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Informácia o projekte CIDEP 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy schválilo na svojom rokovaní dňa 
02.04.2009 účasť Hlavného mesta SR Bratislavy na realizácii projektu „ Typy sídelných štruktúr 
pre územný rast mesta „ (CIDEP – City Development Patterns), ktorý bol  spolufinancovaný 
z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Spoločná 
projektová žiadosť  bola podaná dňa 04.05.2009 – ukončenie projektu bolo realizované ku dňu 30. 
08. 2011. 

Projekt bol iniciovaný a vedený Magistrátom mesta Viedeň, Oddelením č.18  a Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelením koordinácie územných systémov a jeho spoločné 
spracovanie bolo jednou z foriem už dlhšie prebiehajúcej úspešnej spolupráce odborných 
pracovísk magistrátov zaoberajúcich  sa územným plánovaním. Obsahovým spracovaním boli 
poverení  Architekturbüro Franz Kuzmich z Viedne, Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur 
und Entwerfen, Fachbereich Städtebau Technickej univerzity Viedeň a Slovenská technická 
univerzita v Bratislave – Ústav manažmentu. 

Realizácia projektu CIDEP -  ATMOS: N00042 v rámci prioritnej osi  Priorita 2 – Dostupnosť 
a trvalo udržateľný rozvoj, Oblasť 2.2 Trvalo udržateľný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný 
regionálny manažment v rámci ktorej sú podporované rôzne opatrenia, ku ktorým prispieva aj 
projekt CIDEP. 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR)  bola  Hlavnému mestu SR Bratislava,  poskytnutá suma  vo výške 75 217,44 EUR čo 
predstavuje 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky (ŠR SR) suma 8 849,07 EUR, čo činí 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
K dnešnému dňu  od nás Riadiaci orgán - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka obdržal 
dve Žiadosti o platbu. 
Žiadosť o platbu č. 1 za obdobie 1.4.2009 - 20.4.2010 bola predložená Riadiacemu orgánu 
15.6.2010 na sumu 591,00 EUR , z toho 502,35 EUR z EFRR a  59,1 EUR  zo ŠR SR. 
Osvedčenie o oprávnenosti výdavkov bolo vystavené 20.9.2010 Žiadosť o platbu č. 2 za obdobie 
21.4.2010 - 31.3.2011 bola  predložená na Riadiaci orgán  28.4. 2011. Celková žiadaná suma bola 
56 257,10 EUR , z toho  47 818,50 EUR  z EFRR   a 5 625,70 EUR zo ŠR  SR. 
Osvedčenie o oprávnenosti výdavkov bolo vystavené 9.8.2011. Prvostupňovou kontrolou boli 
odsúhlasené celkové oprávnené výdavky z tejto žiadosti v sume 11 532,00 EUR , z toho  9802,20 
EUR  z EFRR a 1 153,20 EUR zo ŠR SR . 
Výdavky, ktorých oprávnenosť  na základe predloženia čiastkových výstupov  projektu  nebola 
uznaná v uvedenej   žiadosti o platbu,  bude Riadiaci orgán opakovane posudzovať v Žiadosti 
o platbu č.3, ktorá je vyhotovená na sumu 62 339,70 EUR , ktorej prílohou bude finálny výstup 
projektu – katalóg typov sídelných štruktúr mesta v 3 jazykových verziách, t.j.  v slovenskom, 
nemeckom a anglickom jazyku. 

Ciele projektu boli postavené na demografických prognózach nárastu počtu obyvateľov pre 
nasledujúcich 25 rokov ako v samotných mestách Viedeň a Bratislava tak v priestore 
nachádzajúcom sa medzi týmito dvoma mestami z čoho vyplýva potreba definovania 
urbanistických zásad ako východísk pre rozhodovací a plánovací proces v oblasti investičnej 
výstavby za podmienok dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja tohto územie a zároveň 
rešpektovania ochrany prírody a krajiny. 

Z vyššie uvedených dôvodov boli ciele projektu smerované predovšetkým na vytvorenie 
spoločného katalógu možných typologických obytných štruktúr v ktorom analýzou vybraných 
príkladov pomocou expertne definovaných priestorovo – štrukturálnych kritérií boli vytvorené 
štruktúrované dáta,  ktoré v budúcnosti prispejú k vylúčeniu neakceptovateľných foriem bývania 
z úvah o ďalšom rozvoji predmetného územia medzi mestami Viedeň a Bratislava. 



Odborná stránka projektu bola zastrešená skupinou expertov z rakúskej strany -10 expertov a zo 
slovenskej strany 4 experti. Vlastné odborné vypracovanie expertnej časti projektu za slovenskú 
stranu bolo realizované prostredníctvom zmluvného partnera –  Slovenskej technickej univerzity  
Bratislava – Ústavu manažmentu. Za hlavné mesto Bratislava zastrešovalo manažment projektu 
voči projektovému partnerovi Oddelenie tvorby finančných zdrojov, odborné zastrešenie projektu 
bolo realizované prostredníctvom odborných pracovísk – Oddelenia územného plánu ( RNDr. 
Michal Babiar) a Oddelenia koordinácie územných systémov (Ing. arch. Vladimír Hrdý a Ing. arch. 
Eleonóra Adamcová, CSc. – odborný garant projektu). 

Realizácia projektu prebiehala v rámci 7 pracovných balíkov :                                                           
-  Pracovný balík č.1 Informovanosť a publicita                                                                                   
-  Pracovný balík č.2 Manažment projektu                                                                                             
-  Pracovný balík č.3 Definovanie kritérií pre výber                                                                               
-  Pracovný balík č.4 Rešerš z literatúry                                                                                                 
-  Pracovný balík č.5 Empirická analýza                                                                                              
-  Pracovný balík č.6 Výber vhodných typov obytných štruktúr                                                            
-  Pracovný balík č.7 Vizulalizácia a popisy pre katalóg  

Odborní experti odporučili do záverečného katalógu zverejniť 60 vybraných príkladov z toho 30 
príkladov z Viedne, 13 príkladov z Bratislavy a 17 príkladov zo sveta. 

Dňa 28.06.2011 sa uskutočnila na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy záverečná 
konferencia projektu CIDEP na ktorej boli prezentované výsledky realizovaného projektu vo forme 
výstavy vybraných príkladov rôznych typologických druhov zástavby. 

Záverečným výstupom projektu je trojjazyčný katalóg obsahujúci výsledky projektu CIDEP aj  
s komentárom na jeho využitie. Katalóg bude distribuovaný odborným pracoviskám a partnerom 
mesta v oblasti územného a strategického plánovania pre využitie v rozhodovacom investičnom 
procese. 

 

 

  

 

 
 
 


