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Banská Bystrica

História
Myšlienka vzniku regionálneho stredoslovenského centra Banská Bystrica - Zvolen, vtedy ešte pod názvom súmestie Banská Bystrica - Zvolen, sa prvý krát objavila
v článku K. Furdíka „Banská Bystrica - Zvolen“ v roku 1945. Nosnou ideou bola myšlienka vybudovania silného cestného ťahu medzi Banskou Bystricou (ďalej BB) a Zvolenom (ďalej ZV) a využívania rýchlych moderných dopravných prostriedkov, ktoré by
časovo skrátili vzdialenosť medzi oboma mestami. Myšlienka o súmestí bola výsledkom snahy štyroch slovenských miest BB, ZV, Martina a Žiliny zameranej proti excentricky položenej funkcii Bratislavy ako hlavného mesta (Černáková, Ž, 1975).
Prvý územný plán regiónu súmestia BB - ZV bol spracovaný v roku 1962
A. Bobušom a kolektívom. Uvedený plán vychádzal z predpokladu, že obidve
mestá si zachovajú svoju úplnú samostatnosť a nezávislosť, ale postupné rozpracovanie plánu viedlo k úprave tejto idey, pretože základným predpokladom
úspešného riešenia je spolupráca oboch miest. Projekt územných plánov sa niekoľko krát prepracovával. Posledný bol vypracovaný na požiadanie vlády SR pod
názvom „Návrh projektu rozvoja stredoslovenského regionálneho centra Banská
Bystrica - Zvolen“ v roku 1995.
Každá z koncepcií územných plánov sa zaoberala riešením podobných okruhov
problémov a to predovšetkým:
→→ riešením dopravy súmestia, resp. regionálneho centra,
→→ riešením technickej infraštruktúry (elektrifikáciou, plynofikáciou, zásobami
pitnej vody, čistením odpadových vôd, kanalizáciou, zásobami energie,
telekomunikáciami),
→→ riešením bývania,
→→ riešením vybavenosti,
→→ riešením lokalizácie priemyselných zón, službových areálov
(sklady, obchody a pod.),
→→ riešením rekreačných možností v priestore regiónu.
Jedným z hlavných východísk projektov bolo spracovanie územných plánov
aglomerácií miest Banská Bystrica a Zvolen.
Plánovaná štruktúra budúceho stredoslovenského regionálneho centra
Regionálne centrum BB – ZV by mali tvoriť tri územno-štrukturálne zložky:

❶ základ — ťažisko regionálneho centra - BB — ZV a sídla ležiace na tejto
urbanizačnej osi: Slovenská Ľupča, Badín, Vlkanová, Hronsek, Sielnica,
Kováčová, Sliač a Lieskovec.

❷ metropolitný útvar = metropolitná aglomerácia – okolité obce.
❸ priame zázemie - územie okolo 70 km priemer a asi 30 — 45 minútovej
dojazdnej vzdialenosti.
Nosnými urbanizažnými bodmi priestorového usporiadania stredoslovenského
regionálneho centra sú Banská Bystrica, Zvolen a Sliač. Predstavujú najvyššie
štrukturálne zoskupenie.

Zvolen

V priestore medzi oboma mestami sa uvažuje o formovaní dvoch vyšších štrukturálnych zoskupení. Jedno sa nachádza v priestore Badín - Vlkanová a druhé

v priestore Sliač - Kováčová, obe by mali priečny západo-východný priebeh a plnili

Dolina, Králiky, Donovaly, Turecká a pod. Na území regiónu sa nachádzajú aj dve

by rozdielne funkcie.

pútnické miesta Staré Hory (Mariánske púte) a Selce. (Cyrilometodejská púť).

Badínsko-vlkanovská skupina by mala naväzovať priamo na mesto Banská

❸ Historicko-kultúrny potenciál sa odzrkadľuje v množstve kultúrnych pamia-

Bystrica a mali by v nej byť lokalizované komerčné, administratívne, vedecko-

tok. Za všetky treba spomenúť mestské pamiatkové rezervácie Banská Bystrica

-technické zariadenia, zariadenia školstva a služieb.

a Zvolen, zámky napr. Zvolenský, Ľupčiansky, rezervácie ľudovej architektúry napr.

Sliačsko-kováčovsko-sielnická skupina by sa mala zakladať na rozvoji liečebno-kúpeľných, kultúrno-spoločenských a rekreačno-športových aktivít.

Špania Dolina, kaštiele, kostoly a pod.

❹ Kultúrno-spoločenský potenciál je reprezentovaný školstvom, kultúrnymi

Ostatné ťažiskové obce teda Slovenská Ľupča, Hronsek a Lieskovec by mali

a spoločenskými inštitúciami. Treba spomenúť najmä vysoké školstvo reprezen-

rozvýjať doplnkové a špecifické zariadenia regionálneho centra. V súčasnosti

tované dvoma univerzitami: Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici a Technická uni-

v prevažnej miere túto funkciu napĺňa Slovenská Ľupča vo vzťahu k Banskej

verzita vo Zvolene a Kňažským seminárom Františka Xaverského v Badíne. Stredné

Bystrici, kde je lokalizovaná priemyselná zóna.

školstvo je zastúpené gymnáziami v Banskej Bystrici a vo Zvolene, strednými odbornými školami, konzervatóriom a učilištiami v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Odpoveď na základnú otázku „Prečo regionálne
stredoslovenské centrum Banská Bystrica - Zvolen?“
sme sa pokúsili zhrnúť do nasledovných piatich bodov: ↘

Na Zvolenskom zámku je sídlo Slovenskej národnej galérie, významné je i Divadlo
J. G. Tajovského, Štátna opera v Banskej Bystrici, galérie, knižnice, rozhlas a televízia a pod.

❺ Demografický potenciál reprezentovaný najmä silne zastúpenou skupinou

obyvateľstva v produktívnom a predproduktívnom veku, čo je predpokladom
budúceho rastu centra.

❶ Úvahy o realizácii projektu vyplývajú už z výbornej polohy budúceho stredo-

Hlavné problémy realizácie

slovenského regionálneho centra. Z fyzicko-geografického hľadiska sa budúce

Popri vyriešení technických otázok ako sú finančné náklady, doprava, bývanie,

centrum rozprestiera vo Zvolenskej kotline, ktorú lemujú na západe Kremnické

technická infraštruktúra a iné, ktoré boli spomínané v predchádzajúcej časti je

vrchy a na východe Nízke Tatry s priaznivými podmienkami pre rozvoj cestov-

jednou z príčin, ktoré brzdia realizácie projektu a na ktorú by sme chceli upozor-

ného ruchu. Aj dopravná poloha je priaznivá. Priestor BB - ZV leží na priesečníku

niť, antagonistický vzťah medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica. Príčiny tohto

medzinárodných cestných koridorov tvorených cestami prvej triedy E 571 a E 77.

antagonizmu siahajú až do minulosti. Problémom oboch miest bolo neustále sú-

E 571 predstavuje ťah západovýchodný: Bratislava - Košice (Bratislava - Senec -

perenie o prvenstvo v rôznych oblastiach, najmä však o prvenstvo v politickom

Nitra - Levice - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice) a E 77 je ťahom

a administratívnom postavení v rámci stredoslovenského regiónu. Tento fakt

severojužným (Poľsko - Tvrdošín - Dolný Kubín - Ružomberok - BB - Lučenec -

sa odzrkadlil aj pri určovaní župného sídla, ktoré bolo v roku 1786 vo Zvolene, po

Šahy - Maďarsko). Na Českú republiku je možné napojenie cez Žiar nad Hronom

Jozefínskej reforme a vytvorení novej správnej jednotky Turčiansko-zvolenskej

na Prievidzu, Trenčín na E 572. Pomerne významný je aj ťah severný cez Malý Štu-

stolice sa administratívne centrum prenieslo do Banskej Bystrice, kde zotrvalo do

rec do Martina. Priaznivé sú aj kilometrové vzdialenosti ako ich uvádzajú autori

roku 1918, potom sa opäť premiestnilo do Zvolena na obdobie 1922 - 1927, a od roku

návrhu z roku 1995: do Bratislavy 200 km, do Košíc 200 km, k hraniciam s Českou

1939 ako sídlo Pohronskej župy. Po vojne v roku 1949 sa vytvorilo krajské zriadenie,

republikou 160 km, s Maďarskou republikou 80 km, s Ukrajinou 290 km a s Poľskou

župy sa rozpadli, vznikol Banskobystrický a Zvolenský okres s administratívnymi

republikou 130 km.

strediskami v Banskej Bystrici a Zvolene. Napriek tomu problém pokračoval aj pri

Významná je poloha voči železničným ťahom. Zvolen patrí v súčasnosti k vý-

určovaní administratívneho centra Banskobystrického a neskôr Stredosloven-

znamným železničným uzlom SR, má dôležité postavenie na trase Bratislava – ZV

ského kraja. Banská Bystrica sa v roku 1949 stala krajským mestom, pričom via-

– Košice, prepojenie na sever umožňuje ťah ZV - BB - Vrútky, na juh ZV - Šahy a na

cero krajských orgánov vtedy sídlilo aj vo Zvolene (ako napr. Krajská správa spojov,

východ okrem južnej magistrály trať BB - Margecany.

Stavoprojekt, Cesty n.p., Krajská hygienická stanica a pod.), ktoré sa až neskôr

Nový regionálny uzol bude mať k dispozícii letisko na Sliači (letisko Tri duby),

presťahovali do Banskej Bystrice.

ktoré síce potrebuje rekonštrukciu, ale z pohľadu budúceho postavenia regio-

Ďalšou z príčin je aj nerovnomerný hospodársky rozvoj oboch miest v mi-

nálneho centra ako jedného z dôležitých dopravných uzlov SR zaujme určite vý-

nulosti a dnes. V minulosti v hospodárskom živote stolice dominovalo baníctvo

znamné postavenie.

a hutníctvo a jedným z centier bola aj Banská Bystrica, naopak Zvolen sa na ob-

❷

Priestor budúcej aglomerácie BB – ZV disponuje značným prírodným

chode s rudnými surovinami napodielal. V 17. a 18. storočí boli Banská Bystrica

potenciálom. Prítomnosť liečivých prameňov podmienila vznik kúpeľného mesta

i Zvolen významnými trhovými mestami. Zvolen si zachovával v podstate až

I. rádu Sliač a II. rádu Kováčová a Brusno. Vyhľadávané sú aj menšie rekreačné stre-

do 20. storočia poľnohospodársky charakter, kým Banská Bystrica sa rozvíjala

diská založené na prítomnosti minerálnych prameňov napr. Turová - Bieň, Sielnica

ako hutnícko-banské sídlo, najmä pod vplyvom Thurzovsko-fugerrovskej spoloč-

- Brestová, Zvolenská Slatina, Podzámčok a pod.. Sídla lokalizované na úpätí hôr

nosti. V súčasnosti sú nosnými odvetviami odvetvia terciálnej sféry.

alebo v horách umožňujú rozvoj cestovného ruchu, predovšetkým turistiky a zimných športov, ale aj možnosti chalupárenia a chatovania napr. Staré Hory, Špania

Záver

Štruktúra ministerstiev SR (sú pomenované zjednodušene)

Každý zo slovenských regiónov, ak uvažujeme o západoslovenskom, stredoslo-

Ministerstvo

venskom a východoslovenskom regióne, sa snaží budovať a rozvíjať svoje regio1.

Úrad vlády

Väčšinou, ak hovoríme o slovenských metropolách (v chápaní na pomery na

2.

našom území), myslíme predovšetkým Bratislavu a Košice, pričom Banská Bystrica

Úradovne m2

Servis m2 Parkoviská m2

Areál m2

8 025

1 600

—

55 000

Financií

23 000

—

600

10 000

3.

Hospodárstva

10 800

950

3 200

24 000

4.

Dopravy

19 750

5 450

—

8 500

- Zvolen by sa tak mohlo stať reálnym konkurentom oboch súčastných slovenských

5.

Pôdohospodárstva

20 725

—

1 350

12 000

metropol. Jeho priaznivá geografická poloha v geografickom strede Slovenskej re-

6.

Vnútra

31 050

1695

5 400

31 900

publiky, demografický potenciál, hospodárske zázemie a spoločenská vyspelosť

7.

Zahraničných vecí

12 540

850

7 500

7 000

nás môže viesť k úvahám, že v budúcnosti by sa tento priestor mohol stať silným

8.

Obrany

135 564

10 000

2 400

180 000

9.

Spravodlivosti

17 500

—

900

6 600

21 600

3 600

1 200

13 200

6 100

—

400

3 500

12. Školstva

10 000

150

840

2 100

13. Kultúry

15 870

650

1 440

6 500

6 000

456

400

10 800

338 524

25 401

25 630

371 100

nálne centrum.

má už dlhodobo ambície, stať sa metropolou stredoslovenského regiónu. Preto si
myslíme, že nové plánované regionálne stredoslovenské centrum Banská Bystrica

urbanizačným pólom Slovenska a časom prebrať aj funkciu hlavného mesta.
Citácia: KRIŽANOVÁ, I.: Regionálne stredoslovenské centrum Banská Bystrica – Zvolen. In:
AFRNUMB, Geografické štúdie Nr.7- B. Bystrica 2000, s.176-180. ISBN 80-8055-443-9.

Súčasnosť

10. Sociálnych vecí, práce a rodiny
11. Životného prostredia

14. Zdravotníctva
Spolu

Uvedené ambície napĺňa i schválená ÚPD BBSK z r. 2014. V súmestí sa okolo prirodzeného stredu navrhujú prevažne skladovo výrobné činnosti a potláčajú prirodzené danosti pre komplexný rozvoj. Dôvodom je uchovanie a rozvoj letiska Sliač.
Uvedené sa premieta i do ÚPD oboch miest.
Formovaním nového hlavného mesta SR sa však nikto podrobnejšie nezao-

Štruktúra ústredných orgánov štátnej správy

beral, aj keď dôvodov na jej naplnenie mimo jestv. sídla je viacej. Aglomerácia BA
Názov

je dostatočne ekonomicky a geograficky silným regiónom, ktorému by nepoškodilo delegovanie vládnych, parlamentných i prezidentských funkcií mimo mesta
i regiónu. Variantov je viacej: od koncentrácie všetkých zložiek do jedného nového
sídla až po ich divezifikovanie medzi mestá BA – BB – KE. Ako vhodným sa javí prvý
variant a to priestor ťažiska SR, t.j. predmetné súmestie. Dôvodom je racionalizácia prevádzky a efektivity riadenia štátu v modernom urbanistickom priestore.
Štruktúra ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy lokalizovaných
v BA bola analyzovaná zjednodušenou metódou – osobná obhliadka, Gogle maps
a internet.
V zásade môžeme konštatovať, že nie je vytvorený reprezentatívny, moderný,
účinný, ľahko a rýchlo dostupný terminál riadenia štátu a preto úvahy o jeho lokalizovaní sú opodstatnené.

1.
2.

Generálna prokuratúra SR
Najvyšší súd SR
Súdna rada SR
Združenie sudcov SR

3.

Protimonopolný úrad

4.

Štatistický úrad SR

5.

Úrad geodézie a kartografie+
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úradovne m2
3 960
5 000
9 180
10 500
12 000

6.

Úrad jadrového dozoru

6 300

7.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

2 700

8.

Úrad pre verejné obstarávanie SR

9 450

9.

Úrad priemyselného vlastníctva SR

10.

Správa štátnych hmotných rezerv

11.

Národný bezpečnostný úrad SR

12.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

13.

Ústavný súd
Spolu

sídli v B. Bystrici
3 150
16 000
5 400
sídli v Košiciach
83 640

Budúcnosť

Variant pásového rozvoja aglomerácie

➂

Úlohou Priestorovej štúdie je overiť na úrovni urbanistickej funkčnosť myšlienky

Banská
Bystrica

NOVÉHO HLAVNÉHO MESTO SR v území formovaného súmestia BB – ZV.

➃
1. Líniové mesto
Spojenie dvoch súčasných
miest hlavným mestom.
Nové hlavné mesto zaberá
priestor medzi rýchlostnou
cestou a riekou. Naťahuje sa
medzi dvoma mestami,
vytvára prirodzené spojenie.

Boli pripravené tri rôzne krajino – sídelné varianty:

❶ vytvorenie kompaktného sídla v ťažisku súmestia obr. ➀➁,

Bývanie
Ministerstvo

Ministerstvo

❷ urbanistický pás vedený stredom údolia od BB do ZV obr. ➂➃,

Bývanie

❸ mesto voľne rozvinuté v krajine.

Úrad Vlády

Podrobne bol rozvinutý variant č. 1 z dôvodu kompaktnosti, etapizovateľnosti

BIOKORIDOR
Ministerstvo

a priestorového účinku. Rozpracovaný bol i variant č. 2.
HM_SR

Bývanie

Varianty stratégie
akoncepčného rozvoja
Stratégia I
Mesto okolo centrálneho parku

➀

LESOPARK

Múzeum

Z analýzy územia jednoznačne vyplýva, že

Stratégia II
Park okolo centrálneho mesta

Stratégia II
Park okolo centrálneho mesta

Stratégia I
Mesto okolo centrálneho parku

Ministerstvo
Prezídium

zásadnou prekážkou napĺňania historických

Bývanie
Bývanie

ambícii regiónu je prítomnosť vojenského
LES

letiska, presne v strede aglomerácie. Štúdia

Ministerstvo

preto vychádza z predpokladu jeho zrušenia
a na jeho mieste výstavby ekologicky, ener-

Parlament
Bývanie

geticky, priestorovo, funkčne a prevádzkovo
supermodernej urbanisticko – krajinárskej
štruktúry. Kritériom je dosiahnutie mestskosti, reprezentatívnosti a príťažlivosti.
Vyvolaná poloha pre nové medzinárodné letisko bola overená v širšom regióne kraja.
V tejto štúdii je navrhovaný variant južne od
jestvujúceho letiska Očová. Morfológia kra-

Kostol
Bývanie

Zvolen
GSPublisherVersion 0.99.100.100

1. Líniové mesto
Spojenie dvoch súčasných
miest hlavným mestom.
Nové hlavné mesto zaberá
priestor medzi rýchlostnou
cestou a riekou. Naťahuje sa
medzi dvoma mestami,
vytvára prirodzené spojenie.

Ministerstvo

Ministerstvo

GSPublisherVersion 0.99.100.100

jiny a redukovaný dosah jeho prevádzky na
sídla tomuto zámeru vyhovuje.

Byty pre štátnych zamestnancov sú navrhované v bytových domoch, ale aj

NHMSR je ohraničené rýchlostnou ces-

v rodinných domoch, ako súčasť rozvoja okolitých obcí a miest.

tou R1 a cestou I/69 a bude súčasťou aglome-

Priestorový koncept vychádza s potlačenej monumentality, avšak udržania

rácie v osi BB – NHMSR – ZV. Konverzia vojenskej činnosti pomôže k jej oživeniu

jeho prehľadnosti a čitateľnosti. Hlavná severo – južná kompozičná os kopíruje

– okrem úradov aj výstavba nových obytných, rekreačných a kupeľných aktivít.

dnešné letisko a sústreďuje okolo seba všetky ministerstvá, úrad vlády, proku-

GSPublisherVersion 0.99.100.100

ratúru, justíciu a pod., ktorá je premiešaná polyfunkčnými bytovkami. Jej rozsah

➁

a možné združovanie vyplynul z podrobnej analýzy prevádzok v BA. Zo severu
bude os ohraničená areálom parlamentu a z juhu prezidentským palácom, kto-

1. Mesto okolo
centrálneho parku

Park
Hlavné námestie
Múzeá
Kostoly
Prezídium
Parlament

Obchodná zóna
Obchodné centrá
Administratíva
Bussines
Rýchlostná cesta

Meststká zóna
Bývanie
Ministerstvá
Ú.V.

Okresná cesta

Oddychová zóna
Lesopark
Trail park
Ihriská

Oddychová zóna
Lesopark
Trail park
Ihriská

ré budú súčasťou rozsiahlych parkov. Ťažisko osi (šošovka) budú tvoriť kultúrno
– spoločenské a duchovné budovy – múzea, galérie, koncertné sály, kresťanská
katedrála, ekumenické modlitebne, duchovné stavby ostatných konfesií, ďalej
konferenčné sály, kluby, reštaurácie a pod. Časť z nich bude súčasťou centrálneho parku – zošikmené zelené a pochôdzne strechy budov. Cez prezidentský park
bude hlavná os organicky napojená na kúpeľné mesto Sliač s odklonom na kúpele

1. Park okolo
centrálneho mesta
Obchodná zóna
Obchodné centrá
Administratíva
Bussines
Rýchlostná cesta

Park
Hlavné námestie
Múzeá
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Prezídium
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Meststká zóna
Bývanie
Ministerstvá
Ú.V.
Okresná cesta

Lesopark
Trail park
Ihriská

Lesopark
Trail park
Ihriská

Kováčová a cez parlamentnú budovu bude prepojená na jestvujúcu vodnú nádrž
pri Hrone.
Od osi na východ k Hronu bude prevaha bývania v štvorpodlažných bytovkách so školskými a predškolskými funkciami a na západ, smerom k rýchlostnej

Doprava

Hyperloop

Parkovanie

ceste vedecké pracoviská, komercia, administratíva ( banky, obchody, služby)

Poloha a dostupnosť
Krakow

Ostrava
180 km

150 km
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Prešov

Poprad
60 km

Banská Bystrica

Nové Hlavné
mesto SR

Košice

30 km

Zvolen

Bratislava

30

Budapest

Michalovce

km

a bývanie. Ambasády budú súčasťou nových obytných zón v Badíne, Veľkej Lúke

Štruktúra ministerstiev SR (sú pomenované zjednodušene)

a Hronseku. Časť z nich bude na hlavnej osi mesta.
Na križovatke východo – západnej a severo - južnej osi bude hlavné námestie. Smerom k Hronu bude rozsiahla športovo – rekreačná zóna spolu
s jestv. golfovým ihriskom, ako súčasť kultivácie rieky od BB ku ZV. Smerom na
západ je navrhovaná kalvária na kopec Brište, odkiaľ je pekný výhľad na NHMcesty slovenského národa s vyhliadkovou plošinou.
Ambíciou urbanistického konceptu je tvorba mestského prostredia prevrstvené dynamikou rôznorodosti – špičkové prevádzky ministerstiev, bývania
a služieb spolu s vedeckými pracoviskami. To všetko ekologicky a energeticky

Areál parlamentu
s parkom a vodnou plochou

➀➁➂

Obytná zóna rodinných domov
Konzuláty

sebestačným spôsobom – inteligentne a smart regulované a používané mesto.

➀

V meste bude uplatňovaný princíp autonómneho riadenia a vlastného vývoja.

A01

SR a okolitú prírodu. Tu bude umiestnené výtvarné dielo - symbol duchovnej

Všetky strechy budov budú vegetačné. Bude vysadený centrálny park
a budú zachované toky a mokrade. Navrhované sú rozsiahle vodné plochy.

a na cestu I/69 v štyroch. Na spojniciach R1 a I/69 bude napojenie vonkajšieho
okruhu mesta a smerom do vnútra bude sústava miestnych komunikácií, ukončených pred hlavnou pešou osou. Prevádzke mesta budú dominovať ucelené

Športovo – rekreačn
á

né napojenie. Na R1 bude napojené v dvoch mimoúrovňových križovatkách

Vyhliadkový bod

Základný predpoklad úspešne fungujúceho NHMSR je perfektné doprav-

zóna

Pre účely vykurovania bude využívaná aj geotermálna energia.

➁

pešie komunikácie a priestranstvá s monumentálnou dimenziou pred budovami parlamentu a prezidenta SR. Statická doprava bude umiestnená vo dvoroch

Kalvária

pod úrovňou terénu – bloky bývania, úradovní a ministerstiev.
Aglomerácia bude prepojená rýchlym podzemným systémom hromadnej
dopravy - superloop spájajúcim stanice BB – NHMSR (tri zastávky) – ZV mesto

Filharmónia

➂

a hlavná stanica – nové letisko Očová. Na hlavnej osi NHMSR budú 3 zastávky.
Kyvadlová elektro doprava bude vedená na povrchu, okrajom hlavnej osi a to

nenie mesta a regiónu budú slúžiť aj jestvujúce 3 železničné zastávky – Sliač,
V. Lúka a Hronsek.
Mesto bude pre cca 35 tis. obyvateľov a bude vytvárať v terciálnej a kvartérnej sfére podmienky pre cca 10 tis. prac. príležitostí. Mesto bude realizované
po etapách – jednotlivé okrsky z juhu na sever.

Šošovka – sústredenie blokov
ministerstiev a štátnej správy

Polyfunkčný okrsok – s prevahou
vedy a výskumu, občianskej
vybavenosti a bývania doplnenej
blokmi ministerstiev a štatnej správy

Centrálny park
S múzeami, galériami
a kaviarňami a vodnými
plochami
A01

jeme 3 zastávky a na vonkajšom okruhu 11 zastávok elektrobusov. Pre sprístup-

A01

od areálu parlamentu k prezidentskému so 6 zastávkami. Na ceste I/69 navrhu-

V 1. etape bude zrealizovaný polyfunkčný okrsok pre 2 ministerstvá
(Min. obrany SR, Min. práce, sociálnych vecí a rodiny) a štyri orgány štátnej správy
(Generálna prokuratúra SR, Súdna rada SR, Protimonopolný úrad SR a Národný
bezpečnostný úrad SR) a bytovky pre cca 8 tis. obyvateľov. Súbežne bude zre-

Polyfunkčný obytný okrsok doplnený
ambasádami, blokmi ministerstiev a
úradmi štátnej správy

alizovaný park s prezidentským palácom a ten bude prepojený s kúpeľnou osou
kúpeľ. mesta Sliač. Pre ostatné vládne budovy budú vytvorené enklávy v ďalších
etapách - v developerských okrskoch pozdĺž hlavnej osi. Princípu premiešania
funkcií a flexibility v NHMSR budú slúžiť práve bloky ministerstiev a úradovní
Duchovné stavby

s centrálnym dvorom odkiaľ budú hlavné vstupy do jednotlivých sekcií úradov.
Dvory budú priestorovo otvorené na hlavnú pešiu os. Parkoviská budú umiest-

Hlavné námestie

nené vo dvore, pod úrovňou upraveného terénu.
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