýšenia zamestnanosti. Prekážkami v uplatnení na trhu cestovného ruchu 

sú však nedostatky v technickej infraštruktúre a v základnej turistickej infraštruktúre. Mikroregiónu Mikulovsko ako celku chýba 

projekt cestovného ruchu a jeho organizácie, podobne ako napojenie na iné turistické regióny.  Podobná koncepcia rozvoja 

CR absentuje aj v Galantskom regióne. Nevyhnutnými  podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu je modernizácia technickej 

infraštruktúry, fungujúca hromadná doprava, dobrý informačný systém ale i poriadok, čistota a pocit bezpečnosti v jednotlivých 

sídlach oboch mikroregiónov. Rozvoj základnej infraštruktúry cestovného ruchu – ubytovanie, stravovanie a doprava, ako aj roz-

voj doplnkových služieb CR – obchod, informačné služby, peňažné služby, kultúrne akcie sú nevyhnutným aspektom v procese 

rozvoja CR v Galantskom regióne ako aj v mikroregióne Mikulovsko. V záujme oboch partnerov je vytvoriť prosperujúci spoločný 

turistický región s množstvom nových pracovných príležitostí, rozvíjať podmienky pre cestovný ruch súbežne so starostlivosťou 

o obce, prírodu, kultúru a kultúrne pamiatky.

4. Problémová analýza a stanovenie rozvojových 

priorít

Po dokončení auditu zdrojov územia, sa konala úvodnú konferenciu Združenia miest a obcí Galantsko – Šalianskeho regiónu 

a Regiónu Mikulovsko, ktorej hlavnou témou bola integrovaná koncepcia cezhraničnej spolupráce združení samospráv, kde boli 

osobne pozvaní predstavitelia samospráv. V rámci úvodnej konferencie bol realizovaný aj brainstorming s účastníkmi stretnutia, 

t.j. diskusia o problémoch a možnostiach rozvoja samospráv na riešenom území.

Identifi kácia problémových okruhov

Kľúčové disparity a hlavné smery spoločného rozvoja Galantského a Mikulovského regiónu  sú výsledkami diskusie a tzv. 

brainstormingu, ktoré boli predmetom úvodnej konferencie realizovanej hlavným partnerom zo Slovenskej strany. Ústrednou 

témou konferencie bolo predstavenie oboch regiónov a oboznámenie s možnosťami cezhraničnej spolupráce samospráv 
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v aspekte budovania dlhodobej spolupráce a transferu skúseností. Poukázať na možnosti spoločnej stratégie rozvoja združení 

miest a obcí v prihraničnom regióne Slovenskej a Českej republiky. Účastníci na spoločnom verejnom stretnutí mohli ohodnotiť 

jednotlivé rozvojové oblasti. Pomocou brainstormingu hľadali návrhy a riešenia o problémoch rozvoja  a rozvojových možnostiach 

spoločného územia. Spracovaná komparatívna analýza SWOT analýz  sa stala základom pre spresnenie kritických oblastí a je 

základom pre zameranie celej rozvojovej stratégie spoločného rozvoja regiónu. Analytické poznatky boli kategorizované podľa 

problémových oblastí: životné prostredie, verejná infraštruktúra, spoločenský život, hospodárstvo, cezhraničná spolupráca.

Defi novanie okruhov strategickej spolupráce

Na základe špecifi kovaných problémových oblastí, členovia pracovnej skupiny za pomoci účastníkov stretnutia identifi kovali 

hlavné problémy rozvoja spoločnej cezhraničnej spolupráce, ktoré následne začlenili do 10-ich problémových okruhov  strate-

gickej spolupráce. 

• Znečistené životné prostredie

• Verejná infraštruktúra je v zlom stave a nedostatočná

• Technická infraštruktúra je v zlom stave

• Nedostatočná voľno-časová infraštruktúra

• Zdravotná a sociálna starostlivosť je nedostatočná a školská infraštruktúra nevyhovujúca

• Apatia miestneho obyvateľstva o veci verejné

• Nedostatočne rozvinutá infraštruktúra a chýbajúce služby CR

• Vzdelanostná úroveň a informovať miestneho obyvateľstva je nedostatočná

• Málo pracovných príležitostí, nezabezpečené podmienky miestneho podnikania

• Rozvoj cezhraničných kooperácií

Účastníci verejného stretnutia pomocou účastníkov pracovnej skupiny po prediskutovaní problémových oblastí, špecifi kovali 

tematické okruhy strategickej cezhraničnej spolupráce Galantského a Mikulovského regiónu.  

Defi novanie priorít spoločného rozvoja území

Členovia pracovnej skupiny na základe zistených kľúčových problémov rozvoja spoločnej cezhraničnej spolupráce sformu-

lovali nasledovné rozvojové priority:

Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie

Vízia: Zachovanie nezmenenej kvality prírody a krajiny v rámci Európy, eliminácia nepriaznivých vplyvov ľudskej činnosti v globál-

nom meradle, nadnárodná spolupráca v aspekte zachovania kvalitného životného prostredia pre ďalšie generácie.

Strategický cieľ: Spoločný prístup všetkých subjektov v rámci cezhraničnej spolupráce – samospráv, neziskových organizácií 

a podnikateľského sektora v otázkach ochrany životného prostredia, podpora spolupráce v oblasti zavedenia separovaného 

zberu odpadov, využitia obnoviteľných zdrojov energie, podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného pros-

tredia, výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Prioritná oblasť: 

• 1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna propagácia v aspekte mo-

tivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie:

• 1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce v oblasti zavedenia systémov 

separovaného zberu odpadov.
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Aktivity:

• 1.1.1.1 Organizovanie workshopov a konferencií za účasti združení samospráv, samospráv, orgánov štátnej správy a nezisko-

vých organizácií zameraných na výmenu skúseností v oblasti zavedenia separovaného zberu odpadov.

• 1.1.1.2 Výmena skúseností, prezentácia „Best practices“ v aspekte realizovaných projektov fungujúcich zariadeniach samos-

práv zameraných na separovaný zber odpadov, efektivita a ekonomika prevádzky zberných dvorov. 

• 1.1.1.3 Výmena skúseností, prezentácia „Best practices“ v aspekte realizovaných projektov fungujúcich zariadeniach samos-

práv zameraných na zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov. 

• 1.1.1.4 Výmena skúseností v oblasti podpory separovaného zberu odpadov, porovnanie legislatívy Českej a Slovenskej repub-

liky v danej problematike. 

• 1.1.1.5 Propagačné aktivity a spoločná cezhraničná marketingová kampaň zameraná na zvýšenie podielu vyseparovaného 

tuhého komunálneho odpadu v prihraničnom území, aspekty čistej krajiny. 

• 1.1.1.6 Aktivity zameraná na prácu s mládežou – predchádzanie znečisťovania životného prostredia odpadom.

Prioritná oblasť:

• 1.1 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie ovzdušia  exhalátmi  a pred-

chádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

• Opatrenie:

• 1.1.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení samospráv Mikulovského 

a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Aktivity:

• 1.1.1.1 Konferencie na témy čo spôsobuje devastácia životného prostredia v regionálnych meradlách aké sú následky nielen na 

krajinu ale i samostatných obyvateľov žijúcich na daných územiach.

• 1.1.1.2 Typológia – predstavenie jednotlivých druhov OZE, odborné semináre za účasti vedeckých a odborných autorít zo 

Slovenskej a Českej republiky.

• 1.1.1.3 „BEST practises“  návšteva, prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov 

energie   Geotermálna energia – vykurovanie zariadení občianskej vybavenosti a obytných priestorov , využitie termálnych 

vôd – Galanta, Slovenská republika, Lipót Maďarská republika.

• 1.1.1.4 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov 

energie   Veterná energia   výroba elektrickej energie, Rakúsko, Maďarsko.

• 1.1.1.5 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov 

energie   biomasa – Česká republika.

• 1.1.1.6 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov 

energie   slnečná energia, fotovoltická elektráreň  Slovenská republika.

• 1.1.1.7 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocovanie obnoviteľných zdrojov 

energie    BRO, bioplyn, návšteva , bioplynovej stanice Česká republika.

• 1.1.1.8 Analýza potenciálu  a stratégia využita obnoviteľných zdrojov energie  v Galantsko –Šalianskom a Mikulovskom 

regióne.

• 1.1.1.9 Analýza početnosti , využitia, technického stavu verejných budov v prihraničných regiónoch v aspekte možnosti využitia 

OZE na autonómne zásobovanie energiou.

• 1.1.1.10 Moderné trendy vo výstavbe nových objektov a rekonštrukcii – zníženia energetickej náročnosti existujúcich objektov 

občianskej vybavenosti.

• 1.1.1.11 Vytvorenie stálej komunikačnej platformy v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti využívania a propagácie využitia 

obnoviteľných zdrojov energií v oboch prihraničných regiónov. 

• 1.1.1.12 Zvyšovanie efektívne propagácie a možností v zavádzaní jednotlivých technológií pre domácnosti.

Prioritná oblasť:

• 1.1 Podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.
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Opatrenie:

• 1.1.1 Spolupráca v oblasti aktívne ho marketingu a vzdelávania obyvateľstva všetkých vekových skupín v tematike ochrany 

životného prostredia. 

Aktivity:

• 1.1.1.1 Zorganizovanie spoločného podujatia v rámci partnerských mikroregiónov – Deň Zeme, čistenie, lesov, brehov riek, 

verejných priestranstiev – pravidelné podujatie každoročne s účasťou škôl a neziskových organizácií v partnerských regiónoch. 

• 1.1.1.2 Organizovanie cezhraničnej vedomostnej súťaže o ochrane životného prostredia pre žiakov základných a stredných 

škôl v partnerských regiónoch.

• 1.1.1.3 Spoločná propagačná a marketingová kampaň – putovný pohár „Čistá obec prihraničia“ mikroregiónov ZMO GA-SA 

a Mikulovského regiónu. 

• 1.1.1.4 Prednášky s medzinárodnou účasťou  v problematike ochrany životného prostredia.

Prioritná oblasť:

• 1.1 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie:

• 1.1.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie prirodzených ekotopov a biotopov 

pre budúce generácie. 

Aktivita:

• 1.1.1.1 Spracovanie komplexnej databázy CHKO v Mikulovskom a Galantsko – Šalianskom regióne. 

• 1.1.1.2 Interaktívna prezentácia CHKO v Mikulovskom a Galantsko   Šalianskom regióne.

• 1.1.1.3 Spoločná propagácia – vybudovanie jednotného image CHKO v Mikulovskom a Galantsko – Šalianskom regióne.

• 1.1.1.4 „Spoznávaj prírodu“ – cyklus prednášok o CHKO v Mikulovskom a Galantsko – Šalianskom regióne pre žiakov stred-

ných a základných škôl o CHKO.

• 1.1.1.5 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, výmena skúseností medzi Českou a Slovenskou republikou 

o manažmente CHKO.

Rozvoj samospráv a ich vzájomná spolupráca

Vízia: Posilnenie aktívnej spolupráce v „ Európe bez hraníc“, vytvoriť aktívnu neformálnu spoluprácu samospráv v Česko – Sloven-

skom pohraničí   cieľom nadviazať na historickú a  spoločenskú kontinuitu spolužitia oboch národov.

Strategický cieľ: Posilnenie spolupráce samospráv a všetkých zložiek ktoré tvoria spoločenský život v obciach a regiónoch – 

neziskové organizácie, cirkevné, športové a kultúrne organizácie, posilniť inštitucionálnu a podporiť neformálnu spoluprácu, oživiť 

väzby s cieľom podporiť intenzívnu komunikáciu a vytvoriť funkčné väzby.

Prioritná oblasť: 

• 1.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie:

• 1.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte kontextu výkonu činnosti 

samosprávy.

Aktivity:

• 1.1.1.1 Odborná konferencia o legislatívnom pozadí výkonu samosprávy v Českej a Slovenskej republike – porovnanie originál-

nych kompetencií a systému fi nancovania samospráv. 

• 1.1.1.2 Možnosti fi nancovania rozvojových aktivít samospráv v Českej a Slovenskej republike – skúsenosti s realizáciou projek-
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tov zameraných na skvalitňovanie občianskej infraštruktúry.

• 1.1.1.3 Výmena skúseností a prezentácia „Best Practices“. Projekt realizovaný v Slovenskej republike – Predstavenie projektu, 

ekonomická a trvalá udržateľnosť, dopad v aspekte skvalitnenia života vo vidieckych sídlach.

• 1.1.1.4 Výmena skúseností a prezentácia „Best Practices“. Projekt realizovaný v Českej republike – Predstavenie projektu, 

ekonomická a trvalá udržateľnosť, dopad v aspekte skvalitnenia života vo vidieckych sídlach.

• 1.1.1.5 Konferencia – úloha združení miest a obcí v procese prípravy a prerokovania legislatívy majúcej priamy vplyv na činnosť 

samospráv v Českej a Slovenskej republike, aktívne presadzovanie politiky zameranej na obhajobu priorít a potrieb samospráv. 

• 1.1.1.6 Podpora aktívnej spolupráce a vytvorenie spolupráce Mikulovského a Galantsko - Šalianskeho regiónu v rámci krajín V4. 

• 1.1.1.7 Vytvorenie inštitucionálnej spolupráce s organizáciami zainteresovanými v otázkach regionálneho rozvoja.

Opatrenie:

• 1.1.1 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samospráv a jednotlivých obcí Miku-

lovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivity:

• 1.1.1.1 Organizácia športovo-spoločenského podujatia Deň Galantsko – Šalianskeho regiónu v Slovenskej republike.

• 1.1.1.2 Organizácia športovo-spoločenského podujatia Deň Mikulovského regiónu v Českej republiky.

• 1.1.1.3 Projekt Town Twinning – organizovanie spoločného podujatia partnerských obcí v rámci EÚ a pridružených krajín. 

• 1.1.1.4 Zorganizovanie festivalu miestnych tradícií Galantsko – Šalianskeho regiónu.

• 1.1.1.5 Zorganizovanie festivalu miestnych tradícií Mikulovského regiónu.

Opatrenie:

• 1.1.2 Podpora spolupráce organizácií tvoriacich verejný život v obciach – neziskové organizácie, športové a kultúrne organ-

izácie, školy, cirkvi.

Aktivity:

• 1.1.2.1 Zorganizovanie športového turnaja futbalových oddielov Galantsko – Šalianskeho a Mikulovského regiónu. 

• 1.1.2.2 Zorganizovanie spoločného stretnutia  a cvičenia dobrovoľných hasičských zborov.

• 1.1.2.3 Verejné fórum – vybudovanie spoločnej komunikačnej platformy neziskových organizácií v Galantsko – Šalianskom 

a Mikulovskom regióne.

• 1.1.2.4 Podpora spoločných projektov a aktivity základných a stredných škôl v Galantsko – Šalianskom a Mikulovskom regióne.

Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu

Vízia: Ukázať jedinečnosť – prírodu, kultúru, históriu a pohostinnosť národov žijúcich v srdci Európy. Využiť podmienky dané 

Európou bez hraníc , vytvoriť spoločnú destináciu cestovného ruchu. Znovuobjaviť Česko a Slovensko, spoločne sa ukázať svetu. 

Strategický cieľ: Navrhnúť systém opatrení a aktivít ktoré dokážu zvýšiť návštevnosť regiónov, zaangažovať dotknutých – sa-

mosprávy, neziskové organizácie a podnikateľov do aktívneho rozvoja cestovného ruchu. Zvýšenie popularity Galantsko – 

Šalianskeho regiónu a Mikulovska. Vytvoriť jednotný image spoločného regiónu, vytvoriť  spoločnú destináciu cestovného ruchu. 

Existujúcu situáciu dôkladne zanalyzovať, navrhované aktivity koncipovať v aspekte uspokojovania potrieb cieľových skupín, 

existujúcich a potenciálnych zákazníkov. Pri tvorbe produktu cestovného ruchu postupovať pružne, mať na zreteli ekonomicko – 

rozvojový potenciál odvetvia.

Prioritná oblasť:

• 1.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou , využitie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu 

regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu

Opatrenie:

• 1.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.
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Aktivity:

• 1.1.1.1 Analýza stavu relevantných plánovacích dokumentov, zhodnotenie stavu implementácie rozvojových stratégií, spracov-

anie databáz projektov zameraných na rozvoj CR, analýza dosiaľ realizovaných projektov zameraných na rozvoj cestovného 

ruchu s prihliadnutím na projekty realizovane prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce.

• 1.1.1.2 Analýza a spracovanie databáz  organizácii angažovaných v cestovnom ruchu v riešenom území, oslovenie organizácií.

• 1.1.1.3 Komplexné spracovanie databáz podnikateľov a poskytovateľov služieb spojených s CR  v prihraničnom regióne ČR-

SR, primárny a sekundárny výskum, databázy štatistiky.

• 1.1.1.4 Identifi kácia turistických klastrov cestovného ruchu koncipovaných vo vymedzenom území regiónu, zmapovanie temat-

ických produktov   vínne cesty, turistické trasy, historické cesty.

• 1.1.1.5 Analýza možností spolupráce podnikateľského sektora, organizácií a samospráv. Podporovanie komparácia  výskumov, 

prieskumov, evidencie údajov, skúmania vplyvov, analýz  (napr. na trhovej, environmentalistickej, spoločenskej, regionálnej,  

hospodárskej oblasti a z hladiska udržovateľnosti) zameraných na problematiku cestovného ruchu Výstupom je kompletná 

databáza a štúdia  kompletná analýza.

Opatrenie:

• 1.1.1 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických destinácií  vytvorenie 

inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivity:

• 1.1.1.1 Vypracovanie koncepcie rozvoja  služieb poskytovaných organizáciami angažovanými v cestovom ruchu /príprava 

akčného plánu v oblasti rozvoja služieb pre organizácie MTD.

• 1.1.1.2 Vypracovanie funkčného systému pravidiel pre rozvoj organizácií / Príprava plánu rozvoja organizácie  (vrátane systému 

pravidiel fungovania).

• 1.1.1.3 Príprava dohody o spolupráci, návrhy na vytvorenie organizácie EGTC ( Európskej organizácie pre územnú spoluprácu).

• 1.1.1.4 Vypracovanie programu pre sieťový rozvoj organizácií.

• 1.1.1.5 Vytvorenie systému členských príspevkov a  systému zainteresovanosti.

• 1.1.1.6 Príprava kľúčových projektov  rozvoja destinačných  produktov cestovného ruchu. 

• 1.1.1.7 Usporiadanie turistických ponúk do balíkov, zavedenie garantovaného programového systému.

• 1.1.1.8 Vytvorenie animačného programu atď. .

• 1.1.1.9 Vytvorenie systému ochranných značiek zaisťujúcich kvalitu, zavedenie systémov riadiacich kontrolu.

• 1.1.1.10 Uskutočnenie projektov pre spokojnosť zákazníkov, realizácia programu environmentálnej udržateľnosti (napr. zelená 

služba).

Opatrenie:

• 1.1.1 Pomoc pri turistickej spolupráci.

Aktivity:

• 1.1.1.1 Posúdenie, naplánovanie a zladenie ponuky podujatí v celom prihraničnom regióne , príprava programového diára, 

worshopy pre zainteresovaných  organizácie ,investori, riadiace autority, marketingoví experti.

Opatrenie:

• 1.1.2 Spoločný vývoj produktov komplementárnych turistických ponúk.

Aktivity:

• 1.1.2.1 Vytvorenie spoločného informatického systému a interaktívnej webovej stránky, rezervačného systému.   

• 1.1.2.2 Školenie spolupracovníkov organizácií MTD  bezprostredne spojené s osvojením si funkcionality horeuvedeného 

informačného systému. 

• 1.1.2.3 Worshopy pre zainteresovaných  organizácie ,investori, riadiace autority, marketingoví experti.
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Opatrenie:

• 1.1.3 Podpora marketingovej činnosti, propagácia.

Aktivity:

• 1.1.3.1 Marketing, PR a komunikačné aktivity , oslovenie cieľovej skupiny (napr. publikácie, plánovanie komunikačných kam-

paní, účasť na veľtrhoch).

• 1.1.3.2 Informačná a propagačná činnosť.                                                                                                                     

• 1.1.3.3 Podpora predaja služieb cestovného ruchu v súlade s ponukou členov  organizácii TDM ( podpora predaja produktov 

organizácií cestovného ruchu  napr. hodnotiace systémy , komunikácia, vybudovanie strategických a odbytových partnerstiev 

so strategickými poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu, partnerskými  destináciami cestovného ruchu mimo pohraničia).

Opatrenie:

• 1.1.4 E marketing a rozvoj obsahu.

Aktivity:

• 1.1.4.1 Vytvorenie spoločného dizajnu Česko  Slovenskej prihraničnej destinácie cestovného ruchu, design manuál, jednotný 

imidž destinácie, plánovanie a rozvoj  značiek, materiály pre direkt marketing.

Opatrenie:

• 1.1.5 Vytvorenie systému  jednotnej karty zliav spoločného regiónu CR.   

Aktivity:

• 1.1.5.1 Zavedenie systému zľavových kariet v cestovnom ruchu v oblastiach: doprava, služby v cestovnom ruchu, reštauračné 

služby, kultúrne, športové atď. podujatia.

Opatrenie:

• 1.1.6 Zabezpečenie technického vybavenia turisticko – inoformačných kancelárií.

Aktivity:

• 1.1.6.1 Vybudovanie a technické vybavenie TIK v Galantsko  Šalianskom regióne. 

• 1.1.6.2 Vybudovanie a technické vybavenie TIK v Mikulovskom regióne.

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj podnikania

Vízia: Galantsko – Šaliansky región a Mikulovský región zabezpečia dobré podmienky pre život svojich občanov podporou tvorby 

pracovných miest, dobrými podmienkami pre rozvoj podnikania, podporia tvorbu HDP v regióne ktorá prispeje k ekonomickej 

a sociálnej stabilite Českej a Slovenskej republike.

Strategický cieľ: Podpora aktivít zameraných na podporu podnikania, podpora budovania neziskovej infraštruktúry, pod-

pora vytvárania verejno – súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských inkubátorov, iniciatíva pri zakladaní 

podnikateľských združení, aktívny lobbing pri získavaní strategických investícií do regiónov.

Prioritná oblasť:

• 1.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekonomicky silné trhy a rozvinutosti  

infraštruktúry na rozvoj podnikania

Opatrenie:

• 1.1.1 Podpora budovania neziskovej infraštruktúry podnikania.
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Aktivity:

• 1.1.1.1 Spracovanie prieskumu zameraného na lokalizáciu vhodnosti budovania priemyselných parkov, možnosti lokalizácie do 

existujúcich nevyužitých priemyselných areálov (brownfi eldy) a do úplne nových lokalít na pozemky vo vlastníctvach samos-

práv (greenfi eldy).

• 1.1.1.2 Spracovanie analýz existujúcich územných plánov obcí Galantsko – Šalianskeho a Mikulovského regiónu v aspekte 

možností lokalizácie podnikateľských subjektov.

• 1.1.1.3 Príprava projektov – technická dokumentácia na realizáciu investícií zameraných na vybudovanie neziskovej 

infraštruktúry podnikania – prístupové komunikácie, energetické siete. 

• 1.1.1.4 Príprava projektov – žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok zameraný na vybudovanie priemyselných parkov, prístu-

pových komunikácií a inžinierskych sietí. 

Opatrenie:

• 1.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských inkubátorov.

Aktivity:

• 1.1.2.1 Analýza možností využitia súkromného sektora pri zabezpečovaní verejených služieb (outsorcing).

• 1.1.2.2Analýza možností fi nancovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry, využívaných na verejno 

prospešné účely prostredníctvom súkromných fi nančných zdrojov.

• 1.1.2.3 Analýza možností využitia súkromno-verejných partnerstiev v oblasti mestskej výstavby a regionálneho rozvoja ( 

brownfi eldy, vedecko – technické parky, sociálne byty, kongresové centrá).

• 1.1.2.4 Analýza možností využitia súkromno verejných partnerstiev v oblasti technických služieb ( verejné osvetlenie, oprava 

a údržba komunikácií, odoz a likvidácia odpadu, údržba verejnej zelene.

• 1.1.2.5 Príprava – spracovanie podkladov pre lokalizáciu a technické zabezpečenie realizácie podnikateľského inkubátora na 

podporu cezhraničného podnikania.

• 1.1.2.6 Spracovanie žiadosti o spolufi nancovanie investície zameranej na výstavbu podnikateľského inkubátora na podporu 

cezhraničného podnikania.

Opatrenie:

• 1.1.3 Iniciatíva pri zakladaní podnikateľských združení, aktívny lobbing pri získavaní strategických investícií do regiónov.

Aktivity:

• 1.1.3.1 Príprava a spracovanie dokumentácie potrebnej na založenie cezhraničného podnikateľského klastra – 

„Podnikateľského združenia Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu“.

• 1.1.3.2 Zaregistrovanie cezhraničného podnikateľského klastra „Podnikateľského združenia Mikulovského a Galantsko – 

Šalianskeho regiónu“.

• 1.1.3.3 Analýza možností strategických investícií a participácie na nich v Galantsko – Šalianskom a Mikulovskom regióne 

a predstavenie týchto možností investičným skupinám na Slovensku a v Českej republike.

• 1.1.3.4 Aktívny lobing v aspekte realizácie investície Slovenskými investormi v Mikulovskom regióne a Českými investormi 

v Galantsko – Šalianskom regióne.

Akčný a fi nančný plán komplexnej stratégie spoločného rozvoja Galantského a Miku-

lovského regiónu

1. Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce v ob-

lasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.
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Aktivita

1.1.1.1 Organizovanie workshopov a konferencií za účasti združení samospráv, samospráv, 

orgánov štátnej správy a neziskových organizácií zameraných na výmenu skúseností v oblasti 

zavedenia separovaného zberu odpadov.

Termín realizácie od  do 01. 11. 2013 -30. 11. 2013

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov 

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na podujatí

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce 

v oblasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.

Aktivita

1.1.1.2 Výmena skúseností, prezentácia „Best practices“ v aspekte realizovaných projektov 

fungujúcich zariadeniach samospráv zameraných na separovaný zber odpadov, efektivita 

a ekonomika prevádzky zberných dvorov. 

Termín realizácie od  do 01. 01. 2014 – 31. 01. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na podujatí

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce 

v oblasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.

Aktivita

1.1.1.3 Výmena skúseností, prezentácia „Best practices“ v aspekte realizovaných projektov 

fungujúcich zariadeniach samospráv zameraných na zhodnocovanie vyseparovaných zložiek 

odpadov. 

Termín realizácie od  do 01. 03. 2014 – 31. 03. 2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov
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Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na podujatí

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce 

v oblasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.

Aktivita
1.1.1.4 Výmena skúseností v oblasti podpory separovaného zberu odpadov, porovnanie legis-

latívy Českej a Slovenskej republiky v danej problematike. 

Termín realizácie od  do 01. 03. 2014 – 31. 03.2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na podujatí

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce 

v oblasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.

Aktivita

1.1.1.5 Propagačné aktivity a spoločná cezhraničná marketingová kampaň zameraná na zvýšenie 

podielu vyseparovaného tuhého komunálneho odpadu v prihraničnom území, aspekty čistej 

krajiny. 

Termín realizácie od  do 01. 04. 2014 – 30. 04. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Prostredníctvom projektu

Monitoring a hodnotenie
Počet typov propagačných materiálov, počet kusov propagačných materiálov, Počet oslov-

ených osôb a subjektov v marketingovej kampani

Prioritná oblasť
1.1 Spolupráca v oblasti zavedenia efektívnych systémov separovaného zberu odpadov, aktívna 

propagácia v aspekte motivácie obyvateľstva k separácii.

Opatrenie 
1.1.1 Podpora intenzívnej komunikácie združení samospráv v aspekte cezhraničnej spolupráce 

v oblasti zavedenia systémov separovaného zberu odpadov.
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Aktivita
1.1.1.6 Aktivity zameraná na prácu s mládežou – predchádzanie znečisťovania životného pros-

tredia odpadom. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2014 – 31. 05. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko, základné a stredné školy Galantsko –Šalianskeho regiónu

Financovanie Prostredníctvom projektu

Monitoring a hodnotenie
Počet vytvorených a spracovaných edukačných materiálov, Počet žiakov a škôl zapojených do 

aktivity

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita

1.2.1.1 Konferencie na témy čo spôsobuje devastácia životného prostredia v regionálnych 

meradlách aké sú následky nielen na krajinu ale i samostatných obyvateľov žijúcich na daných 

územiach.

Termín realizácie od  do 01. 06. 2014 - 30. 06. 2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, neziskové organizácie, orgány štátnej a verejnejs správy ČR SR, 

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na konferencii

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.2 Typológia – predstavenie jednotlivých druhov OZE, odborné semináre za účasti vedeck-

ých a odborných autorít zo Slovenskej a Českej republiky.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2014 - 30. 09. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri 
Svazek obcí Mikulovsko, orgány štátnej a verejnej správy, neziskové organizácie, vysoké školy 

a odborné inštitúcie
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Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet prezentácií, počet účastníkov na odbornej konferencii

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita

1.2.1.3 „BEST practises“  návšteva, prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodnocov-

anie obnoviteľných zdrojov energie   Geotermálna energia – vykurovanie zariadení občianskej 

vybavenosti a obytných priestorov , využitie termálnych vôd – Galanta, Slovenská republika, 

Lipót Maďarská republika.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2014 - 30. 09. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita

1.2.1.4 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodno-

covanie obnoviteľných zdrojov energie   Veterná energia   výroba elektrickej energie, Rakúsko, 

Maďarsko.

Termín realizácie od  do 01. 10. 2014 - 31. 10. 2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“
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Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.5 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodno-

covanie obnoviteľných zdrojov energie   biomasa – Česká republika

Termín realizácie od  do 01. 10. 2014 – 31. 10. 2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita

1.1.1.6 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodno-

covanie obnoviteľných zdrojov energie   slnečná energia, fotovoltická elektráreň  Slovenská 

republika.

Termín realizácie od  do 01. 11. 2014 – 30. 11. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.
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Aktivita

1.2.1.7 „BEST practises“ návšteva,  prezentácia,  prevádzka a efektivita zariadení  na zhodno-

covanie obnoviteľných zdrojov energie    BRO, bioplyn, návšteva , bioplynovej stanice Česká 

republika.

Termín realizácie od  do 01. 11. 2014 – 30. 11. 2014

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko 

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.8 Analýza potenciálu  a stratégia využita obnoviteľných zdrojov energie  v Galantsko –

Šalianskom a Mikulovskom regióne.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko 

Financovanie Z projektových zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných štúdií

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.9 Analýza početnosti , využitia, technického stavu verejných budov v prihraničných región-

och v aspekte možnosti využitia OZE na autonómne zásobovanie energiou.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko 
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Financovanie Z projektových zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných štúdií

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.10 Moderné trendy vo výstavbe nových objektov a rekonštrukcii – zníženia energetickej 

náročnosti existujúcich objektov občianskej vybavenosti.

Termín realizácie od  do 01. 02. 2015 -28. 02. 2015

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko 

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet prezentácií a počet účastníkov na stretnutí

Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.11 Vytvorenie stálej komunikačnej platformy v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti 

využívania a propagácie využitia obnoviteľných zdrojov energií v oboch prihraničných regiónov. 

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko 

Financovanie Z projektovej podpory

Monitoring a hodnotenie Počet vytvorených web stránok
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Prioritná oblasť

1.2 Spolupráca v oblasti využitia  obnoviteľných zdrojov energie – zníženie mieri kontaminácie 

ovzdušia  exhalátmi  a predchádzanie následkov klimatických zmien v dôsledku vysokej mieri 

využívania fosílnych palív ako zdrojov energie.

Opatrenie 

1.2.1 Zabezpečenie transferu informácií  a skúseností,  podpora intenzívnej spolupráce združení 

samospráv Mikulovského a Galantského regiónu v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov ener-

gie.

Aktivita
1.2.1.12 Zvyšovanie efektívne propagácie a možností v zavádzaní jednotlivých technológií zam-

eraných na obnoviteľné zdroje pre domácnosti. 

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko 

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z projektových zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet typov propagačných materiálov, Počet kusov propagačných materiálov

Prioritná oblasť 1.3 Podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Opatrenie 
1.3.1 Spolupráca v oblasti aktívne ho marketingu a vzdelávania obyvateľstva všetkých vekových 

skupín v tematike ochrany životného prostredia.

Aktivita

1.3.1.1 Zorganizovanie spoločného podujatia v rámci partnerských mikroregiónov – Deň Zeme, 

čistenie, lesov, brehov riek, verejných priestranstiev – pravidelné podujatie každoročne 

s účasťou škôl a neziskových organizácií v partnerských regiónoch. 

Termín realizácie od  do 22. 04. 2014

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov zapojených do aktivít Dňa Zeme

Prioritná oblasť 1.3 Podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Opatrenie 
1.3.1 Spolupráca v oblasti aktívne ho marketingu a vzdelávania obyvateľstva všetkých vekových 

skupín v tematike ochrany životného prostredia.

Aktivita
1.3.1.2 Organizovanie cezhraničnej vedomostnej súťaže o ochrane životného prostredia pre 

žiakov základných a stredných škôl v partnerských regiónoch.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko
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Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov zapojených do vedomostnej sutaže, počet zapojených základných a stred-

ných škôl

Prioritná oblasť 1.3 Podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Opatrenie 
1.3.1 Spolupráca v oblasti aktívne ho marketingu a vzdelávania obyvateľstva všetkých vekových 

skupín v tematike ochrany životného prostredia.

Aktivita
1.3.1.3 Spoločná propagačná a marketingová kampaň – putovný pohár „Čistá obec prihraničia“ 

mikroregiónov ZMO GA-SA a Mikulovského regiónu. 

Termín realizácie od  do 01. 04. 2015 – 30.04. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov zapojených do aktivít „Čistá obec prihraničia“ 

Prioritná oblasť 1.3 Podpora výchovnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Opatrenie 
1.3.1 Spolupráca v oblasti aktívne ho marketingu a vzdelávania obyvateľstva všetkých vekových 

skupín v tematike ochrany životného prostredia.

Aktivita 1.3.1.4 Prednášky s medzinárodnou účasťou  v problematike ochrany životného prostredia. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2015 – 31. 05. 2015

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na medzinárodnej konferencii

Prioritná oblasť 1.4 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie 
1.4.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie pri-

rodzených ekotopov a biotopov pre budúce generácie. 

Aktivita
1.4.1.1 Spracovanie komplexnej databázy CHKO v Mikulovskom a Galantsko – Šalianskom 

regióne. 
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Termín realizácie od  do 01. 05. 2015 – 31. 10. 2015

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vytvorených databáz

Prioritná oblasť 1.4 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie 
1.4.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie pri-

rodzených ekotopov a biotopov pre budúce generácie. 

Aktivita 1.4.1.2 Interaktívna prezentácia CHKO v Mikulovskom a Galantsko   Šalianskom regióne.

Termín realizácie od  do 01. 06. 2015 – 30. 06. 2015 

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii, počet účastníkov základných, stredných a vysokých škôl, 

Prioritná oblasť 1.4 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie 
1.4.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie pri-

rodzených ekotopov a biotopov pre budúce generácie. 

Aktivita
1.4.1.3 Spoločná propagácia – vybudovanie jednotného image CHKO v Mikulovskom a Galant-

sko – Šalianskom regióne.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2015 – 30. 11. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet typov propagačných materiálov, Počet kusov propagačných materiálov

Prioritná oblasť 1.4 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie 
1.4.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie pri-

rodzených ekotopov a biotopov pre budúce generácie. 
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Aktivita
1.4.1.4 „Spoznávaj prírodu“ – cyklus prednášok o CHKO v Mikulovskom a Galantsko – 

Šalianskom regióne pre žiakov stredných a základných škôl o CHKO.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2015 – 30. 09. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii, počet účastníkov základných a stredných škôl, 

Prioritná oblasť 1.4 Výmena skúseností v oblasti manažmentu CHKO.

Opatrenie 
1.4.1 Podpora aktívnej ochrany CHKO v riešených regiónoch, zachovanie a zveľaďovanie pri-

rodzených ekotopov a biotopov pre budúce generácie. 

Aktivita
1.4.1.5 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, výmena skúseností medzi Českou 

a Slovenskou republikou o manažmente CHKO.

Termín realizácie od  do 01. 10. 2015 – 31. 10. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na konferencii, neziskové organizácie, účastníci štátnej verejnej správy

2. Rozvoj samospráv a ich vzájomná spolupráca

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita
2.1.1.1 Odborná konferencia o legislatívnom pozadí výkonu samosprávy v Českej a Slovenskej 

republike – porovnanie originálnych kompetencií a systému fi nancovania samospráv. 

Termín realizácie od  do 01. 01. 2016 – 31. 01. 2016

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov na konferencii, neziskové organizácie, účastníci štátnej verejnej správy, počet 

účastníkov jednotlivých samospráv
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Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita
2.1.1.2 Možnosti fi nancovania rozvojových aktivít samospráv v Českej a Slovenskej republike – 

skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na skvalitňovanie občianskej infraštruktúry.

Termín realizácie od  do 01. 02. 2016 – 29. 02. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov na konferencii, účastníci štátnej verejnej správy, počet účastníkov jednot-

livých samospráv

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita

2.1.1.3 Výmena skúseností a prezentácia „Best Practices“. Projekt realizovaný v Slovenskej re-

publike – Predstavenie projektu, ekonomická a trvalá udržateľnosť, dopad v aspekte skvalitne-

nia života vo vidieckych sídlach.

Termín realizácie od  do 01. 03. 2016 – 31. 03. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita

2.1.1.4 Výmena skúseností a prezentácia „Best Practices“. Projekt realizovaný v Českej republike 

– Predstavenie projektu, ekonomická a trvalá udržateľnosť, dopad v aspekte skvalitnenia života 

vo vidieckych sídlach.

Termín realizácie od  do 01. 04. 2016 – 30. 04. 2016

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko 
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Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na prezentácii „Best Practices“

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita

2.1.1.5 Konferencia – úloha združení miest a obcí v procese prípravy a prerokovania legislatívy 

majúcej priamy vplyv na činnosť samospráv v Českej a Slovenskej republike, aktívne presad-

zovanie politiky zameranej na obhajobu priorít a potrieb samospráv. 

Termín realizácie od  do 01. 04. 2016 – 30. 04. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov na konferencii, účastníci jednotlivých samospráv, 

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.

Aktivita
2.1.1.6 Podpora aktívnej spolupráce a vytvorenie spolupráce Mikulovského a Galantsko – 

Šalianskeho regiónu v rámci krajín V4. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2016 – 31. 10. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných štúdií

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.1 Transfer skúseností v oblasti výkonu samosprávy, problematika rozvoja regiónov v aspekte 

kontextu výkonu činnosti samosprávy.
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Aktivita
2.1.1.7 Vytvorenie inštitucionálnej spolupráce s organizáciami zainteresovanými v otázkach 

regionálneho rozvoja. 

Termín realizácie od  do 01. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov jednotlivých samospráv, zainteresovaných organizácií

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.2 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samos-

práv a jednotlivých obcí Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivita
2.1.2.1 Organizácia športovo-spoločenského podujatia Deň Galantsko – Šalianskeho regiónu 

v Slovenskej republike.

Termín realizácie od  do 01. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov športovo – spoločenského podujatia, počet účastníkov základných a stred-

ných škôl. 

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.2 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samos-

práv a jednotlivých obcí Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivita
2.1.2.2 Organizácia športovo-spoločenského podujatia Deň Mikulovského regiónu v Českej 

republiky.

Termín realizácie od  do 01. 06. 2016 – 30. 06. 2016

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov športovo – spoločenského podujatia, počet účastníkov základných a stred-

ných škôl. 
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Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.2 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samos-

práv a jednotlivých obcí Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivita
2.1.2.3 Projekt Town Twinning – organizovanie spoločného podujatia partnerských obcí v rámci 

EÚ a pridružených krajín. 

Termín realizácie od  do 01. 10. 2016 – 31. 10. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA Svazek obcí Mikulovsko

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie
Počet jednotlivých účastníkov spoločného podujatia, Počet zúčastnených predstaviteľov sa-

mospráv, počet účastníkov partnerských obcí

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.2 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samos-

práv a jednotlivých obcí Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivita 2.1.2.4 Zorganizovanie festivalu miestnych tradícií Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2016 – 30. 09. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet zúčastnených na festivale miestnych tradícií

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.2 Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v rámci združení samos-

práv a jednotlivých obcí Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu.

Aktivita 2.1.2.5 Zorganizovanie festivalu miestnych tradícií Mikulovského regiónu.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2016 – 30. 09. 2016

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet zúčastnených na festivale miestnych tradícií
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Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.3 Podpora spolupráce organizácií tvoriacich verejný život v obciach – neziskové organ-

izácie, športové a kultúrne organizácie, školy, cirkvi.

Aktivita
2.1.3.1 Zorganizovanie športového turnaja futbalových oddielov Galantsko – Šalianskeho 

a Mikulovského regiónu. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2015 – 31. 05. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Vlastné zdroje

Monitoring a hodnotenie
Počet zúčastnených na športovom podujatí, počet účastníkov samospráv a združení obcí, 

počet futbalových oddielov, počet účastníkov základných a stredných škôl

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.3 Podpora spolupráce organizácií tvoriacich verejný život v obciach – neziskové organ-

izácie, športové a kultúrne organizácie, školy, cirkvi.

Aktivita 2.1.3.2 Zorganizovanie spoločného stretnutia  a cvičenia dobrovoľných hasičských zborov.

Termín realizácie od  do 01. 06. 2015 – 30. 06. 2015

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie
Počet zúčastnených na športovom podujatí, počet účastníkov samospráv a združení obcí, 

počet futbalových oddielov, počet účastníkov základných a stredných škôl

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.3 Podpora spolupráce organizácií tvoriacich verejný život v obciach – neziskové organ-

izácie, športové a kultúrne organizácie, školy, cirkvi.

Aktivita
2.1.3.3 Verejné fórum – vybudovanie spoločnej komunikačnej platformy neziskových organ-

izácií v Galantsko – Šalianskom a Mikulovskom regióne.

Termín realizácie od  do 01. 10. 2016 – 31. 12. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko
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Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vytvorených web stránok

Prioritná oblasť 2.1 Aktívna spolupráca samospráv a združení obcí

Opatrenie 
2.1.3 Podpora spolupráce organizácií tvoriacich verejný život v obciach – neziskové organ-

izácie, športové a kultúrne organizácie, školy, cirkvi.

Aktivita
2.1.3.4 Podpora spoločných projektov a aktivity základných a stredných škôl v Galantsko – 

Šalianskom a Mikulovskom regióne. 

Termín realizácie od  do 01. 11. 2016 – 30. 11. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie
Počet predstaviteľov samospráv, Neziskové organizácie, Počet účastníkov podnikateľského 

sektora

3. Vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.

Aktivita

3.1.1.1 Analýza stavu relevantných plánovacích dokumentov, zhodnotenie stavu implementácie 

rozvojových stratégií, spracovanie databáz projektov zameraných na rozvoj CR, analýza dosiaľ 

realizovaných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu s prihliadnutím na projekty 

realizovane prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných štúdií

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.
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Aktivita
3.1.1.2 Analýza a spracovanie databáz  organizácii angažovaných v cestovnom ruchu v 

riešenom území, oslovenie organizácií.

Termín realizácie od  do 01. 04. 2015 – 30. 06. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných databáz, Počet oslovených organizácií, 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.

Aktivita
3.1.1.3 Komplexné spracovanie databáz podnikateľov a poskytovateľov služieb spojených s CR  

v prihraničnom regióne ČR-SR, primárny a sekundárny výskum, databázy štatistiky.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2015 – 31. 10. 2015

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných databáz 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.

Aktivita

3.1.1.4 Identifi kácia turistických klastrov cestovného ruchu koncipovaných vo vymedzenom 

území regiónu, zmapovanie tematických produktov   vínne cesty, turistické trasy, historické 

cesty.

Termín realizácie od  do 01. 11. 2015 – 29. 02. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných štúdií 
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Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.1 Defi novanie ponuky  cestovného ruchu pohraničného regiónu a  analýza stavu odvetvia.

Aktivita

3.1.1.5 Analýza možností spolupráce podnikateľského sektora, organizácií a samospráv. Podpo-

rovanie komparácia  výskumov, prieskumov, evidencie údajov, skúmania vplyvov, analýz  (napr. 

na trhovej, environmentalistickej, spoločenskej, regionálnej,  hospodárskej oblasti a z hladiska 

udržovateľnosti) zameraných na problematiku cestovného ruchu Výstupom je kompletná data-

báza a štúdia  kompletná analýza.

Termín realizácie od  do 01. 03. 2016 – 30. 06. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných štúdií, Počet spracovaných databáz 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.1 Vypracovanie koncepcie rozvoja  služieb poskytovaných organizáciami angažovanými v 

cestovom ruchu /príprava akčného plánu v oblasti rozvoja služieb pre organizácie MTD.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2016 – 31. 12. 2016

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných štúdií, Počet spracovaných databáz 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.2 Vypracovanie funkčného systému pravidiel pre rozvoj organizácií / Príprava plánu roz-

voja organizácie  (vrátane systému pravidiel fungovania).

Termín realizácie od  do 01. 09. 2016 – 31. 12. 2016
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Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných štúdií, Počet spracovaných databáz 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.3 Príprava dohody o spolupráci, návrhy na vytvorenie organizácie EGTC (Európskej organi-

zácie pre územnú spoluprácu).

Termín realizácie od  do 01. 01. 2017 – 31. 01. 2017

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet účastníkov jednotlivých samospráv 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita 3.1.2.4 Vypracovanie programu pre sieťový rozvoj organizácií.

Termín realizácie od  do 01. 02. 2017 – 28. 02. 2017

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných štúdií, Počet spracovaných databáz 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.
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Aktivita 3.1.2.5 Vytvorenie systému členských príspevkov a  systému zainteresovanosti.

Termín realizácie od  do 01. 03. 2017 – 31. 03. 2017

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných systémov členských príspevkov  

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita 3.1.2.6 Príprava kľúčových projektov  rozvoja destinačných  produktov cestovného ruchu. 

Termín realizácie od  do 01. 04. 2017 – 31. 07. 2017

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných projektov, Počet vypracovaných štúdií 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.7 Usporiadanie turistických ponúk do balíkov, zavedenie garantovaného programového 

systému.

Termín realizácie od  do 01. 09. 2017 – 30. 09. 2017

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet zavedených programových systémov
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Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita 3.1.2.8 Vytvorenie animačného programu atď. .

Termín realizácie od  do 01. 10. 2017 – 30. 10. 2017

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vytvorených animačných programov 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.9 Vytvorenie systému ochranných značiek zaisťujúcich kvalitu, zavedenie systémov riadia-

cich kontrolu.

Termín realizácie od  do 01. 11. 2017 – 31. 12. 2017 

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet  vytvorených  a zavedených systémov ochrannýc h značiek

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 
3.1.2 Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia zavedením systému menežmentu turistických 

destinácií  vytvorenie inštitucionálnej formy spolupráce, spoločná cezhraničná organizácia  MTD.

Aktivita
3.1.2.10 Uskutočnenie projektov pre spokojnosť zákazníkov, realizácia programu environmentál-

nej udržateľnosti (napr. zelená služba).

Termín realizácie od  do 01.  05. 2018 – 31. 05. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko
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Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie

Počet účastníkov zapojených do projektu „Zelená služba“, Počet účastníkov základných 

a stredných škôl, Neziskové organizácie, Počet účastníkov z podnikateľského sektora, Predsta-

vitelia samospráv.l 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.3 Pomoc pri turistickej spolupráci.

Aktivita

3.1.3.1 Posúdenie, naplánovanie a zladenie ponuky podujatí v celom prihraničnom regióne , prí-

prava programového diára, worshopy pre zainteresovaných  organizácie ,investori, riadiace au-

tority, marketingoví experti.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2018 – 28. 02. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie

Počet vypracovaných ponúk podujatí, počet účastníkov workshopov, počet neziskových orga-

nizácií, počet účastníkov investorov, počet predstaviteľov jednotlivých samospráv, počet marke-

tingových expertov.

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.4 Spoločný vývoj produktov komplementárnych turistických ponúk.

Aktivita
3.1.4.1 Vytvorenie spoločného informatického systému a interaktívnej webovej stránky, rezervač-

ného systému.   

Termín realizácie od  do 01. 03. 2018 – 31. 03. 2018

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných webových stránok 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.
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Opatrenie 3.1.4 Spoločný vývoj produktov komplementárnych turistických ponúk.

Aktivita
3.1.4.2 Školenie spolupracovníkov organizácií MTD  bezprostredne spojené s osvojením si funk-

cionality horeuvedeného informačného systému. 

Termín realizácie od  do 01. 04. 2018 – 31. 05. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet účastníkov jednotlivých školení, počet organizácií zapojených do jednotlivých školení, 

počet účastníkov z jednotlivých odvetví cestovného ruchu 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.4 Spoločný vývoj produktov komplementárnych turistických ponúk.

Aktivita
3.1.4.3 Worshopy pre zainteresovaných  organizácie, investori, riadiace autority, marketingoví 

experti.

Termín realizácie od  do 30. 06. 2018 – 31. 08. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie

Počet zainteresovaných organizácií zúčastnených na workshoch, počet zainteresovaných in-

vestorov, samospráv, riadiacich orgánov a marketingových expertov zúčastnených na worsho-

poch

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.5 Podpora marketingovej činnosti, propagácia.

Aktivita
3.1.5.1 Marketing, PR a komunikačné aktivity , oslovenie cieľovej skupiny (napr. publikácie, pláno-

vanie komunikačných kampaní, účasť na veľtrhoch).

Termín realizácie od  do 01. 04. 2018 – 30. 06. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko



Integrovaná koncepcia cezhraničnej spolupráce 

Komplexná stratégia spoločného rozvoja Galantsko - Šalianskeho a Mikulovského regiónu

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet spracovaných a vydaných publikácií, počet účastníkoch na veľtrhoch, 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.5 Podpora marketingovej činnosti, propagácia.

Aktivita 3.1.5.2 Informačná a propagačná činnosť.                                                                                                                     

Termín realizácie od  do 01. 04. 2018 – 30. 09. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie
Počet zainteresovaných investorov, neziskových organizácií CR, počet zainteresovaných z ob-

lasti podnikateľského serktora, počet oslovených návštevníkov TDM 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.5 Podpora marketingovej činnosti, propagácia.

Aktivita

3.1.5.3 Podpora predaja služieb cestovného ruchu v súlade s ponukou členov  organizácii TDM 

( podpora predaja produktov organizácií cestovného ruchu  napr. hodnotiace systémy , komu-

nikácia, vybudovanie strategických a odbytových partnerstiev so strategickými poskytovateľmi 

služieb v cestovnom ruchu, partnerskými  destináciami cestovného ruchu mimo pohraničia).

Termín realizácie od  do 01. 04. 2018 – 30. 09. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet predaných produktov a služieb v cestovnom ruchu,  Počet vybudovaných partnerstiev 

poskytovateľov služieb partnerských destinácií. 

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.6 E  marketing a  rozvoj obsahu.
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Aktivita

3.1.6.1 Vytvorenie spoločného dizajnu Česko  Slovenskej prihraničnej destinácie cestovného ru-

chu, design manuál, jednotný imidž destinácie, plánovanie a rozvoj  značiek, materiály pre di-

rekt marketing.

Termín realizácie od  do 01. 04. 2018 – 30. 09. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet vyvorneých marketingových materiálov, počet vytvorených design manuálov

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.7 Vytvorenie systému  jednotnej karty zliav spoločného regiónu CR.   

Aktivita
3.1.7.1 Zavedenie systému zľavových kariet v cestovnom ruchu v oblastiach: doprava, služby v 

cestovnom ruchu, reštauračné služby, kultúrne, športové atď. podujatia.

Termín realizácie od  do 01. 05. 2018 – 30. 05. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Projektová podpora

Monitoring a hodnotenie Počet zavedených zľavových kariet

Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.8 Zabezpečenie technického vybavenia turisticko – inoformačných kancelárií.

Aktivita 3.1.8.1 Vybudovanie a technické vybavenie TIK v Galantsko  Šalianskom regióne. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2018 – 30. 06. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vybudovaných TIK
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Prioritná oblasť
3.1 Aktívna podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou, využitie prírodného, historického 

a kultúrneho potenciálu regiónov na rozvoj podnikania v cestovnom ruchu.

Opatrenie 3.1.8 Zabezpečenie technického vybavenia turisticko – inoformačných kancelárií.

Aktivita 3.1.8.2 Vybudovanie a technické vybavenie TIK v Mikulovskom regióne. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2018 – 30. 06. 2018

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vybudovaných TIK

4. Zabezpečenie podmienok pre rozvoj podnikania

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 4.1.1 Podpora budovania neziskovej infraštruktúry podnikania.

Aktivita

4.1.1.1 Spracovanie prieskumu zameraného na lokalizáciu vhodnosti budovania priemyselných 

parkov, možnosti lokalizácie do existujúcich nevyužitých priemyselných areálov (brownfi eldy) 

a do úplne nových lokalít na pozemky vo vlastníctvach samospráv (greenfi eldy).

Termín realizácie od  do 01. 09. 2018 – 30. 09. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných prieskumov a analýz

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 4.1.1 Podpora budovania neziskovej infraštruktúry podnikania.

Aktivita
4.1.1.2 Spracovanie analýz existujúcich územných plánov obcí Galantsko – Šalianskeho a Miku-

lovského regiónu v aspekte možností lokalizácie podnikateľských subjektov.

Termín realizácie od  do 01. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko
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Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet spracovaných analýz existujúcich územných plánov obcí Galantsko – Šalianskeho a Mi-

kulovského regiónu

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 4.1.1 Podpora budovania neziskovej infraštruktúry podnikania.

Aktivita
4.1.1.3 Príprava projektov – technická dokumentácia na realizáciu investícií zameraných na vybu-

dovanie neziskovej infraštruktúry podnikania – prístupové komunikácie, energetické siete. 

Termín realizácie od  do 01. 11. 2018 – 01. 12. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet spracovanej technickej dokumentácie 

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 4.1.1 Podpora budovania neziskovej infraštruktúry podnikania.

Aktivita
4.1.1.4 Príprava projektov – žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok zameraný na vybudovanie 

priemyselných parkov, prístupových komunikácií a inžinierskych sietí. 

Termín realizácie od  do 01. 12. 2018 – 31. 12. 2018

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok 

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita
4.1.2.1 Analýza možností využitia súkromného sektora pri zabezpečovaní verejených služieb 

(outsorcing).
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Termín realizácie od  do 01. 01. 2019 – 31. 01. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných analýz

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita
4.1.2.2 Analýza možností fi nancovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktú-

ry, využívaných na verejno prospešné účely prostredníctvom súkromných fi nančných zdrojov.

Termín realizácie od  do 01. 01. 2019 – 31. 01. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných analýz

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita

4.1.2.3 Analýza možností využitia súkromno-verejných partnerstiev v oblasti mestskej výstav-

by a regionálneho rozvoja ( brownfi eldy, vedecko – technické parky, sociálne byty, kongreso-

vé centrá).

Termín realizácie od  do 01. 02. 2019 – 28. 02. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných analýz
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Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita

4.1.2.4 Analýza možností využitia súkromno verejných partnerstiev v oblasti technických služieb 

( verejné osvetlenie, oprava a údržba komunikácií, odoz a likvidácia odpadu, údržba verejnej 

zelene.

Termín realizácie od  do 01. 02. 2019 – 28. 02. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných analýz

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita
4.1.2.5 Príprava – spracovanie podkladov pre lokalizáciu a technické zabezpečenie realizácie 

podnikateľského inkubátora na podporu cezhraničného podnikania.

Termín realizácie od  do 01. 03. 2019 – 31. 03. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných podkladov

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.2 Podpora vytvárania verejno–súkromných partnerstiev, podpora budovania podnikateľských 

inkubátorov.

Aktivita
4.1.2.6 Spracovanie žiadosti o spolufi nancovanie investície zameranej na výstavbu podnikateľ-

ského inkubátora na podporu cezhraničného podnikania.

Termín realizácie od  do 01. 03. 2019 – 31. 03. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko
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Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných žiadostí

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.3 Iniciatíva pri zakladaní podnikateľských združení, aktívny lobing pri získavaní strategických in-

vestícií do regiónov.

Aktivita
4.1.3.1 Príprava a spracovanie dokumentácie potrebnej na založenie cezhraničného podnikateľ-

ského klastra – „Podnikateľského združenia Mikulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu“.

Termín realizácie od  do 01. 04. 2019 – 30. 04. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet spracovanej dokumentácie

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.3 Iniciatíva pri zakladaní podnikateľských združení, aktívny lobing pri získavaní strategických in-

vestícií do regiónov.

Aktivita
4.1.3.2 Zaregistrovanie cezhraničného podnikateľského klastra „Podnikateľského združenia Mi-

kulovského a Galantsko – Šalianskeho regiónu“.

Termín realizácie od  do 01. 04. 2019 – 30. 04. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA, Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet registrácií klastrov

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.3 Iniciatíva pri zakladaní podnikateľských združení, aktívny lobing pri získavaní strategických in-

vestícií do regiónov.
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Aktivita

4.1.3.3 Analýza možností strategických investícií a participácie na nich v Galantsko – Šalianskom 

a Mikulovskom regióne a predstavenie týchto možností investičným skupinám na Slovensku 

a v Českej republike.

Termín realizácie od  do 01. 05. 2019 – 30. 06. 2019

Zodpovedný ZMO GA-SA

Partneri Svazek obcí Mikulovsko

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie Počet vypracovaných analýz

Prioritná oblasť
4.1 Využitie potenciálu kvalifi kovanej pracovnej sili, blízkej geografi ckej dostupnosti na ekono-

micky silné trhy a rozvinutosti  infraštruktúry na rozvoj podnikania.

Opatrenie 
4.1.3 Iniciatíva pri zakladaní podnikateľských združení, aktívny lobing pri získavaní strategických in-

vestícií do regiónov.

Aktivita
4.1.3.4 Aktívny lobing v aspekte realizácie investície Slovenskými investormi v Mikulovskom re-

gióne a Českými investormi v Galantsko – Šalianskom regióne. 

Termín realizácie od  do 01. 05. 2019 – 30. 06. 2019

Zodpovedný Svazek obcí Mikulovsko

Partneri ZMO GA-SA

Financovanie Z vlastných zdrojov

Monitoring a hodnotenie
Počet zainteresovaných do aktívneho lobingu – podnikateľských sektor, neziskové organizácie, 

predstavitelia jednotlivých samospráv.
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Záver

Komplexná  stratégia spoločného rozvoja Galantsko-Šalianskeho a Mikulovského regiónu je výstupom efektívneho návrhu 

spoločnej cezhraničnej spolupráce daných regiónov. Prostredníctvom  vypracovanej komplexnej stratégie sa uľahčí riešenie 

okruhových problémov jednotlivých samospráv  vytvorí sa impulz pre ich riešenie najmä po fi nančnej stránke. Vypracovaný 

dokument považujeme za vysoko efektívny, ktorý bude slúžiť aj pre ďalšie regióny ako ukážka možností účinnej spolupráce 

cezhraničných regiónov. Stratégia jasne a presne defi nuje oblasti, ktoré je potrebné riešiť na cezhraničnej úrovni. Harmonogram 

spoločného projektu, v rámci ktorého projekt vznikol umožňuje neustálu aktualizáciu jednotlivých navrhnutých opatrení, čím sa 

výrazne zvyšuje sila a význam nami spracovanej štúdie. Práve partneri daného projektu so svojimi samosprávami, sú tí, ktorý budú 

môcť naplno využiť danú stratégiu vo svoj prospech v rámci rozvoja spoločnej cezhraničnej spolupráce. 
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