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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 

materiálu 

 

schvaľuje  
 
Správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
 
 



Dôvodová správa 
 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2010 - 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 1. júla 

2010. V zmysle zákona NR SR č 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ide o 

strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja, zohľadňuje ciele a priority 

ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného 

celku, na území ktorého sa mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie mesta.  

 

Vzhľadom na to, že PHSR je strednodobá stratégia do roku 2020, nie je možné ju splniť ani 

za rok, ani za jedno volebné obdobie. Preto boli v prvej etape z PHSR vybrané kľúčové témy 

a opatrenia a boli  zapracované do materiálu Priority Bratislavy na roky 2011-2014, aj 

s odkazom na príslušnú časť PHSR, aby mesto zreteľne pre každého deklarovalo, čo chce 

z PHSR zrealizovať v tomto volebnom období. Tento materiál bol schválený v Mestskom 

zastupiteľstve v júni roku 2011. 

 

Predložený materiál sa predkladá na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 

1020/2010, časť B bod 2 z 1.7.2010, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora 

predkladať každoročne zastupiteľstvu ročnú správu o realizovaní  Programu  hospodárskeho  

rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  hlavného  mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020.  

 

Predložený materiál Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za 

rok 2011/2012 obsahuje hodnotenie splnených úloh tak PHSR ako aj Priorít Bratislavy na 

roky 2011-2014 za obdobie do konca septembra 2012. 



 

Príprava a kľúčové oblasti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 

Definitívny text PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 bol po širokej 

diskusii schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 1. júla 2010. 

Ambíciou rozvojového programu Bratislavy bolo vytvoriť organizačne aj finančne 

realizovateľný program rozvoja s maximálnou podporou všetkých zainteresovaných 

partnerov, vrátane samospráv jednotlivých mestských častí. 

 

Spracovanie PHSR prebiehalo kombináciou expertnej dodávky a participatívnej metódy, 

ktorá bola uplatnená v rozsahu, aký hlavné mesto doposiaľ nerealizovalo. V procese prípravy 

PHSR boli zastúpené orgány mesta, poslanecké komisie, poslanecké kluby, Mestská rada 

hlavného mesta SR Bratislavy, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, 

mestské časti, mestské organizácie, zástupcovia štátnych inštitúcií, verejného, súkromného a 

tretieho sektora, občianske iniciatívy. S jednotlivými fázami a výsledkami bola pravidelne 

oboznamovaná široká verejnosť a to aj vo forme verejných diskusií. 

 

Za strategické témy rozvoja Bratislavy boli vybrané prierezové témy, ktoré sú navzájom 

previazané. Zahŕňajú ekonomické aj sociálne aspekty: 

 

1. Bratislava – nadregionálne centrum 

2. Znalostná ekonomika 

3. Kvalita života a ľudské zdroje 

4. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

5. Doprava a technická infraštruktúra 

6. Správa a riadenie mesta 

 

Vzhľadom na to, že PHSR je strednodobá stratégia do roku 2020, pre toto volebné obdobie 

boli vybrané kľúčové témy a opatrenia a zapracované do materiálu Priority Bratislavy na 
roky 2011-2014, ktorý bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v júni roku 2011. Priority sú 

rozdelené na tri hlavné oblasti A. Otvorená samospráva, ktorá obsahovo pokrýva najmä 

prierezovú tému 6, Správa a riadenie mesta, oblasť B. Doprava, ktorá pokrýva prierezovú 

tému 5, Doprava a technická infraštruktúra a oblasť C. Kvalita života, ktorá obsahovo 

pokrýva najmä prierezovú tému č. 3 a 4, to jest Kvalita života a ľudské zdroje a Kvalita 

životného prostredia a mestského priestoru a čiastočne tému č. 2, Znalostná ekonomika. 

V materiáli Priority Bratislavy na roky 2011-2014 sú uvedené odkazy na jednotlivé časti 

PHSR, aby bolo možné rýchlo identifikovať, k akej časti PHSR sa viažu ciele a opatrenia 

tohto volebného obdobia.  
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 
Odpočet plnenia za roky 2010-2012 

 

A. BRATISLAVA – NADREGIONÁLNE CENTRUM 
    
 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A1 posilňovaním Bratislavy ako rozhodujúceho 
generátora ekonomického rozvoja dosiahnuť 
zvýšenie životnej úrovne celého Slovenska 

 Bratislavský kraj je najbohatší a ekonomicky najvýznamnejší 
kraj Slovenska. Väčšina dôležitých vládnych inštitúcií, vrátane 
ministerstva financií a centrálnej banky, ako aj mnoho 
súkromných spoločností, má sídlo v Bratislave. Viac ako 75 
percent obyvateľov Bratislavy pracuje v sektore služieb, 
zloženom hlavne z obchodu, bankovníctva, informačných 
technológií, telekomunikácií, turizmu a iných. Podiel HDP na 
obyvateľa sa v Bratislave pohybuje vysoko nad priemerom 
Európskej únie. Podľa štatistického registra organizácií 
Štatistického úradu SR bolo k 31.3.2012 v Bratislavskom kraji 
evidovaných 56 459 podnikov a 59 900 fyzických osôb - 
podnikateľov. Ich podiel na celkovom počte podnikov v SR bol 
35,2 % a na celkovom počte fyzických osôb - podnikateľov 
15,3 %. 

A2 vytvoriť vitálne prostredie pre prilákanie 
medzinárodných inštitúcií a centrál 
nadnárodných spoločností 

  

A3 posilňovať Bratislavu ako nadregionálne centrum 
vzdelávania, vedy, výskumu a strategických 
služieb 

C6 - napomôcť rozvoju mesta ako 
nadregionálneho centra vzdelávania, vedy 
a výskumu a strategických služieb 

Mesto spoločne s vysokými školami, osobitne UK a STU a 
spoločne so SAV presadzuje koncept Bratislava – vedecké 
mesto, ktorý znamená podporu kompetenčných centier 
vytvorených na podporu špičkového výskumu a prenos 
výsledkov výskumu do praxe. Znamená tiež efektívne využitie 
finančných prostriedkov na vedu a výskum, získaných na 
základe výnimky pre Bratislavu vo finančnom období 2007-
2013 a presadzovanie tejto výnimky pre bratislavský kraj na 
využitie fondov EÚ na podporu vedy a výskumu aj vo 
finančnom období 2014-2020. 
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A4 prilákať návštevníkov zo susedných regiónov a 
štátov organizovaním, podporovaním a 
propagovaním významných kultúrnych, 
umeleckých, športových, vedeckých a 
spoločenských podujatí 

 Bratislavský kraj v priebehu roka 2011 navštívilo 879 878 
návštevníkov, z toho 559 264 (63,6 %) bolo zahraničných. V 
porovnaní s rokom 2010 celkový počet návštevníkov vzrástol o 
14,6 %. Kým počet domácich návštevníkov vzrástol o 9,9 %, 
počet zahraničných až o 17,4 %. Na celkovom počte 
návštevníkov SR sa Bratislavský kraj podieľal 24,6 %, z toho 
na zahraničných 38,3 %. Priemerný počet prenocovaní 
dosiahol v Bratislavskom kraji 2 noci, z toho zahraničných 
návštevníkov 1,8 noci, najmenej v medzikrajskom porovnaní. V 
porovnaní s rokom 2010 priemerný počet prenocovaní zostal 
nezmenený, čo poukazuje na skutočnosť, že i v roku 2011 
pretrvával krátkodobý, resp. tranzitný charakter cestovného 
ruchu. V rámci SR dosiahol priemerný počet prenocovaní 2,9 
noci, z toho zahraničných 2,8 noci. 

A5 definovať celosvetovo a celoeurópsky ľahko 
zrozumiteľné, ale zároveň špecifické a unikátne 
ťažiskové témy na propagáciu mesta v oblasti 
cestovného ruchu a s ich pomocou vybudovať 
pozíciu Bratislavy ako atraktívnej a dobre 
manažovanej turistickej destinácie 

 V apríli bola predložená do mestského zastupiteľstva Analýza 
súčasného stavu cestovného ruchu i celkového vývoja za 
obdobie rokov 2007- 2010. Na jej základe bol vypracovaný a v 
mestskom zastupiteľstve v októbri schválený Návrh 
konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného 
ruchu a destinačného manažmentu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A.I Posilnenie vitálneho podnikateľského 
prostredia, vďaka ktorému bude v záujme 
investorov v Bratislave zostať, čím si mesto 
udrží konkurencieschopnú pozíciu aj voči 
okolitým metropolám ako Viedeň a 
Budapešť, ale aj posilní atraktivitu pre 
nových investorov. 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A,B.I.a) Aktívna pro-podnikateľská politika mesta   
i. analýza prijatých opatrení z hľadiska dopadu na 

podnikateľské prostredie 
  

ii. analýzy dopadu významných investícií   
    

A,B.I.b) Profesionálny asistenčný servis pre znalostne 
náročných investorov a pre inovačné aktivity 
firiem: 

C6 - vytvoriť jednotné centrum pre 
zakladanie malých a stredných firiem, 
vrátane školení pre podnikateľov, pomoci 
pri hľadaní priestorov 
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i. rozhodnutie o forme podpory (napr. vytvorenie 
verejnej profesionálnej asistenčnej agentúry typu 
Juhomoravské inovačné centrum) 

  

ii. realizácia podpory   
    

A,B.I.c) Ponuka voľných plôch na podnikanie:  Celkový počet nehnuteľností ku koncu roka 2011 predstavuje 
865 zaregistrovaných priemyselných nehnuteľností, pozemkov, 
výrobných hál, priemyselných parkov a kancelárií. Súčasne 
bola vykonaná analýza obsadenosti priemyselných parkov na 
Slovensku a analýza kvality nehnuteľností v databáze. 

i. súpis nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
vhodných na podnikanie (predaj alebo prenájom) 

 Súpis nehnuteľností určených na predaj a na prenájom je 
zverejnený a aktualizovaný na webe bratislava.sk 

ii. aktívna propagácia databázy   
iii. získavanie informácií o potrebách podnikateľov a 

ich poskytovanie ďalším vlastníkom vhodných 
plôch 

  

    
A,B.I.d) Verejne deklarovaná podpora férového 

transparentného a protikorupčného 
podnikateľského prostredia, transparentného 
verejného obstarávania, aj nad rámec 
zákonných noriem: 

A5 - prijať protikorupčné minimum pre 
Bratislavu ako preventívne opatrenia, 
ktoré budú znižovať korupciu v meste 

Vychádzajúc z hodnotenie protikorupčných opatrení 
slovenských samospráv organizáciou Transparency 
International Slovensko bol vypracovaný návrh 
Protikorupčného minima pre Bratislavu. Protikorupčné 
minimum schválilo Mestské zastupiteľstvo vo februári 2012 

i. i. deklarácia „Bratislava – mesto bez korupcie“   
ii. ii. prijatie a realizácia protikorupčnej stratégie  V auguste 2011 bola zriadená osobitná mailová adresa 

korupcia@bratislava.sk, na ktorú môžu občania adresovať 
svoje podnety na korupciu na úrovni mesta. 

    
A,B.I.e)  Elektronizácia verejnej správy A1 - zrealizovať spoločný projekt mesta a 

mestských častí na poskytovanie 
elektronických služieb, aby si občania 
mohli vybaviť podanie z domu cez internet 

Ide o projekt, ktorý rieši informatickú podporu poskytovania 
služieb občanom v rámci originálnych kompetencií 
samosprávy, vytypovaných v štúdii uskutočniteľnosti, s tým, že 
bude mať riešené jedno rozhranie vo vzťahu k občanovi, 
podania občanov budú spracovávané elektronicky, riešenie 
bude prevádzkovať magistrát a mestské časti budú prispievať 
na prevádzku. Finančne má byť projekt podporený z 
európskych fondov, z operačného programu Bratislavský kraj. 
Mesto ustanovilo riadiace  štruktúry projektu, vrátane účasti 
mestských častí a pripravilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok. V súčasnosti prebieha príprava na verejné 
obstarávanie. 
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 Pozn.: Elektronizácia verejnej správy je 
zaradená v oblasti „F. Správa a riadenie mesta“, 
ale tu sa uvádza ako nástroj zlepšenia 
podnikateľského prostredia. 

  

i. rozširovanie elektronizácie verejnej správy   
ii. používanie geografického informačného 

systému 
A2 - rozvíjať geografický informačný 
systém s možnosťou prístupu verejnosti 

 

iii. školenia pracovníkov mesta v oblasti 
elektronizácie verejnej správy 

  

    
A,B.I.f) Cielený marketing mesta smerom k 

potenciálnym investorom, aktívne vyhľadávanie 
investorov: 

  

i. identifikácia cieľových skupín investorov   
ii. identifikácia marketingových nástrojov pre 

lákanie žiaducich investorov 
  

iii. prijatie a realizácia marketingovej stratégie   
    

A,B.I.g) Program podpory mládežníckych inkubátorov   
i. dohoda o cieľoch programu   
ii. vyhľadanie partnerov pre realizáciu   
iii. realizácia programu   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A. II) Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v 
ktorých bude mať mesto úlohu aktívneho 
hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora 

C6 - vytvárať siete a partnerstvá, vrátane 
zahraničných a ďalšími aktivitami mesta 
pôsobiť v prospech rozvoja podnikania 

 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A.II.a) Participácia na spoločných projektoch a 
aktivitách, aktívne členstvo v medzinárodných 
organizáciách: 

 V mestskom zastupiteľstve bol schválený Návrh priorít a 
krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej 
spolupráce mesta Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v 
medzinárodných organizáciách. Mesto zadefinovalo ako 
strategického partnera Viedeň a prednostný rozvoj spolupráce 
s hlavnými mestami susedných štátov, osobitne s Prahou. 
Vzhľadom na veľkosť a podobnosť problémov chce rozvíjať aj 
vzťahy s Brnom. 

i. zmapovanie existujúcich sietí a partnerstiev;   
ii. identifikácia aktérov vrátane zahraničných, ktorí 

sa podieľajú na rozvoji regiónu funkčne 
spojeného s Bratislavou; 
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iii. vypracovanie a realizácia plánu aktívnej 
medzinárodnej, medzimestskej a regionálnej 
spolupráce a rozvoja zahraničných kontaktov. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A. III) Program „Bratislava - centrum 
cudzojazyčného, celoživotného vzdelávania“. 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A.III.a) Podpora vysokého školstva  Mesto Bratislava aktívne komunikuje predstaviteľmi vysokých 
škôl sídliacich v Bratislave. 

i. identifikácia atraktívnych cudzojazyčných 
programov 

  

ii. dohoda o podpore škôl poskytujúcich tieto 
programy 

  

    
A.III.b) Podpora celoživotného vzdelávania   

i. identifikácia partnerov poskytujúcich celoživotné 
vzdelávanie 

  

ii. dohoda s partnermi o forme podpory   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A. IV) Destinačný manažment Bratislavy   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A.IV.a) Systém koordinovanej spolupráce (oblastná 
organizácia na podporu cestovného ruchu v 
zmysle zákona NR SR č. 91/2010) s vedúcou 
úlohou Bratislavy: 

 Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo valné zhromaždenie k 
založeniu organizácie destinačného manažmentu hlavného 
mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board. Organizácia bola 
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. V marci 2012 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) 
delimitovalo informačnú časť na novovzniknutú BTB. 

i. identifikácia partnerov pre spoluprácu   
ii. inštitucionálna dohoda o spôsobe spolupráce   
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A.IV.b) Alokácia zdrojov na podporu príjazdového 
turizmu (napr. zvýšenie podielu časti vybranej 
dane z ubytovania na podporu turizmu) 

 Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist 
Board (BTB) dostala od mesta členský príspevok na rok 2012 
vo výške 382.151 eur. Štát prispel v roku organizácii 
cestovného ruchu rovnakou čiastkou, akú vyzbierali jej 
členovia, teda približne 400 tisíc eur. 

i. identifikácia možných zdrojov na podporu 
turizmu; 

  

ii. alokácia získaných zdrojov na podporu 
príjazdového turizmu. 

  

    
A.IV.c) marketingová stratégia cestovného ruchu:  V apríli 2011 bola predložená do mestského zastupiteľstva 

Analýza súčasného stavu cestovného ruchu i celkového vývoja 
za obdobie rokov 2007- 2010. Na jej základe bol vypracovaný 
a v mestskom zastupiteľstve v októbri schválený Návrh 
konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného 
ruchu a destinačného manažmentu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 i. definovanie zrozumiteľných, ale zároveň 
špecifických a unikátnych ťažiskových tém na 
propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu; 

  

 ii. definovanie cieľových skupín - návštevníkov, o 
ktorých má mesto záujem; 

  

 iii. identifikácia produktov cestovného ruchu a 
tvorba nových. 

  

    
A.IV.d) program rozvoja konferenčného turizmu: C6 - aktívne pôsobiť v rozvoji cestovného 

ruchu a destinačného manažmentu, 
osobitne podporovať kongresovú turistiku 

V apríli 2011 bola predložená do mestského zastupiteľstva 
Analýza súčasného stavu cestovného ruchu i celkového vývoja 
za obdobie rokov 2007- 2010. Na jej základe bol vypracovaný 
a v mestskom zastupiteľstve v októbri schválený Návrh 
konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného 
ruchu a destinačného manažmentu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 i. zmapovanie existujúcich a potenciálnych 
konferenčných priestorov, vrátane ubytovacích 
zariadení; 

  

 ii. spoločný marketing s ostatnými aktérmi v 
konferenčnom turizme; 

  

 iii. podpora vybudovania nového kongresového 
centra s kapacitou umožňujúcou usporiadať v 
Bratislave podujatia konferenčného turizmu s 
účasťou cca. 2 000 delegátov. 
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A.IV.e) aktívne zapojenie sa do spracovania jednotnej 
marketingovej stratégie pre širší medzinárodný 
priestor (napr. CENTROPE) a podpora 
spoločných pilotných projektov: 

 Centrope - región strednej Európy sa skladá z ôsmych 
spolkových krajín, krajov a žúp, v ktorých žije približne šesť a 
pol milióna obyvateľov. Región sa nachádza v bode stretu 
štyroch štátov a štyroch rôznych jazykov vrátane Bratislavy, 
Viedne, Brna a Győru. Regióny spolupracujú voblasti 
vedomostnej spoločnosti, ľudského kapitálu, územnej 
integrácie,kultúry a cestovného ruchu. Hlavné mesto sa 
aktívne zapája do aktivít CENTROPE. 

i. analýza marketingových stratégií okolitých obcí, 
miest a regiónov, vrátane zahraničných; 

  

ii. identifikácia spoločných pilotných projektov;   
iii. vytvorenie medzinárodne známej značky 

širšieho regiónu. 
  

    
A.IV.f) vhodné využívanie licencie na používanie 

oficiálneho loga a vizuálnej identity hlavného 
mesta s cieľom skvalitniť ponuku suvenírových 
merkantilných predmetov: 

  

i. analýza ponuky suvenírových merkantilných 
predmetov. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A. V)  Organizovanie kultúrnych, športových a 
ďalších podujatí 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A.V.a)  profesionálny marketing pre vyhľadávanie a 
uchádzanie sa o „globálne podujatia“ (veľké 
medzinárodné podujatia), a zároveň aktívne 
organizovanie vlastných podujatí 

 V roku 2011 sa v Bratislave uskutočnili majstrovstvá sveta v 
ľadovom hokeji. 

i. zostavenie tímu pre vyhľadávanie a uchádzanie 
sa o „globálne podujatia“; 

  

ii. plán práce tohto tímu;   
iii. kalendár vlastných akcií organizovaných alebo 

spoluorganizovaných mestom. 
 Databáza akcií je na internetovej stránke 

kalendarakcii.bratislava.sk 
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A.V.b) úspešná realizácia procesu zápisu rímskeho 
kastelu Antická Gerulata v Rusovciach do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO (transnárodná nominácia v 
rámci Limes Romanus) a následné aktívne 
využitie tejto pozície: 

 Na rok 2012 dostala bratislavská mestská časť Rusovce 
dotáciu vo výške 20.000 eur  z Ministerstva kultúry SR. Slúžiť 
má na obstaranie územného plánu zóny, ktorý je potrebný k 
tomu, aby mohol byť rímsky vojenský tábor Gerulata zapísaný 
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. 

i. zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO; 

  

ii. využitie zápisu v marketingovej stratégii.   
    

A.V.c) realizácia prestavby zimného štadióna Ondreja 
Nepelu na modernú viacúčelovú arénu s 
kapacitou 10 tisíc divákov a jej následné 
využívanie na organizovanie lokálnych, 
regionálnych a medzinárodných športových, 
kultúrnych a spoločenských podujatí: 

 Zrekonštruovaná hala bola uvedená do prevádzky v apríli 
2011. Hala sa využíva na kultúrne, spoločenské a športové 
podujatia. 

i. ukončenie prestavby zimného štadióna Ondreja 
Nepelu na modernú viacúčelovú arénu s 
kapacitou 10 tisíc divákov 

 Kapacita štadióna sa zvýšila na 10 110 miest. 

ii. každoročná príprava a realizácia plánu akcií v 
nadväznosti na marketingovú stratégiu. 

 Priebežne sa plní, zimný štadión má v správe Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) 

    
A.V.d)  dobudovanie a využívanie vodného areálu 

Čunovo v rámci verejno-súkromného partnerstva 
(PPP projekt): 

 V areáli Divoká voda v Čunove postupne pribúdajú nové 
atrakcie. V apríli 2012 boli doplnené jazdy na kajaku, vodnom 
skútri ale aj novinky „Stan dup Paddle“ a surfovanie na umelej 
vlne. Pribudli atrakcie hydrospeed, aquazorbing, rýchly gauč a 
ďalšie. Aareál pripravený aj pre tých, ktorí chcú len pohodu a 
relax, prípadne pre rodiny s deťmi. Na brehu Dunaja sú 
nainštalované detské ihrisko, trampolína, nafukovací hrad, 
zvieracia farma a nové možnosti občerstvenia. Na zvýšenie 
dopravnej dostupnosti bola v roku 2012 zavedená nová 
pravidelná linka MHD číslo 90, ktorá premáva z Rusoviec do 
areálu Divoká Voda každú hodinu. 

i. identifikácia partnerov pre PPP projekt;   
ii. dobudovanie areálu Čunovo;   
iii. každoročný plán aktivít a využitia.   
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A.V.e) presadzovanie atraktívneho riešenia nových 
expozícií Slovenského národného múzea na 
Bratislavskom hrade s tematikou významu 
Bratislavy pre stredoeurópske dejiny a jej 
dôležitého postavenia v regióne Karpatskej 
kotliny, dramaturgicky precízne využívanie 
areálu exteriéru hradného kopca pre veľkorysé 
kultúrno-spoločenské podujatia: 

  

i. návrh nových expozícií na Bratislavskom hrade;   
ii. plán a realizácia kultúrno-spoločenských 

podujatí. 
  

    
A.V.f) podpora ďalšieho rozširovania lodnej osobnej 

dopravy po Dunaji, najmä lodné spojenie 
turisticky zaujímavých a hodnotných miest 
(Devín – Staré Mesto – Čunovo): 

 Vyhliadkovú plavu z centra do Devína prevádzkuje viacero 
lodných spoločností. 

i. návrh nových vodných trás;   
ii. identifikácia partnerov pre prevádzkovanie 

vodnej osobnej dopravy. 
  

    
A.V.g)  komplexná rekonštrukcia priestoru pod Novým 

mostom tak, aby zároveň spĺňal úlohu kľúčového 
nástupného miesta do centra mesta, na 
Bratislavský hrad ako aj pre národnú kultúrnu 
pamiatku Devín: 

 Rekonštrukcia zatiaľ realizovaná nebola. V rámci Bratislava 
Street Art Fest-u umelci vyfarbili priestor pod Novým mostom. 

i. architektonická súťaž na riešenie priestoru;   
ii. výber dodávateľa;   
iii. realizácia.   
    

A.V.h)  podpora gastronomických zariadení, 
ponúkajúcich regionálnu slovenskú, resp. 
prešporskú kuchyňu: 

  

i. dohoda o spôsobe podpory (finančná podpora, 
certifikácia a pod.); 

  

ii. analýza a monitoring kvality kontroly 
gastronomických zariadení. 

  

    
A.V.i)  aktívna spoluúčasť na ďalšom rozvoji produktu 

malokarpatskej vínnej cesty: 
  

i. plán rozvoja a propagácie Malokarpatskej vínnej 
cesty na území Bratislavy. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
A. VI)  Spolupráca s okolitými regiónmi, mestami, 

obcami v oblasti ochrany prírody, dopravy a 
koncepcie územného rozvoja v prihraničnom 
regióne. 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

A.VI.a)  aktívna účasť na procese spracovania a 
realizácie Dunajskej stratégie: 

 V priebehu roka 2010 bolo v gescii Európskej komisie 
zorganizovaných päť tematických konferencií, na ktorých 
jednotlivé štáty regiónu ako aj niektoré medzinárodné 
organizácie prezentovali svoje predstavy, priority a ciele. V 
rámci tejto série konferencií bola zorganizovaná aj spoločná 
rakúsko-slovenská konferencia (Viedeň, Bratislava, 19.-21. 
apríla 2010), ktorá bola zameraná na problematiku dopravy a 
životného prostredia, hodnotená EK ako najúspešnejšia 
konferencia. Od roku 2011 sa Slovensko aktívne zapája do 
aktivít (pracovné zasdnutia riadiacich skupín, aktualizovanie 
pozície SR k stratégii, systém koordinácie, konzultačné 
skupiny, konferencie). 

i. i. rozpracovanie pre Bratislavu zaujímavých 
zámerov a cieľov stratégie; 

  

ii. ii. aktívna účasť zástupcov mesta na príprave a 
vyjednávaní o stratégii; 

  

iii. iii. prijatie stratégie zastupiteľstvom mesta.   
    

A.VI.b)  vytvorenie platformy pre koordináciu územného 
rozvoja Bratislavy a okolitých obcí s 
prihliadnutím na špecifické rozdelenie okolia 
Bratislavy na časť východnú (V tomto území 
neexistujú prekážky na zrastanie Bratislavy s 
okolitými obcami, suburbanizácia pomaly zotiera 
hranice medzi mestom a okolitými obcami. Je 
treba predchádzať neželeným javom.) a 
západnú (Okrem fyzických bariér, ako rieka 
Morava a Dunaj, či štátna hranica s Rakúskom, 
tu existuje aj jazyková a národnostná bariéra, čo 
spoločne vytvára mentálnu bariéru pre ďalší 
rozvoj, preto je nevyhnutné tvoriť víziu o 
budúcnosti tohto územia v spolupráci s 
rakúskymi obcami): 

 Pri hlavnej architektke začala fungovať Rada hlavnej 
architektky, ktorá je základom aj pre posudzovanie veľkých 
investičných projektov. 
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i. identifikácia partnerov pre spoluprácu na tomto 
rozvoji; 

  

ii. dohoda o spôsobe a metódach spolupráce;   
iii. spracovanie spoločnej stratégie rozvoja 

Bratislavy a okolitých obcí, ktorá bude 
konkretizovať predstavy o rozvoji Bratislavy a 
okolitých obcí; 

  

iv. pravidelná aktualizácia spoločnej stratégie 
rozvoja Bratislavy a okolitých obcí; 

  

v. aktualizácii územnoplánovacích podkladov a 
územnoplánovacej dokumentácie. 

  

    
A.VI.c)  rozvoj projektu tzv. 4. kvadrantu (otvorený 

priestor, krajina plná vody a zelene s 
mimoriadnymi možnosťami na bývanie, 
rekreáciu a šport): 

 Bratislavský Implementation Lab je prvý zo série v rámci 
projektu Cooperative Urban Planning Approaches (CUPA). 
Podstatou projektu je, že partnerské mestá organizujú sériu 
seminárov (workshopov), na ktorých sú prerokované špecifické 
problémy územného plánovania. Projekt iniciovalo mesto 
Viedeň, ďalšími partnerskými mestami sú Bratislava, Odessa, 
Ľvov, Krakov, Lublin, Vidin a Nový Sad. Prvé zasadnutie (aj za 
účasti Bratislavy) bolo 20.-22.9.2010. 

i. dohoda o zámeroch a cieľoch rozvoja území tzv. 
4. kvadrantu; 

  

ii. postupná realizácia projektu.   
    

B. ZNALOSTNÁ EKONOMIKA   
    

 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
B1 systematicky zlepšovať infraštruktúru a rozsah 

služieb pre rozvoj znalostnej ekonomiky v meste, 
najmä podporovať rozvoj vysokých škôl a 
výskumných inštitúcií a ich spoluprácu s 
ekonomickými subjektmi, napomáhať vytváraniu 
strategických partnerstiev; 

C6 - podporovať vysoké školy, inovácie a 
prepojenie výskumu s podnikmi, vytvoriť 
na to profesionálny asistenčný program 

Mesto spoločne s vysokými školami, osobitne UK a STU a 
spoločne so SAV presadzuje koncept Bratislava – vedecké 
mesto, ktorý znamená podporu kompetenčných centier 
vytvorených na podporu špičkového výskumu a prenos 
výsledkov výskumu do praxe. Znamená tiež efektívne využitie 
finančných prostriedkov na vedu a výskum, získaných na 
základe výnimky pre Bratislavu vo finančnom období 2007-
2013 a presadzovanie tejto výnimky pre bratislavský kraj na 
využitie fondov EÚ na podporu vedy a výskumu aj vo 
finančnom období 2014-2020. 

B2 iniciovať a napomáhať rozvoju infraštruktúry, 
domácich a medzinárodných sietí subjektov 
znalostnej ekonomiky, prenosu a zavádzaniu 
poznatkov a technológií do praxe; 
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B3 vytvárať stimulujúcu podnikateľskú atmosféru v 
prospech usídľovania sa spoločností, 
zameraných na rozvoj znalostnej ekonomiky; 

  

B4 budovať pozíciu a posilňovať vnímanie 
Bratislavy ako prestížnej lokality pre investície v 
oblasti strategických služieb; 

  

B5 cielenými aktivitami podporovať podnikateľského 
ducha obyvateľov, s dôrazom na mladú 
generáciu. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

A,B.I.a) aktívna pro-podnikateľská politika mesta:   
i. analýza prijatých opatrení z hľadiska dopadu na 

podnikateľské prostredie; 
  

ii. analýzy dopadu významných investícií.   
    

A,B.I.b) profesionálny asistenčný servis pre znalostne 
náročných investorov a pre inovačné aktivity 
firiem: 

  

i. rozhodnutie o forme podpory (napr. vytvorenie 
verejnej profesionálnej asistenčnej agentúry typu 
Juhomoravské inovačné centrum); 

  

ii. realizácia podpory.   
    

A,B.I.c) ponuka voľných plôch na podnikanie:  Zoznam nehnuteľností vedie SARIO. Ku koncu roka je v 
databáze zaregistrovaných 865 priemyselných nehnuteľností, 
pozemkov, výrobných hál, priemyselných parkov a kancelárií. 
Súčasne daný odbor vykonal analýzu obsadenosti 
priemyselných parkov na Slovensku a analýzu kvality 
nehnuteľností v databáze. 

i. súpis nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
vhodných na podnikanie (predaj alebo 
prenájom); 

  

ii. aktívna propagácia databázy;   
iii. získavanie informácií o potrebách podnikateľov a 

ich poskytovanie ďalším vlastníkom vhodných 
plôch. 
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A,B.I.d) verejne deklarovaná podpora férového 
transparentného a protikorupčného 
podnikateľského prostredia, transparentného 
verejného obstarávania, aj nad rámec 
zákonných noriem: 

A5 - prijať protikorupčné minimum pre 
Bratislavu ako preventívne opatrenia, 
ktoré budú znižovať korupciu v meste 

Vychádzajúc z hodnotenie protikorupčných opatrení 
slovenských samospráv organizáciou Transparency 
International Slovensko bol vypracovaný návrh 
Protikorupčného minima pre Bratislavu. Protikorupčné 
minimum schválilo Mestské zastupiteľstvo vo februári 2012 

i. deklarácia „Bratislava – mesto bez korupcie“;   
ii. prijatie a realizácia protikorupčnej stratégie.  V auguste 2011 bola zriadená osobitná mailová adresa 

korupcia@bratislava.sk, na ktorú môžu občania adresovať 
svoje podnety na korupciu na úrovni mesta. 

    
A,B.I.e) elektronizácia verejnej správy:   

 Pozn.: Elektronizácia verejnej správy je 
zaradená v oblasti „F. Správa a riadenie mesta“, 
ale tu sa uvádza ako nástroj zlepšenia 
podnikateľského prostredia. 

 Viď vyššie v kapitole A,B.I.e). 

i. rozširovanie elektronizácie verejnej správy;   
ii. používanie geografického informačného 

systému; 
  

iii. školenia pracovníkov mesta v oblasti 
elektronizácie verejnej správy. 

  

    
A,B.I.f) cielený marketing mesta smerom k potenciálnym 

investorom, aktívne vyhľadávanie investorov: 
  

i. identifikácia cieľových skupín investorov;   
ii. identifikácia marketingových nástrojov pre 

lákanie žiaducich investorov; 
  

iii. prijatie a realizácia marketingovej stratégie.   
    

A,B.I.g) program podpory mládežníckych inkubátorov:  V príprave. Prebiehajú rokovania so súkromnými partnermi. 
i. dohoda o cieľoch programu;   
ii. vyhľadanie partnerov pre realizáciu;   
iii. realizácia programu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

B. II) Program rozvoja inštitúcií, kľúčových pre 
znalostnú ekonomiku 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

B.II.a) profesionálny asistenčný servis pre všetky 
vysoké školy a vedecko-výskumné pracoviská: 
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i. dohoda s vysokými školami o spoločných 
cieľoch 

  

ii. prepájanie vysokých škôl, vedecko-výskumných 
pracovísk a podnikov do sietí spolupráce; 

  

iii. konzultačná podpora najmä v aktivitách 
transferu technológií, podpora spinoff6 firiem a 
spolupráca s podnikmi v oblasti inovácií. 

  

    
B.II.b) systematická spolupráca mesta, kľúčových 

vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií: 
  

i. vzájomné zapájanie subjektov do tvorby stratégií 
rozvoja; 

  

ii. realizácia spoločných projektov (napr. Dunajský 
vedomostný klaster). 

  

    
B.II.c) podpora rozvojových projektov vysokých škôl a 

znalostných inštitúcií, napr. majetkom mesta 
(budovy, prenájmy, pozemky): 

  

i. identifikácia spoločných cieľov a spôsobov 
podpory; 

  

ii. podpora budovania študentských internátov 
alebo využitie v súčasnosti prázdnych objektov 
(napr. aj nájomné bývanie), pričom mesto zohrá 
úlohu iniciátora. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

B. III) Program spolupráce akademických a 
výskumných inštitúcií s podnikmi. 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    
i. štúdie klastrovania v kľúčových odboroch, ktoré 

budú obsahovať mapovanie hodnotových 
reťazcov a globálnych produkčných sietí pre 
kľúčové súčasné a perspektívne odbory 
bratislavskej ekonomiky 
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ii. návrh na vznik klastrov vo vytipovaných 
oblastiach; 

 30. júla 2010 sa v Bratislave bol založený Dunajský 
vedomostného klastra. Ide o dobrovoľné záujmové združenie 
právnických osôb. Dunajský vedomostný klaster sa formoval 
na partnerskom princípe z troch rôznych sektorov: 1) 
akademicko-duchovného sektora: Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v 
Bratislave; 2) verejného sektora: Mesto Nové Zámky, Mesto 
Komárno; 3) privátneho, neverejného a podnikateľského, 
sektora: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., IBM Slovensko, 
spol. s r.o., SOITRON a. s., Business Improvement s. r. o., 
KPMG Slovensko spol. s r. o., D/L/M spol. s r.o.  

iii. spolupráca s existujúcimi klastrami.   
    

B.III.b) podpora vzniku pro-inovačných inštitúcií: C6 - vytvoriť podporu inovatívnych 
začínajúcich podnikov a inkubátorov 

 

i. podpora vzniku „centra transferu technológií“ 
(optimálne pri niektorej z vysokých škôl); 

  

ii. podpora vzniku inkubátora9 pre technologické 
(spin-off) firmy. 

  

    
B.III.c) vyhľadávanie a podpora už existujúcich 

aktívnych subjektov pre zvyšovanie absorpčnej 
kapacity Bratislavy, posilňovanie znalostnej 
ekonomiky a finančná podpora transferu 
technológií zo sféry výskumu do praxe: 

  

i. vytvorenie „patentového fondu“ (vrátane 
stanovenia cieľov a podmienok fungovania); 

  

ii. vytvorenie „fondu na overovanie výsledkov 
výskumu v praxi“ (vrátane stanovenia cieľov a 
podmienok fungovania). 

  

    
B.III.d) projekt metodiky transferu technológií:   

i. v spolupráci s vysokými školami a vedecko-
výskumnými inštitúciami vytvoriť metodiku pre 
transfer technológií; 

  

 vytvoriť vzorové zmluvy, postupy, vrátane 
vyškolenia osôb na kľúčových vysokých školách 
a vedecko-výskumných inštitúciách v meste. 
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B.III.e) pomoc pri zakladaní inovačných firiem: C6 - vytvoriť podporu inovatívnych 
začínajúcich podnikov a inkubátorov 

 

i. zjednodušenie administratívy, potrebnej pre 
založenie firmy, zo strany mesta; 

  

ii. ponuka pozemkov a nehnuteľností pre inovačné 
firmy; 

  

iii. hľadanie strategických partnerov (PPP projekty).   

    
B.III.f) aktívne zapojenie sa do programu Centrope a 

ďalších programov zahraničnej spolupráce: 
  

i. dohoda o cieľoch zapojení sa do programov 
zahraničnej spolupráce; 

  

ii. identifikácia možných programov zahraničnej 
spolupráce vhodných pre Bratislavu. 

  

    
B. IIII) Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a 

kreatívneho priemyslu 
  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

B.IV    
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

B.IV.a) implementácia nástrojov na podporu kreatívneho 
priemyslu do politík a plánov mesta v súlade so 
zelenou knihou EÚ 

  

i. spracovanie kreatívneho indexu mesta   
ii. analýza kreatívneho potenciálu mesta;   
iii. vytváranie projektov podpory kreatívneho 

priemyslu. 
  

    
B.IV.b) primárna podpora projektov zameraných na 

obnovu a využitie kultúrneho dedičstva, 
nachádzajúceho sa na území Bratislavy: 

 Zrekonštruované objekty kultúrneho dedičstva v Bratislave boli: 
Stará radnica, Apponyiho palác, Bratislavský hrad, Dóm Sv. 
Martina. 

i. databáza a analýza projektov realizovaných v 
Bratislave; 

  

ii. dohoda o vhodných spôsoboch podpory 
projektov kultúrneho dedičstva; 

  

iii. klastrová podpora remesiel súvisiacich s 
ochranou a využitím kultúrneho dedičstva. 
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B.IV.c) program rozvoja podmienok pre popularizáciu 
mesta a regiónu smerom k audiovizuálnemu 
priemyslu: 

  

i. založenie a prevádzkovanie „regionálneho fondu 
na podporu audiovizuálnej tvorby“; 

  

ii. spracovanie komplexného sprievodcu pre 
audiovizuálnych producentov. 

  

    
B.IV.d) klastrová podpora umenia (vrátane komunitnej a 

minoritnej kultúry): 
  

i. integrácia kultúrneho a umeleckého života mimo 
centra do priemyselných a podnikateľských zón; 

  

ii. prepojenia športových zón (napr. Pasienky) s 
kultúrou a umením; 

  

iii. prepojenia športovo-oddychových zón (Horský 
park, hrádza, Zlaté Piesky) s kultúrou a umením; 

  

    
B.IV.e) systematická podpora nezávislých priestorov pre 

kultúru, ktoré významným spôsobom 
spoluvytvárajú kultúrnu ponuku hlavného mesta, 
vyvíjajú kontinuálnu a dlhodobú činnosť na poli 
profesionálneho umenia: 

  

i. dohoda o cieľoch a spôsoboch podpory;   
ii. realizácia podpory pre galérie, kultúrne centrá, 

filmové kluby a pod. 
  

    
B.IV.f) opatrenia na podporu rozvoja informačných 

technológií a tvorby softvéru: 
  

i. prilákanie vývojových aktivít zahraničných 
softvérových firiem (napr. Microsoft Competence 
Center); 

  

ii. uskutočnenie súťaže pre mladých vývojárov v 
spolupráci s firmami; 

  

iii. podpora škôl pre odbornú prípravu špecialistov v 
oblasti informačných technológií. 
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C. KVALITA ŽIVOTA A ĽUDSKÝ POTENCIÁL 
    

 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
C1 prispievať k tvorbe priaznivých životných 

podmienok pre rodiny s deťmi, ale aj pre 
seniorov, usilovať sa o zbližovanie a výmenu 
skúseností medzi generáciami; 

C2 - podporovať aktívny život v 
seniorskom veku, ponukou vzdelávania, 
cvičenia, kurzov na počítač, voľným 
vstupom na kultúrne a športové 
zariadenia mesta nad 70 rokov 

 

C2 stať sa atraktívnym miestom pre usídľovanie 
nových občanov, najmä mladých absolventov 
bratislavských škôl; 

  

C3 napomáhať rozvoju komunít a zapájaniu sa 
občanov do aktivít záujmových, spoločenských a 
občianskych organizácií; 

  

C4 uskutočňovať programy, ktoré prispejú k 
budovaniu Bratislavy ako „zdravého mesta“, 
podporujúceho zdravý životný štýl; 

  

C5 zachovať a rozvíjať podmienky pre rozmanité 
kultúrne, športové, rekreačné aktivity a ďalšie 
nové formy aktívneho trávenia voľného času 
detí, mládeže a dospelých; 

  

C6 napomáhať dôstojnému životu aj pre 
nízkopríjmové a inak sociálnym vylúčením 
ohrozené skupiny obyvateľov; 

  

C7 spoluprácou rodiny, občianskej spoločnosti a 
vzdelávacích inštitúcií trvalo zvyšovať kvalitu 
výchovy a vzdelávania v meste a prispievať k 
rozvoju multikultúrnej a tolerantnej spoločnosti; 

  

C8 trvalo zvyšovať bezpečnosť obyvateľov a 
návštevníkov Bratislavy a dosiahnuť, aby sa 
Bratislava stala „bezpečným mestom“. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. I) Preventívna a prorodinná politika mesta. C1 - rozpracovať a realizovať systém 
pomoci viacdetným rodinám 

Slovenská metropola realizuje podporné sociálne projekty, 
ktoré primárne pomáhajú viacdetným rodinám, seniorom, 
sociálne slabším skupinám obyvateľov i neziskovým 
organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova. Magistrát 
pripravil zriadenie nízkoprahového centra pre deti a rodinu v 
priestoroch mestskej ubytovne Fortuna. Na realizáciu tohto 
projektu vyčlenilo mestské zastupiteľstvo sumu 18-tisíc eur. 
Podpora mladých, mnohodetných rodín (štyri a viac detí) súvisí 
s programom, na ktorom bolo na rok 2012 rok alokovaných 30-
tisíc eur a o poskytnutí nenávratnej finančnej výpomoci 
bratislavskej rodine rozhoduje grantová komisia mesta. 
Peniaze môžu byť použité na nákup školských, hudobných 
pomôcok, na zaplatenie poplatku v umeleckej škole či 
organizovanom krúžku voľnočasových aktivít detí a mládeže. 

    
C.I.a) koordinácia aktivít organizácií poskytujúcich 

vzdelávacie a mimoškolské aktivity: 
  

i. komplexné zmapovanie poskytovateľov 
školských a mimoškolských aktivít; 

  

ii. interaktívny elektronický portál, otvorený 
potenciálnym užívateľom, napĺňaný 
poskytovateľmi. 

  

    
C.I.b) rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s 

deťmi s cieľom napomáhať zosúladeniu 
pracovných a rodinných funkcií členov rodiny: 

C1 - v každom z piatich okresoch mesta 
prevádzkovať aspoň jedny detské jasle za 
prijateľnú cenu 

V Bratislave sa v súčasnsoti nachádzajú štátne jasle v troch 
mestských častiach (Rača, Staré mesto a Nové Mesto). 

i. prieskum potrieb v spolupráci so 
zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami 
(napr. materské centrá); 

  

ii. formulácia a uskutočnenie opatrení v spolupráci 
s mestskými časťami, ktorými sa doplnia 
chýbajúce služby. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. II) Politika podpory mimovládnych organizácií   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

C.II a) vytvorenie ponuky mestských priestorov a plôch 
na nekomerčné projekty, ako aj na ich využitie 
neziskovými organizáciami na verejnoprospešné 
účely 

 V súčasnosti prebieha príprava projektu nekomerčného 
využitia Kina ZORA v Trnávke v rámci participatívneho 
rozpočtu. 

i. identifikácia mestských priestorov a plôch 
vhodných na nekomerčné projekty 

  

ii. prieskum názorov a potrieb neziskových 
organizácií a stanovenie podmienok 
poskytovanie priestorov a plôch na neziskové 
aktivity; 

  

iii. vypísanie a zrealizovanie výziev na prenájom za 
stanovených podmienok; 

  

iv. aktualizácia prenájmov v zmysle pravidiel 
poskytovania. 

  

    
C.II.b) skvalitnenie grantovej politiky mesta:  Hlavné mesto SR Bratislava podporuje od formou grantového 

programu aktivity primárnej prevencie proti drogám a aktivity 
voľného času detí a mládeže Bratislavy, ktoré sa orientujú na 
školenia, propagáciu a osvetu zameranú na primárnu 
prevenciu proti drogám a ďalším sociálnopatologickým javom, 
ako aj na samotné kultúrne podujatia, záujmové činnosti a 
športové aktivity. Formou grantového programu Ars 
Bratislavensis podporuje umelecké a kultúrne aktivity v 
Bratislave a aktivity propagujúce Bratislavu v zahraničí. 

i. verejná diskusia o podobe grantového systému 
mesta; 

  

ii. stanovenie pravidiel, prizvanie odborníkov z 
praxe do výberových komisií; 

  

iii. vyhlasovanie výziev a zverejňovanie výsledkov 
podporených projektov 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, 
kultúru, umenie a voľný čas. 

C3 - rozvíjať kultúru vo vlastných 
zariadeniach a vytvoriť grantový systém 
na podporu nezávislej kultúry a literárnych 
diel spojených s Bratislavou 

Bol vytvorený grantový program Ars Bratislavensis na podporu 
umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít 
propagujúcich Bratislavu v zahraničí. 

  C3 - vytvoriť predstavu mesta o rozvoji 
nábrežia Dunaja od River parku k mostu 
Lafranconi a zachovať maximum PKO s 
úsilím o dohodu s vlastníkom pozemku 

Mestské zastupiteľstvo prijalo v júni po verejnej diskusii 
rozhodnutie o zachovaní celého PKO a zámer vymeniť 
pozemky pod PKO s ich vlastníkom mimo areálu PKO. Tento 
zámer zatiaľ nie je dohodnutý s vlastníkom a hľadajú sa ďalšie 
alternatívy na dohodu. Mesto začalo obstarávať územný plán 
zóny pre oblasť River park až po most Lafranconi. V 
súčasnosti prebiehajú rokovania o tom, aby sa Výskumný 
ústav vodného hospodárstva mohol stať súčasťou 
pripravovaného projektu Dunajského nábrežia. 

  C3 - cieľavedome budovať vzťah mesta k 
vlastnej histórii a aktualizovať zoznam 
pamätihodností mesta 

 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

C.III.a) v spolupráci so zainteresovanými aktérmi 
spracovať komplexný prehľad infraštruktúry pre 
šport (vrátane vrcholového), kultúru, umenie a 
voľný čas: 

  

i. identifikácia druhov infraštruktúry a 
poskytovateľov služieb 

  

ii. spracovanie štruktúry interaktívnej databázy, 
dohoda o jej zdieľaní s ostatnými aktérmi; 

  

iii. naplnenie a prevádzkovanie databázy ako 
podkladu pre rozhodovanie. 

  

    
C.III.b) budovanie nových športovísk pre širokú 

verejnosť: 
C3 - budovať nové športoviská (nová 
krytá plaváreň, futbalové ihrisko, mestská 
športová hala, nenáročné športoviská) 

 

i. prieskum potrieb, uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a prevádzkovateľmi; 

  

ii. identifikácia deficitov (s využitím interaktívnej 
databázy, prevádzkovanej v zmysle C.III.a); 
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iii. príprava a realizácia plánu dopĺňania 
infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných 
zdrojov. 

  

    
C.III.c) budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých 

zariadení a podpora ich činnosti: 
  

i. prieskum potrieb uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a prevádzkovateľmi; 

  

ii. identifikácia deficitov (s využitím interaktívnej 
databázy, prevádzkovanej v zmysle C.III.a); 

  

iii. príprava a realizácia plánu dopĺňania 
infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných 
zdrojov. 

  

    
C.III.d) sprístupnenie športovísk škôl verejnosti: C3 - vytvoriť model ako sprístupniť 

školské dvory pre verejnosť 
 

i. prieskum potenciálu, uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a ďalšími zriaďovateľmi a 
školami; 

  

ii. dohoda o podmienkach sprístupňovania 
športovísk; 

  

iii. uzatváranie zmlúv a monitoring využívania, 
aktualizácia programu a dohôd. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. IV) Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé 
mesto“, „Mesto bez stresu“. 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

C.IV.a) zlepšenie dostupnosti zdravotných služieb v 
rozsahu, ktorý mestu umožňujú kompetencie a 
zdroje 

  

i. uskutočnenie prieskumu pokrytia obyvateľov 
mesta a širšieho regiónu (podľa povahy služieb) 
službami zdravotnej starostlivosti v spolupráci s 
Ministerstvom zdravotníctva SR a profesijnými 
organizáciami lekárov; 

  

ii. zahájenie rokovaní, schválenie a napĺňanie 
dohody o spolupráci pre zabezpečenie 
adekvátnej zdravotnej starostlivosti. 
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C.IV.b) zabezpečenie čistoty mesta vrátane 
odstraňovania alergénov: 

 O čistotu v meste (zeleň, cesty a pod.) sa starajú mestské časti 
a magistrát hlavného mesta. 

i. identifikácia deficitov v oblasti čistoty mesta, 
vrátane aktívneho zapojenia občanov; 

  

ii. príprava, schválenie a realizácia opatrení na 
zlepšenie stavu spolupráce s mestskými 
časťami. 

  

    
C.IV.c) koncepcia udržania a zachovania rekreačných 

oblastí a jej následná realizácia: 
 Hlavné mesto v auguste 2012 podpísalo zmluvu o zámene 

pozemkov týkajúcu sa Kráľovej Hory, ktorá mala byť určená na 
výstavbu, zostane však takto slúžiť ako rekreačná oblasť. 

i. zhodnotenie rekreačných oblastí mesta za 
aktívnej účasti mestských častí, občanov a 
poskytovateľov služieb; 

  

ii. spracovanie, schválenie a realizácia koncepcie.   

    
C.IV.d) iniciovanie odbornej diskusie a príprava 

koncepcie prevencie drogových závislostí: 
  

i. realizácia série verejných diskusií s odborníkmi v 
oblasti liečenia a prevencie látkových a 
nelátkových závislosti a zbieranie podnetov na 
prijatie zlepšení v legislatíve a praktických 
oblastiach prevencie; 

  

ii. iniciovanie (v spolupráci so zainteresovanými 
subjektmi) prijatia opatrení, na úrovni štátu, na 
predchádzanie drogových závislostí, pričom 
legitimita tejto iniciatívy vychádza z pozície 
Bratislavy v oblasti drogových deliktov; 

  

iii. uskutočnenie a vyhodnotenie pilotných projektov 
v oblasti predchádzania a eliminácie drogových 
závislostí. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. V) Program „Bezpečné mesto“. C7 - posilniť profesionalitu mestskej 
polície, vytvoriť lepšie podmienky pre jej 
príslušníkov 

 

  C7 - zvážiť možnosť zriadenia 
metropolitnej polície 
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 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

C.V.a) uskutočňovanie prevencie a osvety:   
i. v spolupráci s Políciou SR, Štatistickým úradom 

SR a mestskými časťami uskutočniť analýzu 
kriminality na území mesta s cieľom identifikovať 
ich najzávažnejšie formy a ich faktory; 

  

ii. v spolupráci so zainteresovanými subjektmi 
podnietiť prijatie opatrení na predchádzanie 
kriminality, pripraviť pilotné projekty na zlepšenie 
stavu za súčasnej aktívnej osvety, ktorá by mala 
priniesť zvýšenie pozornosti verejnosti; 

  

iii. uskutočniť a vyhodnotiť pilotné projekty v oblasti 
predchádzania a eliminácie kriminality. 

  

    
C.V.b) posilnenie policajných hliadok na uliciach:   

i. identifikácia oblastí najvážnejšie postihnutých 
kriminalitou; 

  

ii. cielené posilnenie policajných hliadok v 
problematických územiach za súčasného 
aktívneho získavania verejnej podpory formou 
informovanosti občanov a vyzývaním k 
spolupráci; 

  

iii. vyhodnocovanie efektivity posilnenia hliadok na 
základe štatistiky kriminality. 

  

    
C.V.c) rozšírenie bezpečnostného kamerového 

systému na území mesta v spolupráci s 
mestskými časťami: 

C7 - rozvíjať bezpečnostný kamerový 
systém 

V máji roku 2000 spustila Mestská polícia v Bratislave do 
prevádzky kamerový systém. Ku koncu roku 2011 verejný 
poriadok monitorovalo 47 kamier. Mestské zastupiteľstvo v 
mají 2012 rozhodlo, že Bratislava posilní bezpečnostný 
kamerový systém v uliciach mesta. Desať kamier pribudne v 
mestských častiach Ružinov (4 ks), Vajnory (3 ks), Podunajské 
Biskupice (2 ks) a Vrakuňa (1 ks). Na posilnenie bezpečnosti v 
uliciach prostredníctvom nových kamier bol schválený rozpočet 
143-tisíc eur. 

i. prieskum potrieb mestských častí s využitím 
štatistík kriminality; 
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ii. príprava a realizácia programu rozširovania 
kamerového systému s aktívnym zapojením 
mestských častí a podnikateľských subjektov; 

  

iii. vyhodnocovanie efektivity posilnenia hliadok na 
základe sledovania štatistiky kriminality. 

  

    
C. VI) Program rozvoja sociálnych služieb. C2 - budovať kvalitu a sledovať 

efektívnosť poskytovania sociálnych 
služieb 

 

  C2 - spolu so štátom a mestskou časťou 
Staré Mesto riešiť problém nájomníkov v 
reštituovaných domoch 

 

  C2 - pomáhať ohrozeným skupinám 
(bezdomovci, obete domáceho násilia, 
ľudia s nízkymi príjmami), aktívnou prácou 
s ľuďmi bez domova, podporou utajeného 
bývania a dobrou sociálnou politikou 

Mesto v júli 2011 otvorilo Krízové centrum, ktorého 
rekonštrukcia z bývalej materskej školy bola financovaná z 
nórskych fondov a spustilo prevádzku pre klientov 
vyžadujúcich sociálno-právnu ochranu, vrátane neúplných 
rodín a problémových detí. Krízové centrum je zaradené v 
rámci sociálneho oddelenia magistrátu, v budúcnosti to bude 
samostatná organizácia. 

  C2 - Presadzovať myšlienku sociálneho 
mesta, priateľského k seniorom 

V roku 2011 sa konal prvý ročník Bratislavského seniorfestu 
ako série podujatí v rámci októbra, mesiaca úcty k starším. V 
októbri 2012 sa bude konať druhý ročník. V decembri 2011 
bola zriadená Rada seniorov hlavného mesta Bratislavy ako 
poradného orgánu primátora. V máji 2012 bola na magistráte 
zriadená pozícia koordinátora Rady seniorov. 

    
    

C.VI.a) komunitný plán sociálnych služieb: C2 - posilňovať sociálne komunitné 
plánovanie, spolu s neverejnými 
poskytovateľmi a neziskovým sektorom, 
aby sa zosúladili potreby občanov a 
poskytované služby 

 

i. príprava zadania pre verejné obstaranie 
komunitného plánu sociálnych služieb v 
spolupráci so zainteresovanými subjektmi 
(Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti a 
iní poskytovatelia sociálnych služieb z verejného 
aj mimovládneho sektora); 

  

ii. uskutočnenie verejného obstarávania 
komunitného plánu sociálnych služieb; 

  

iii. spracovanie, prijatie a realizácia plánu.   
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C.VI.b) posilňovanie terénnych a ambulantných služieb, 
vytváranie komplexných sietí služieb pre 
jednotlivé komunity (časti) mesta, personálne 
posilnenie terénnych služieb: 

C2 - rozvíjať domácu opatrovateľskú 
službu, aby seniori mohli čo najdlhšie 
zostať doma vo svojom prirodzenom 
prostredí ako aj asistenčnú tiesňovú linku 

 

i. spracovanie podrobného harmonogramu 
posilňovania terénnych služieb, vychádzajúceho 
z analýz komunitného plánu sociálnych služieb; 

  

ii. finančná príprava a realizácia harmonogramu 
posilňovania terénnych služieb; 

  

iii. sledovanie spokojnosti s terénnymi a 
ambulantnými službami a uskutočňovanie 
korekcie plánu a harmonogramu. 

  

    
C.VI.c)  zlepšenie koordinácie mesta a samosprávneho 

kraja pri zabezpečovaní služieb krízovej 
intervencie pre ohrozené skupiny (bezdomovci, 
obete domáceho násilia a pod.): 

  

i. založenie akčnej pracovnej skupiny, zloženej zo 
zástupcov samosprávneho kraja, mesta, 
mestských častí a mimovládnych organizácií, 
ktorá bude pravidelne vyhodnocovať situáciu v 
oblasti krízovej intervencie, pripravovať návrhy 
na zlepšenie stavu; 

  

ii. spracovanie, prijatie, realizácia a 
vyhodnocovanie harmonogramu nápravných a 
preventívnych opatrení na zlepšenie stavu v 
oblasti krízovej intervencie. 

  

    
C.VI.d)  prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení 

prevádzkovaných mestom: 
  

i. materiálneho a priestorového vybavenia 
existujúcich zariadení sociálnych služieb, 
vrátane ich debarierizácie a humanizácie, ktorý 
bude vychádzať z komunitného plánu sociálnych 
služieb; 

  

ii. finančná príprava a realizácia harmonogramu 
skvalitňovania zariadení; 

  

iii. zabezpečenie sledovanosti spokojnosti so 
stavom zariadení, zbieranie podnetov a 
uskutočňovanie permanentnej údržby. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. VII)  Mestské nájomné byty pre nízkopríjmové 
skupiny a pre mladé rodiny 

  

    
C.VII.a)  vypracovanie zásad programu mestských 

nájomných bytov: 
  

i. zostavenie pracovnej skupiny, pozostávajúcej zo 
zástupcov mesta, mestských častí a občanov na 
vypracovanie zásad programu; 

  

ii. vypracovanie a prijatie transparentných zásad 
programu na základe finančných možností a 
dostupných zdrojov. 

  

    
C.VII.b)  realizácia programu výstavby mestských 

nájomných bytov: 
C1 - postaviť aspoň dva nájomné bytové 
domy 

V príprave na realizáciu je projekt výstavby nájomného domu v 
Petržalke na Čapajevovej ulici. 

i. uskutočnenie verejného obstarávania na 
výstavbu pilotného projektu; 

  

ii. realizácia a vyhodnotenie pilotného projektu;   
iii. príprava a systematická realizácia dlhodobého 

projektu výstavby nájomných bytov; 
  

    
C.VII.c)  príprava alternatívnych programov pre využitie 

existujúcich, avšak nevyužívaných bytových 
kapacít v spolupráci s bankovým sektorom a 
ďalšími vlastníkmi: 

  

i. uskutočnenie verejných odborných diskusií o 
problémoch vyplývajúcich z neobsadených 
zrealizovaných bytových priestorov, zbieranie a 
vyhodnocovanie podnetov na riešenie situácie; 

  

ii. príprava plánu riešenia problémov, 
zapríčinených neobsadenými bytovými 
kapacitami na území mesta, ak sa tieto 
preukážu; 

  

iii. realizácia plánu, ktorý bude korešpondovať s 
politikou výstavby mestských nájomných bytov. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

C. VIII)  Dobudovávanie občianskej vybavenosti 
celomestského významu 
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 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

C.VIII.a) vybudovanie nového mestského cintorína:  Hlavné mesto má v územnom pláne vytypovaných niekoľko 
lokalít na umiestnenie cintorínov. V budúcnosti by mal najväčší 
cintorín vzniknúť v blízkosti Jaroviec, menšie cintoríny môžu 
byť umiestnené v Rači a Záhorskej Bystrici. V súčasnosti ide 
hlavné mesto cestou rozširovania už existujúcich cintorínov, 
napríklad v Petržalke či Podunajských Biskupiciach, respektíve 
budovaním priestorovo úspornejších urnových stien.  

i. uskutočnenie verejného obstarávania na 
výstavbu cintorína 

  

ii. realizácia výstavby.   
    

D. KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MESTSKÉHO PRIESTORU 
    

 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
D1 vytvárať priateľský verejný priestor s využitím 

princípov „dizajnu pre všetkých“12; humanizovať 
obytné prostredie, s osobitným zameraním na 
priestor vnútroblokov a revitalizáciu ulíc, budovať 
fyzické prostredie vhodné pre vytváranie a rozvoj 
života komunít; 

  

D2 chrániť a obnovovať kultúrne, historické a 
architektonické hodnoty vrátane urbanistickej 
mestskej štruktúry; 

  

D3 plôch a prírodných prvkov vrátane ochrany 
prírody a krajiny a realizácie územného systému 
ekologickej stability; 

  

D4 chrániť a zveľaďovať všetky prírodné zdroje a 
zložky životného prostredia so zvláštnym 
dôrazom na ochranu ovzdušia, integrovane 
pristupovať k problematike vôd, preferovať 
intenzifikáciu pred extenzívnym rozvojom mesta; 

  

D5 uskutočňovať prevenciu a zmierňovanie 
dopadov klimatických zmien vrátane zvyšovania 
energetickej efektivity urbanistickej štruktúry a 
budov, ako aj podielu využívania obnoviteľných 
zdrojov energie; 
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D6 realizovať postupnú debarierizáciu verejných 
priestorov a budov. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. I)  Program vytvárania mestského prostredia, 
revitalizácia verejných priestorov a 
zachovanie charakteru špecifických častí 
mesta. 

C5 - znížiť rozsah vonkajšej reklamy v 
meste a vytvoriť systémový prístup k jej 
umiestňovaniu 

V auguste 2011 sa konalo stretnutie s predstaviteľmi 
rozhodujúcich reklamných agentúr v meste, ktorého výsledkom 
bola dohoda o spracovaní pasportizácie existujúcich legálnych 
a nelegálnych reklamných zariadení ako základu pre 
znižovanie počtov zariadení a definovanie pravidiel pre 
prenájom mestských pozemkov na tento účel aj pre 
umiestňovanie týchto zariadení na súkromných pozemkoch. 
Mesto v auguste 2012 začalo odstraňovať bilbordy, ktoré 
nemali povolenie stavebného úradu. Mesto spolupracuje aj pri 
novele stavebného zákona, ktorý by mal obsahovať aj osobitné 
pravidlá pre zariadenia vonkajšej reklamy. 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.I.a) pasportizácia verejných priestranstiev, 
spracovanie a realizácia koncepcie revitalizácie 
verejných priestorov (vrátane chodníkov, 
parkovísk, ihrísk, pieskovísk, terás, podchodov, 
mestského mobiliáru) tak, aby umožňovali 
zvyšovať kvalitu života: 

  

i. vypracovanie štruktúry elektronickej databázy 
verejných priestranstiev, prepojiteľnej s 
geografickým informačným systémom mesta; 

  

ii. verejných priestranstiev;   
iii. vypracovanie a schválenie koncepcie 

revitalizácie verejných priestorov vrátane 
časového a finančného harmonogramu; 

  

iv.    
    

D.I.b)  vytváranie nových verejných priestranstiev:  V roku 2010 bola dokončená výstavba obchodného centra 
Eurovea, v rámci, ktorého vzniklo nové verejné priestranstvo 
na nábreží a vzniklo aj nové námestie M.R.Štefánika. 

i. vypracovanie a schválenie programu tvorby 
nových verejných priestorov, vrátane 
požiadaviek na komerčné investičné projekty 
vytvárať verejné priestory; 
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ii. vypracovanie a schválenie zoznamu prioritných 
projektov tvorby verejných priestorov, vrátane 
identifikácie finančných zdrojov s preferenciou 
verejnosúkromnej finančnej schémy; 

  

iii. realizácia vybraných projektov.   
    

D.I.c)  schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu 
prioritne pre územie pamiatkovej rezervácie a 
následne pre pamiatkové zóny: 

  

i. schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu 
na území pamiatkovej rezervácie; 

  

ii. prijatie harmonogramu spracovania zásad 
ochrany pamiatkového fondu pre jednotlivé 
pamiatkové zóny v Bratislave vrátane 
komunikačného plánu s dotknutými a 
verejnosťou; 

  

iii. spracovanie a schválenie zásad pre pamiatkové 
zóny. 

  

    
D.I.d)  pokračovanie v pamiatkovej obnove a 

prezentácii najvzácnejších architektonických 
objektov: 

  

i. výber objektov určených pre pamiatkovú obnovu 
vrátane finančného zabezpečenia; 

  

ii. realizácia projektov pamiatkovej obnovy;   
iii. zatraktívnenie a sprístupnenie nevyužitých 

významných historických priestorov, ktoré sú 
ťažiskové pre históriu mesta (napr. západné 
hradby, Michalská priekopa, Villa rustica v 
Dúbravke, dom s hypocaustom v Rusovciach). 

  

    
D.I.e)  spracovanie koncepcie výškovej zástavby 

Bratislavy: 
  

i. iniciovanie odbornej diskusie o regulácii hladiny 
výškovej zástavby s ohľadom na zaťaženosť 
územia a panorámu mesta; 

  

ii. opierajúcej sa o výsledky odborných diskusií;   
iii. využívanie koncepcie pri územnom plánovaní a 

schvaľovaní rozhodnutí o umiestnení stavieb. 
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D.I.f)  skvalitnenie tvorby mestského prostredia formou 
výberu architektonických návrhov na základe 
verejných súťaží: 

C5 - presadzovať verejný záujem, posilniť 
postavenie hlavného architekta a zaviesť 
posudzovanie veľkých investičných 
návrhov medzinárodnou komisiou 
architektov 

Funkcia hlavnej architektky bola obsadená na základe širokého 
výberového konania. Jej právomoci sú definované zákonom a 
priestorom, ktorý pre jej činnosť vytvára primátor. Na jej návrh 
začala fungovať Rada hlavnej architektky, ktorá je základom aj 
pre posudzovanie veľkých investičných projektov. 

i. prijatie vyhlásenia mesta o využívaní súťaže 
architektonických návrhov aj nad rámec 
legislatívy v oblasti verejného obstarávania. 
Súťaže sa tak stanú súčasťou postupu, 
vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie 
služby (teda následných stupňov projektovej 
dokumentácie), čím obstarávateľ zadá zákazku v 
súťaži ocenenému uchádzačovi prakticky až do 
ukončenia autorského dozoru a získa tak 
stabilného partnera pre celý proces investičnej 
výstavby; 

  

 organizovanie architektonických súťaží v 
spolupráci s odbornou verejnosťou. 

  

    
D.I.g)  oceňovanie príkladov kvalitnej architektúry:   

i. stanovenie pravidiel udeľovania ocenenia za 
kvalitné architektonické riešenia objektov na 
území mesta; 

  

ii. pravidelné (napr. každoročné) udeľovanie 
ocenenia a príslušnej publicity 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. II)  Politika udržania a rozvoja plôch zelene   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.II.a) evidencia prvkov zelene v spolupráci s 
mestskými časťami, vrátane určenia pozemkov 
pre náhradnú výsadbu a nutnú obnovu stromov: 

  

i. zostavenie zdieľanej elektronickej databázy, 
kompatibilnej s geografickým informačným 
systémom mesta; 

  

ii. napĺňanie a pravidelná aktualizácia databázy v 
spolupráci s mestskými časťami a organizáciami 
zabezpečujúcimi starostlivosť o zeleň v meste. 
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D.II.b)  spracovanie a schválenie programu starostlivosti 

o dreviny: 
C4 - spracovať spolu s ochranármi 
systémový program starostlivosti o zeleň 
v meste a zlepšovania kvality životného 
prostredia, vrátane zriadenia mestského 
záhradníka 

 

  C4 - vybudovať aspoň jeden nový park v 
meste 

 

i. spracovanie programu starostlivosti o dreviny v 
meste (vrátane prevádzkovej bezpečnosti a 
oceňovania drevín) v spolupráci s mestskými 
časťami a organizáciami zabezpečujúcimi 
starostlivosť o zeleň v meste; 

  

ii. starostlivosť o dreviny v zmysle schváleného 
dokumentu. 

  

    
D.II.c)  aktívna politika mesta smerom k ochrane 

zelených plôch: 
  

i. spracovanie inventarizácie zelených plôch;   
ii. spracovanie kategorizácie zelených plôch, ktorá 

bude obsahovať aj nezastaviteľné plochy. 
  

    
D.II.d)  aktívna politika mesta smerom k zachovaniu 

vinohradov, vrátane možnosti, že mesto bude, 
napr. v rámci mestských lesov, obhospodarovať 
vlastné vinohrady: 

  

i. zostavenie zdieľanej elektronickej databázy, 
kompatibilnej s geografickým informačným 
systémom mesta, mapujúcej existujúce 
vinohrady; 

  

ii. aktívna kampaň mesta smerom k vlastníkom a 
verejnosti o dôležitosti zachovania vinohradov 
pre obraz mesta a biodiverzitu; 

  

iii. iniciovanie legislatívy podporujúcej udržanie 
vinohradov v meste vrátane kompenzačných 
nástrojov pre vlastníkov a užívateľov vinohradov; 

  

iv. identifikácia vinohradov, ktoré mesto považuje 
za kľúčové pre udržanie obrazu mesta a prijatie 
opatrení na ich zachovanie, vrátane možnosti ich 
odkúpenia a prevádzkovania mestom. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. III)  Environmentálna politika mesta a 
obnoviteľné zdroje 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.III.a) zavedenie komplexného monitorovacieho 
systém kvality životného prostredia a stanovenie 
limitov jeho zaťaženia: 

  

i. zostavenie a prevádzkovanie zdieľanej 
elektronickej databázy kvality životného 
prostredia, kompatibilnej s mestským 
geografickým informačným systémom; 

  

ii. analýza zdrojov znečistenia (doplnenie 
chýbajúcich údajov za dopravu) a následný 
program redukcie znečistenia zložiek životného 
prostredia - ovzdušia, hlukového, odpadov; 

  

iii. sprístupnenie údajov verejnosti.   
    

D.III.b)  vyhodnotenie súčasného stavu a možností 
využívania obnoviteľných zdrojov energie a 
návrh technického riešenia zintenzívnenia ich 
využitia: 

C5 - prijať program zvyšovania 
energetickej efektívnosti verejných budov 
a podpory zavádzania alternatívnych 
zdrojov energie 

Mestské zastupiteľstvo v apríli 2012 schválilo návrh na 
pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov, ktorá je 
záväzkom miest a obcí v oblasti znižovania emisií CO2, a to 
prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a 
využívania čistých technológií na výrobu a spotrebu energie. 
Bratislava k Dohovoru pristúpila v máji 2012. 

    
D. III)  Environmentálna politika mesta a obnoviteľné 

zdroje 
  

    
D.III.a)  zavedenie komplexného monitorovacieho 

systém kvality životného prostredia a stanovenie 
limitov jeho zaťaženia: 

C4 - zlepšiť čistotu mesta zavedením 
štandardov čistoty a zvýšenou kontrolou 
organizácií zabezpečujúcich čistenie aj v 
spolupráci s občanmi 

V spolupráci s občanmi vznikol v roku 2011 projekt Zelená 
hliadka, resp. iniciatíva Bratislava proti skládkam. Táto 
iniciatíva je zameraná na likvidáciu čiernych skládok v meste. 
Hlavné mesto zabezpečilo náradie a priebežne zabezpečuje 
odvoz a likvidáciu tohto odpadu. V roku 2012 bolo 
zlikvidovaných približne 20 čiernych skládok. 

i. zostavenie a prevádzkovanie zdieľanej 
elektronickej databázy kvality životného 
prostredia, kompatibilnej s mestským 
geografickým informačným systémom; 
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ii. údajov za dopravu) a následný program redukcie 
znečistenia zložiek životného prostredia - 
ovzdušia, hlukového, odpadov; 

  

    
D.III.b) vyhodnotenie súčasného stavu a možností 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a 
návrh technického riešenia zintenzívnenia ich 
využitia: 

  

i. na území mesta, spracovaná v spolupráci s 
relevantnými vzdelávacími a výskumnými 
inštitúciami; 

  

ii. vrátane technických riešení, spracovaný v úzkej 
súčinnosti s relevantnými vzdelávacími a 
výskumnými inštitúciami; 

  

iii. realizácia vybraných pilotných projektov a ich 
medializácia. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. IV)  Zachovanie kvality a výdatnosti vôd a 
vodárenských zdrojov 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.IV.a) zavádzanie integrovaného manažmentu 
vodných zdrojov 

  

i. príprava a schválenie metodiky na prípravu 
plánu integrovaného manažmentu vodných 
zdrojov, zohľadňujúceho dôsledky očakávaných 
klimatických zmien na vodný režim mesta; 

  

ii. oblasť integrovaného manažmentu vodných 
zdrojov na úrovni mesta; 

  

iii. zriadenie a využitie informačného systému pre 
priestorovú koordináciu aktérov na území 
povodia Dunaja; 

  

iv. priemet plánov integrovaného manažmentu 
vodných zdrojov mesta do ÚPD a rozpočtu, 
prípadne do VZN. 

  

    
D.IV.b)  zachovanie vysokej kvality podzemnej vody v 

území vodárenských zdrojov: 
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i. prijatie principiálneho stanoviska mesta k 
riešenie projektu ropovodu na základe otvorenej 
odbornej diskusie o ropovodnom prepojení 
medzi Bratislavou a rakúskym Schwechatom; 

  

ii. spracovanie a schválenie dokumentu Generel 
ochrany existujúcich a zdokumentovaných 
vodárenských zdrojov Bratislavy, vrátane 
špecifikácie nezastaviteľných a inak chránených 
plôch. 

  

    
D.IV.c)  využitie výdatnosti vodárenských zdrojov na 

území mesta prevyšujúceho vlastné potreby: 
  

i. uskutočnenie prieskumu možností v oblasti 
ponuky potenciálu kvality podzemných vôd z 
vodárenských zdrojov mesta, prevyšujúcich 
vlastné potreby a ich zhodnotenie formou 
ponuky pre okolitý región; 

  

ii. spracovanie matematického modelu vodárenskej 
sústavy mesta Bratislavy pre potreby 
rozhodovania o racionálnom využívaní 
vodárenských zdrojov. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. V)  Program efektívneho nakladania s odpadmi C4 - prispieť mestským častiam na 
likvidáciu čiernych skládok 

Neplní sa. 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.V.a) aktualizácia Programu odpadového 
hospodárstva 

  

i. výber spracovateľa aktualizácie Programu 
odpadového hospodárstva mesta; 

  

ii. spracovanie a schválenie programu;   
iii. realizácie.   
    

D.V.b)  dobudovávanie siete zberných dvorov: C4 - rozvíjať odpadové hospodárstvo, s 
dôrazom na separovaný zber, budovať 
nové zberné dvory a pripraviť likvidáciu 
biologického odpadu od roku 2013 

Prebieha príprava projektovej dokumentácie na nové zberné 
dvory, kde by malo vzniknúť minimálne päť spádových 
zberných dvorov, ktoré budú slúžiť obyvateľom na likvidáciu 
veľkorozmerného odpadu. 

i. identifikácia deficitov siete zberných dvorov;   
ii. zabezpečenia financovania realizácie;   
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iii. realizácia – výstavba a prevádzkovanie 
zberných dvorov. 

  

    
D.V.c)  sanácia nelegálnych skládok a starých 

environmentálnych záťaží: 
 V spolupráci s občanmi vznikol v roku 2011 projekt Zelená 

hliadka, resp. iniciatíva Bratislava proti skládkam. Táto 
iniciatíva je zameraná na likvidáciu čiernych skládok v meste. 
Hlavné mesto zabezpečilo náradie a priebežne zabezpečuje 
odvoz a likvidáciu tohto odpadu. V roku 2012 bolo 
zlikvidovaných približne 20 čiernych skládok. 

i. identifikácia nelegálnych skládok a starých 
environmentálnych záťaží; 

  

ii. spracovanie harmonogramu odstraňovania 
záťaží v spolupráci s dotknutými subjektmi; 

  

iii. realizácia harmonogramu.   
    

D.V.d)  budovanie podzemných kontajnerov na 
separovaný zber: 

  

i. spracovanie a schválenie projektu na budovanie 
podzemných kontajnerov; 

  

ii. výber dodávateľa a realizácia pilotného projektu.   

    
D.V.e)  využívanie energetického potenciálu spaľovne 

OLO, a.s. v systéme mesta: 
  

i. identifikácia potenciálu lepšieho zapojenia 
spaľovne do energetického systému mesta; 

  

ii. návrh, schválenie a realizácia opatrení.   
    

D.V.f)  vybudovanie nového areálu služieb v 
odpadovom hospodárstve: 

  

i. príprava výstavby areálu s komplexnými 
službami v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom, vrátane zabezpečenia finančných 
zdrojov; 

  

ii. realizácia projektu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. VI)  Regenerácia resp. revitalizácia brownfieldov   
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 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.VI.a) spracovanie generelu priemyslu, v rámci ktorého 
sa vytipujú disponibilné plochy brownfieldov, 
zhodnotia analýzy území a vytvorí sa návrh 
vhodných funkcií: 

C4 - pripraviť návrhy na riešenie 
nevyužitých priemyselných zón v meste 

Mesto začalo obstarávať územný generel riešenia nevyužitých 
priemyselných zón v meste, tzv. brownfieldov, ktorý bude 
obsahovať návrhy možného využitia.  

i. spracovanie zadania generelu priemyslu, výber 
spracovateľa; 

  

ii. schválenie generelu ako podkladu pre ďalší 
postup, vrátane priemetu do ÚPD mesta. 

  

    
D.VI.b)  podpora a príprava projektov na využívanie 

externých finančných zdrojov v oblasti 
revitalizácie brownfieldov: 

  

i. identifikácia území a objektov, vhodných na 
prípravu projektov revitalizácie na základe 
spracovaného generelu; 

  

ii. rokovania s vlastníkmi a dohoda o postupe;   
iii. iniciovanie prípravy vybraných projektov.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. VII)  Program zvyšovania energetickej efektívnosti 
mesta 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.VII.a) postupná realizácia opatrení na zlepšovanie 
energetickej účinnosti budov: 

  

i. spracovanie energetického auditu objektov vo 
vlastníctve mesta 

  

ii. stanovenie harmonogramu uskutočňovania 
opatrení na zlepšovanie energetickej účinnosti; 

  

iii. realizácia opatrení, vyhodnocovanie efektivity.   
    

D.VII.b)  príprava projektov na využívanie externých 
finančných zdrojov v oblasti zvyšovania 
energetickej účinnosti budov: 

  

i. identifikácia využiteľných externých zdrojov;   
ii. príprava projektov v zmysle harmonogramu;   
iii. realizácia projektov.   
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. VIII)  Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v 
environmentálnej oblasti a oblasti ochrany 
kultúrneho dedičstva. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

D. IX)  Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické 
zmeny 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym 
dopadom klimatických zmien: 

  

i. zapojenie odborných zložiek mesta do diskusie o 
vývoji klímy a dopadov 

  

ii. na urbánne prostredie;   
    

E. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
    

 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
E1 zabezpečiť bezpečnú, bezbariérovú, bezkolíznu 

a ekologicky prijateľnú a dostupnú prepravu 
osôb a tovarov na území mesta, pri rešpektovaní 
humanizácie priestoru; 

  

E2 zvyšovať podiel hromadnej dopravy voči 
individuálnej automobilovej doprave, vybudovať 
atraktívny integrovaný systém verejnej 
hromadnej dopravy; 

  

E3 vytvoriť v meste priaznivé podmienky pre peších 
a cyklistov, v nadväznosti na oživenie verejných 
priestorov; 

  

E4 redukovať a efektívne organizovať používanie 
automobilov, so špeciálnym zreteľom na 
obmedzovanie tranzitnej dopravy cez zastavané 
územie mesta;bilov, so špeciálnym zreteľom na 
obmedzovanie tranzitnej dopravy cez zastavané 
územie mesta; 

  

E5 zabezpečiť systémové riešenie statickej dopravy 
v meste vrátane nutných legislatívnych zmien; 
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E6 funkčným riešením mesta znižovať objem 
prepravy a záťaž z dopravy; 

  

E7 riadenie dopravy na území mesta riešiť na báze 
inteligentných dopravných systémov; 

  

E8 rozvíjanie infraštruktúry a jej obnovy 
permanentnou obnovou vrátane dostatočného 
zabezpečenia energetických zdrojov; 

B5 - rozvíjať dopravnú infraštruktúru V spolupráci s vládou SR a mestskou časťou Podunajské 
Biskupice bola zrekonštruovaná a do prevádzky odovzdaná 
rozšírená cestná komunikácia I/63 v úseku Rovinka – 
Gagarinova (rozšírenie na trojpruh) s príspevkom vlády pre 
mesto na realizáciu vo výške 3,8 mil. eur. Po sanácii bola do 
užívania sprístupnená lávka pre peších a cyklistov na Starom 
moste. V auguste 2012 bol uvedený do prevádzky cyklomost 
Devínska Nová Ves - Schlosshof. Do prevádzky bola v marci 
2012 uvedená nová trolejbusová trať Pražská-Hroboňova. 
Priebežne sa realizujú nové úseky cyklistických ciest. 

E9 modernizáciou a dobudovávaním technickej 
infraštruktúry pripravovať podmienky pre 
budovanie rozvojových území. 

  

  B1 - presadzovať súlad územného 
rozvoja mesta s dopravnými nárokmi a 
dostupnou dopravnou infraštruktúrou 

 

  B1 - všetky väčšie investičné projekty v 
meste viazať na posúdenie dopadov na 
statickú a dynamickú dopravu cez 
dopravný model mesta 

Hlavný dopravný inžinier pripravil návrh úpravy metodiky, 
podľa ktorej sa stavby  budú posudzovať nielen z hľadiska 
dopadov na statickú dopravu s využitím príslušnej normy, ale 
aj z hľadiska dopadov na dynamickú dopravu cez dopravné 
prieskumy a následne cez dopravný model mesta, ktorý mesto 
používa od roku 2009.  

  B4 - ustanoviť hlavného dopravného 
inžiniera na magistráte, ktorý bude 
koordinovať spracovanie operatívneho, 
strednodobého a dlhodobého plánu 
rozvoja dopravy 

Splenené. 

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. I)  Systém mestskej hromadnej dopravy B3 - spracovať plán dopravnej obslužnosti 
mesta verejnou dopravou 

 

  B3 - ročný projekt organizácie MHD 
prerokovať aj s mestskými časťami 

Návrhy Dopravného podniku Bratislava na rušenie liniek v 
polovici roku 2011 boli dané na vyjadrenie verejnosti aj 
mestským častiam. Rovnako aj ročný projekt organizácie MHD 
bol daný na prerokovanie s mestskými časťami. 
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  B3 - zvyšovať kvalitu verejnej dopravy a 
spokojnosť cestujúcich, aj zavedením 
zákazníckeho programu v súlade s 
Chartou cestujúceho 

 

  B3 - spolu so Starým Mestom a 
Petržalkou obnoviť fungovanie propeleru 

Projekt obnovania Propeleru je v príprave, predbežný termín 
spustenia je rok 2013. 

E.I.a)  schválenie a realizácia programu rozvoja 
systémov MHD na báze elektrickej trakcie 
(električková a trolejbusová sieť) v súlade s 
platným územným plánom schválenie a 
realizácia rozvoja systémov MHD na báze 
elektrickej trakcie, v Mestskej časti Bratislava – 
Petržalka v podobe duálneho systému v 
nadväznosti na železničnú sieť: 

  

i. i. vypracovanie harmonogramu realizácie 
programu rozvoja mestskej hromadnej dopravy; 

  

ii. ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania. 

  

    
E.I.b)  schválenie a realizácia programu preferencie 

električkovej dopravy (znižovanie počtu 
kolíznych bodov, dynamické riadenie dopravy s 
preferenciou električiek, prejazdnosť križovatiek 
a priecestí električkovou dopravou: 

B4 - realizovať projekty preferencie 
mestskej hromadnej dopravy 

V príprave je projekt preferencie vajnorskej radiály. 

i. vypracovanie podrobného programu preferencie 
električkovej dopravy vrátane harmonogramu 
prác; 

  

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania. 

  

    
E.I.c)  schválenie a realizácia programu preferencie 

ostatných subsystémov MHD (vyhradené jazdné 
pruhy pre MHD tzv. „bus“ pruhy, úpravy 
cestných svetelných signalizácií v prospech 
MHD, spoločné zastávky pre električky, 
trolejbusy a autobusy t.j.“prestupné terminály“): 

B4 - realizovať projekty preferencie 
mestskej hromadnej dopravy 

Komisia mesta pre verejnú dopravu odporučila realizovať 
projekty vyhradených pruhov na Gagarinovej, Šancovej, 
Karadžičovej a Štefánikovej ulici. Projekty sú v štádiu 
modelovania dopadov na dynamickú dopravu. 

i. vypracovanie podrobného programu preferencie 
ostatných subsystémov vrátane harmonogramu 
prác; 
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ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania. 

  

    
E.I.d)  vyhodnocovanie všetkých plánovaných zmien v 

doprave z hľadiska dopadov na MHD (eliminácia 
negatívnych dopadov ako predlžovanie jazdnej 
doby): 

  

i. spracovanie a schválenie metodiky 
vyhodnocovania plánovaných zmien v doprave z 
hľadiska dopadov na MHD; 

  

ii. používanie metodiky pri vyjadrovaní sa mesta k 
zmenám v doprave. 

  

    
E.I.e)  obnova a ekologická modernizácia vozového 

parku MHD: 
 Hlavné mesto pripravuje verejnú súťaž na nákup električiek, 

resp. trolejbusov ako náhradný projekt financovaný z 
Operačného programu doprava. 

i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
obnovy vozového parku vrátane zabezpečenia 
zdrojov financovania; 

  

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. II)  Integrovaný systém verejnej hromadnej 
dopravy 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

E.II.a) realizácia integrácie dopravy v regióne tak, aby 
si rôzne druhy dopravy navzájom nekonkurovali, 
ale sa dopĺňali dopravne (nadväzujúce linky, 
jednotné označovanie, pravidelné intervaly, 
jednotný prepravný poriadok, vychádzajúci zo 
schváleného Plánu dopravnej obslužnosti 
Bratislavského kraja) a aj v tarifách (jednotné 
cestovné lístky, ceny a zľavy, predplatné 
cestovné lístky, možnosť použiť ktoréhokoľvek 
dopravcu v rámci  ntegrovaného dopravného 
systému a zároveň sú kompatibilné s 
Bratislavskou mestskou kartou, ktorá poskytuje 
široké využitie najmä v kultúrnych službách 
mesta): 

B3 - spustiť projekt integrovanej dopravy 
spolu s BSK, vrátane využitia vlakov na 
prepravu v rámci mesta 

Projekt integrovanej dopravy je v realizácii, predbežný termín 
spustenia je do konca roka 2012. 
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i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie programu integrovanej dopravy, 
zabezpečenia dohôd o spolupráci s partnermi 
(vrátane prepojenia integrovanej dopravy so 
systémom Bratislavskej mestskej karty) a 
zdrojov financovania; 

  

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania. 

  

    
E.II.b)  posilňovanie železničnej dopravy v preprave 

osôb (využitie železničnej dopravy na prepravu v 
rámci mesta, v prípade súbehov autobusov a 
vlakov uprednostniť vlakovú dopravu) s 
prihliadnutím na realizáciu projektu TEN-T 17: 

 V realizácii je výstavba terminálu integrovanej osobnej 
prepravy, ŽSR prirpavujú súťaž na projekt siedmich terminálov 
v rámci Bratislavy. 

i. v spolupráci so Železnicami SR pripraviť 
podrobný plán krokov pre väčšie zapojenie 
železničnej prepravy do prepravnej práce v 
meste; 

  

ii. realizácia plánu.   
    

E.II.c)  budovanie podmienky pre preferenciu cestnej 
verejnej hromadnej dopravy pri vstupoch do 
mesta v úzkej súčinnosti s Bratislavským 
samosprávnym krajom: 

  

i. vypracovať a schváliť spoločný postup v 
prospech preferencie verejnej hromadnej 
dopravy vrátane dohody o financovaní; 

  

ii. realizácia dohodnutých krokov.   
    

E.II.d)  budovanie záchytných parkovísk v nadväznosti 
na verejnú hromadnú dopravu: 

vytypovať a budovať záchytné parkoviská 
a spolu s nimi prestupové uzly na 
integrovanú dopravu 

V realizácii je výstavba terminálu integrovanej osobnej 
prepravy v Pezinku, pripravuje sa výstavba v Senci a v 
Malackách. ŽSR prirpavujú súťaž na projekt siedmich 
terminálov v rámci Bratislavy. 

i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie programu integrovanej dopravy, 
zabezpečenia dohôd o spolupráci s partnermi a 
zdrojov financovania; 

  

ii. verejného obstarávania.   
    

E. III)  Koncepcia bezbariérového pohybu   
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E.III.a)  spracovanie územného generelu pešieho 
pohybu vrátane identifikácie bariérovosti: 

B2 - spracovať koncepciu pešieho, 
bezbariérového pohybu 

V príprave je generel dopravy, ktorý bude zahŕňať aj pešiu 
dopravu. 

i. spracovanie zadania územného generelu 
pešieho pohybu v spolupráci s relevantnými 
organizáciami (napr. aktívnymi v oblasti 
zdravotne postihnutých); 

  

ii. spracovanie a schválenie územného generelu 
pešieho pohybu vrátane identifikácie 
bariérovosti; 

  

iii. zapracovanie generelu do územno-plánovacej 
dokumentácie. 

  

    
E.III.b)  zvyšovanie bezbariérovosti verejných priestorov 

vrátane prístupu k verejnej hromadnej doprave: 
 V príprave je projekt integrovanej zastávky na Floriánskom 

námestí. 

i. identifikácia problémov bariérovosti verejných 
priestorov v spolupráci s relevantnými 
organizáciami; 

  

ii. príprava podrobného plánu znižovania 
bariérovosti vrátane finančného zabezpečenia; 

  

iii. realizácia plánu s mediálnou podporou.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. IV)  Cyklistická doprava   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E.IV.a) aktualizácia koncepcie cyklistickej dopravy na 
území mesta, v nadväznosti na regionálne 
súvislosti, s dôrazom na komplexnosť riešení pre 
cyklistov a dopravnú funkciu cyklistiky (návrh 
cyklistických trás vrátane cyklociest, 
cyklopruhov, spoločného pohybu s ostatnou 
dopravou, sprejazdňovanie jednosmeriek), 
vrátane identifikácie problémov v legislatíve a 
návrhu zmien v prospech cyklistov, spracovanie 
územného generelu cyklistickej dopravy: 

 Zoznam hlavných mestských cyklotrás určuje územný plán. 
Komisia mesta pre cyklistickú dopravu schválila krátkodobé 
priority na rok 2011 a 2012, v príprave je koncepcia rozvoja 
cyklodopravy na rok 2013 a 2014. 

i. aktualizácia koncepcie cyklistickej dopravy v 
spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom a ďalšími relevantnými partnermi; 

B2 - vytvoriť komisiu mesta pre cyklistickú 
dopravu 

V máji 2011 bola zriadená Komisia mesta pre cyklistickú 
dopravu, kde má svoje zastúpenie BSK, ministerstvo dopravy, 
mestské časti, relevantné občianske združenia a ďalší. 

ii. spracovanie a schválenie územného generelu 
cyklistickej dopravy. 

 V príprave je generel dopravy, ktorý bude zahŕňať aj cyklistickú 
dopravu. 

    



Strana 44/58 

E.IV.b)  postupná realizácia koncepcie rozvoja 
cyklodopravy: 

B1 - dobudovať všetky hlavné mestské 
cyklistické trasy v úsekoch, kde je to 
možné bez veľkých investičných akcií a 
pripravovať a postupne realizovať 
výstavbu aj zvyšných úsekov hlavných 
mestských trás 

Boli zrealizované úseky: Košická cesta,Viedenská cesta, 
Jantárová cesta. V realizácii je obnova značenia na nábreží, 
Špitálska cesta, Devínska cesta. Pripravených v rôznom štádiu 
je ďalších 15 projektov. 

i. zabezpečenie finančných prostriedkov na 
realizáciu opatrení na rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry; 

 V roku 2011 bolo na cyklodopravu vyčlenených v rozpočte 31,5 
tisíc eur, v roku 2012 491 tisíc. 

ii. realizácia opatrení.   
    

E.IV.c)  budovanie cyklistickej infraštruktúry (parkoviská 
pre bicykle na miestach s potenciálne veľkou 
koncentráciou cyklistov napr. školy, verejné 
inštitúcie, železničné a autobusové stanice, 
obchodné centrá, športové zariadenia a iné): 

 Bol spustený projekt osádzania unifikovaných cyklostojanov v 
centre mesta, kde vzniklo 15 miest na parkovanie bicyklov. V 
súčasnosti sa nachádza v meste viac ako 250 miest na 
parkovanie bicyklov. V príprave sú ďalšie lokality, vrátane 
prestupových dopravných uzlov. 

i. identifikácia opatrení na budovanie cyklistickej 
infraštruktúry v spolupráci s relevantnými 
organizáciami; 

B2 - Podporovať cyklistiku ako systém 
dopravy a výhľadovo zaviesť systém 
mestských bicyklov 

Téma cyklistickej dopravy sa prezentuje zo strany mesta ako 
prioritná, pričom skúsenosti z podpory cyklistickej dopravy 
čerpá mesto od partnerských miest. Aj počas Európskeho 
týždňa mobility bola veľká pozornosť venovaná práve 
cyklistickej doprave. Mesto pripravilo súťaž na zavedenie 
systému mestských bicyklov, do súťaže sa neprihlásil žiadny 
záujemca. 

ii. príprava podrobného plánu realizácie opatrení 
vrátane finančného zabezpečenia; 

  

iii. postupná realizácia plánu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. V)  Plánovanie dopravy v kontexte urbanizmu a 
funkcií mesta 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

E.V.a) podpora rozvoja na princípe polycentrického 
mesta (pešia dostupnosť občianskej 
vybavenosti): 

  

i. iniciovanie odbornej diskusie o metodike 
podpory rozvoja na princípe polycentrického 
mesta; 
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ii.  spracovanie metodiky podpory rozvoja na 
princípe polycetrického mesta a jej uplatnenie v 
pripravovanej územno-plánovacej dokumentácii. 

  

    
E.V.b)  spracovanie a uplatňovanie metodiky pre 

hodnotenie stavebných projektov, ktorá bude 
zahŕňať kritériá pre obsluhu dopravnou 
infraštruktúrou (vrátane kapacít statickej 
dopravy), verejnou hromadnou dopravou, pešiu 
a cyklistickú dopravu: 

B4 - predložiť návrh legislatívnych úprav 
na zmenu noriem, osobitne v oblasti 
parkovania 

Aj za účasti hlavného dopravného inžiniera bola s účinnosťou 
od 1.11.2011 upravená slovenská technická norma, ktorý 
požaduje vyšší počet parkovacích miest najmä pri výstavbe 
bytových domov.  

i.  spracovanie a schválenie metodiky pre 
posudzovanie rozvojových projektov z hľadiska 
dopravnej obslužnosti; 

  

ii.  používanie metodiky pri vyjadrovaní sa mesta k 
novým investičným projektom. 

  

    
E.V.c)  pripraviť a realizovať program revitalizácie ulíc 

(na vybraných komunikáciách, prioritne v širšom 
centre mesta, realizovať opatrenia na doplnenie 
uličnej zelene, oživenie verejných priestorov, 
zvýšenie estetiky a zlepšenie podmienok pre 
chodcov a cyklistov): 

  

i.  príprava plánu realizácie opatrení vrátane 
finančného zabezpečenia; 

  

ii.  postupná realizácia plánu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. VI)  Plán strategických dopravných stavieb 2011-
2025 

B5 - usilovať sa spolu s BSK o dohodu so 
štátom o urýchlenom budovaní nultého 
okruhu D4 a rýchlostnej cesty R7 

Ministerstvo dopravy plánuje začať výstavbu nového obchvatu 
diaľnice D4 v roku 2014. Ako prvé sa začne s budovaním 
najdôležitejšieho, 22-kilometrového úseku medzi Jarovcami a 
Ivankou pri Dunaji. V nasledujúcich rokoch sa bude pokračovať 
aj s výstavbou diaľnice D4 v ďalších úsekoch pri mestskej časti 
Vajnory, Marianke a cez Devínsku Novú Ves až k hraniciam s 
Rakúskom. Ministerstvo dopravy pripravuje červený, južný 
variant vedenia rýchlostnej cesty R7 v smere na Dunajskú 
Lužnú. Predpokladaný začiatok výstavby spomínanej časti R7 
je v roku 2014. 
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  B5 - spracovať plán dopravných stavieb 
na roky 2011-2025, spolu s mestskými 
časťami, vrátane zabezpečenia ich 
financovania 

Mestské časti spracovali návrhy dopravných stavieb, ktoré sa 
budú dopĺňať po spracovaní generelu dopravy s tým, že teraz 
budú využité ako podklad pre investičný plán mesta v rokoch 
2012-2014 , pre prípravu projektovej dokumentácie na ďalšie 
volebné obdobie a pre zachovanie územnej rezervy 
schválených dopravných stavieb na ďalšie roky. 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

E.VI.a)  posúdenie zoznamu dopravných stavieb 
základného komunikačného systému (ZAKOS) 
mesta, výber strategických stavieb vrátane 
stavieb tzv. vybraných investičných projektov: 

  

i.  usporiadanie odborných diskusií o prioritizácii 
dopravných stavieb ZAKOS; 

  

ii.  vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie vybraných stavieb vrátane 
zabezpečenia zdrojov financovania; 

  

iii.  realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania. 

  

    
E.VI.b)  budovanie nosného dopravného systému:   

i.  schválenie uznesenia o postupe pri budovaní 
nosného dopravného systému; 

B3 - prijať rozhodnutie mesta o postupe 
pri budovaní nosného dopravného 
systému na báze koľajovej dopravy a 
realizovať prvú etapu, vrátane obnovy 
Starého mostu 

Mestské zastupiteľstvo na troch svojich zasadnutiach prijalo 
zásadné rozhodnutia o nosnom dopravnom systéme. Podľa 
nich mesto prirpavuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z operačného programu doprava, prioritná os 4, budovanie 
infraštruktúry integrovaných dopravných systémov s cieľom 
získať prostriedky na realizácie 1. etapy Šafárikovo námestie – 
Bosákova vrátane rekonštrukcie Starého mostu pre verejnú 
dopravu. Súčasne sa prirpavuje projektová dokumentáciu pre 
úseky Bosákova – Janíkov Dvor.  

ii.  vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie vybraných stavieb vrátane 
zabezpečenia zdrojov financovania; 

  

iii.  realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania. 

  

    
E.VI.c)  prestavba Starého mosta ako súčasti realizácie 

nosného dopravného systému: 
B3 - prijať rozhodnutie mesta o postupe 
pri budovaní nosného dopravného 
systému na báze koľajovej dopravy a 
realizovať prvú etapu, vrátane obnovy 
Starého mostu 

V príprave. Rekonštrukcia Starého mosta má začať na jar 2013 
s predpokladaným ukončením do júna 2015. Cez most bude 
premávať v oboch smeroch električka aj vlak. 
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i.  vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie prác vrátane projektovej prípravy a 
zabezpečenia zdrojov financovania; 

  

ii.  realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. VII)  Mestská parkovacia politika   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

E.VII.a) spracovanie územného generelu statickej 
dopravy: 

  

i. spracovanie zadania územného generelu 
statickej dopravy v nadväznosti na schválenú 
koncepciu parkovania v meste 

  

ii.  spracovanie a schválenie územného generelu 
statickej dopravy; 

  

iii.  zapracovanie generelu do územno-plánovacej 
dokumentácie. 

  

    
E.VII.b)  pripraviť a realizovať zásady dopravnej politiky a 

osobitne parkovacej politiky: 
B6 - riešiť statickú dopravu koncepčne a 
spoločne s mestskými časťami v 
nadväznosti na 
schválenú koncepciu parkovacej politiky 

Mesto v spolupráci s mestskými čašťami a odborníkmi 
pripravilo spoločnú parkovaciu politiku, ktorá bude predložená 
do Mestského zastupiteľstva na jeseň 2012 s predpokladaným 
spustením na jar 2013. 

  B6 - pri spoplatňovaní parkovania 
uprednostňovať rezidentov - vlastníkov 
jedného auta a zastupiteľnosť 
parkovacích miest 

Zapracované v návrhu novej parkovacej politiky mesta. 

i.  spracovanie zásad dopravnej a osobitne 
parkovacej politiky; 

  

ii.  schválenie zásad a následné zapracovanie do 
VZN mesta; 

  

iii.  spracovanie územného generelu dopravy (za 
súčasného spracovania čiastkových územných 
generelov, ktoré najurgentnejšie potrebujú 
riešenie – statická doprava, cyklistická, pešia) a 
jeho zaradenie do územnoplánovacej 
dokumentácie. 

B4 - spracovať dopravný generel mesta 
ako strategický dokument na riadenie 
dopravy 

V roku 2012 bola vypísaná súťaž na dorpavný generel 
dopravy, ktorá bola zrušená. V súčasnosti prebieha príprava 
podkladov na jej opätovné vypísanie. 
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E.VII.c)  budovanie parkovacích kapacít na vstupoch do 
mesta v nadväznosti na verejnú hromadnú 
dopravu (napr. záchytné parkoviská pre 
zabezpečenie funkčnosti systému integrovanej 
hromadnej dopravy): 

  

i.  dohoda s partnermi o projektoch parkovacích 
kapacít; 

  

ii.  vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie prác vrátane projektovej prípravy a 
zabezpečenia zdrojov financovania; 

  

iii.  realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania. 

  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. VIII)  systém organizácie a riadenia dopravy   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

E.VIII.a) rozširovanie zón s voľným pohybom chodcov a 
osobitným režimom dopravnej obsluhy 

  

i. identifikácia zón, ktoré bude vyhlásené za zóny s 
voľným pohybom chodcov; 

 Mesto v spolupráci s občianskymi združeniami vytipovalo 
jednoduché opatrenia na zlepšenie pohybu pre chodcov, v 
rámci Európskeho týždňa mobility prebiehajú testovania 
takýchto zón. 

ii.  uskutočnenie informačnej kampane pre 
verejnosť v dotknutých zónach; 

  

iii.  vyhlasovanie zón.   
    

E.VIII.b)  riadenie dopravy na báze inteligentných 
dopravných systémov: 

B4 - zaviesť riadenie dopravy cez 
inteligentné dopravné systémy, vrátane 
pravidelných dopravných prieskumov a 
modelovania dynamickej a statickej 
dopravy v meste 

 

i.  spracovanie a schválenie metodiky riadenia 
dopravy na báze inteligentných dopravných 
systémov; 

  

ii.  identifikácia území vhodných na zavádzanie 
riadenia dopravy na báze inteligentných 
systémov; 

  

iii.  používanie metodiky a zavádzanie systémov 
vrátane výberu dodávateľa verejným 
obstarávaním. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

E. IX)  Technická infraštruktúra   
    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

ii. informačného systému mesta;   
iii. pravidelné stretnutia a koordinácii aktivít.   
    

F. SPRÁVA A RIADENIE MESTA   
    

 Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
F1 skvalitňovať dostupnosť služieb samosprávy aj 

prostredníctvom elektronizácie samosprávy, 
zavádzania a rozvoja elektronických služieb; 

  

F2 a dosiahnuť synergiu rôznych úrovní 
samosprávy a štátnej správy; 

  

F3 posilňovať efektívnosť a profesionalitu riadenia a 
verejného rozhodovania, vyhodnocovať mieru 
účinnosti vynaložených prostriedkov v porovnaní 
s dosiahnutými výsledkami; 

A4 - diskutovať o efektívnejšom výkone 
kompetencií mesta a mestských častí, 
vrátane potrebného majetku a finančných 
prostriedkov 

 

F4 zavádzať a upevňovať princípy otvorenej 
demokratickej samosprávy, efektívne, úplne a 
včas informovať občanov, aktívne využívať 
podnety a spätnú väzbu; 

  

F5 prostredníctvom aktívnej spolupráce s občanmi 
a ďalšími právnickými subjektmi, vrátane 
zohľadnenia podmienok pre bezbariérovosť a 
rovnosť príležitostí; 

  

F6 vypracovať transparentné, kontrolovateľné 
nástroje na usmerňovanie rozvoja vrátane 
systémových väzieb medzi strategickými cieľmi 
územného, sociálneho, hospodárskeho rozvoja 
a nakladania s majetkom mesta. 

  

  A5 - pripraviť a vydať príručku 
Bratislavčana, ktorej obsahom bude ako 
postupovať pri obvyklých občianskych 
situáciách 

V rámci nového webu bratislava.sk vznikla sekcia Ako vybaviť, 
ktorá mapuje životné situácie a dáva občanom návod ako ich 
riešiť a na ktoré inštitúcie sa obrátiť. Na jej základe bude 
vydaná aj brožúra. 
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. I)  Zavádzanie eGovernmentu na mestskej 
úrovni v prospech občanov, podnikateľov a 
ďalších subjektov pôsobiacich na území 
mesta 

A2 - zvýšiť dostupnosť služieb mesta 
rozvojom elektronických služieb 

Ide o projekt, ktorý rieši informatickú podporu poskytovania 
služieb občanom v rámci originálnych kompetencií 
samosprávy, vytypovaných v štúdii uskutočniteľnosti, s tým, že 
bude mať riešené jedno rozhranie vo vzťahu k občanovi, 
podania občanov budú spracovávané elektronicky, riešenie 
bude prevádzkovať magistrát a mestské časti budú prispievať 
na prevádzku. Finančne má byť projekt podporený z 
európskych fondov, z operačného programu Bratislavský kraj. 
Mesto ustanovilo riadiace  štruktúry projektu, vrátane účasti 
mestských častí a pripravilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok. V súčasnosti prebieha príprava na verejné 
obstarávanie. 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.I.a) spoločný projekt mesta, mestských častí a 
mestských organizácií: 

  

i. dohoda o spoločnom postupe pri zavádzaní 
eGovernmentu a podmienkach 
zefektívnenia podmienky informačných tokov; 

  

ii.  spracovanie podrobného projektu vrátane 
finančného zabezpečenia; 

  

iii.  realizácia projektu vrátane realizácie verejného 
obstarávania na dodanie služieb. 

  

    
F.I.b)  vytvorenie a aktívne využívanie geografického 

informačného systému mesta: 
A2 - rozvíjať geografický informačný 
systém s možnosťou prístupu verejnosti 

 

i.  vytvorenie štruktúry a architektúry informačného 
systému, vrátane všetkých prvkov a 
elektronických databáz; systému, vrátane 
všetkých prvkov a elektronických databáz; 

  

ii.  vytvorenie a zavedenie geografického systému 
dodávateľom, vybraným v rámci verejného 
obstarávania; 

  

iii.  používanie systému vrátane systematickej a 
pravidelnej aktualizácie dát. 
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F.I.c)  projekt školení a e-learningu o využívaní 
digitálnych nástrojov správy mesta pre 
užívateľov služieb: 

  

i.  identifikácia potrieb školení;   
ii.  zostavenie plánu školení;   
iii.  realizácia školení s následným vyhodnocovaním 

efektivity. 
  

    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. II)  Zefektívnenie administratívnych výkonov 
prostredníctvom zriadenia digitálneho úradu 

A3 - transparentne nakladať s verejným 
majetkom a šetriť verejné zdroje 

 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.II.a)  otvorená samospráva - zverejňovanie informácií 
nad rámec zákona (faktúry, zmluvy a pod.) – 
transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi: 

A1 - zverejňovať informácie nad rámec 
zákona (napr. investičné projekty a 
záväzné stanoviská k nim) 

Okrem zverejňovania zmlúv a faktúr, ktoré od 1.1.2011 
vyžaduje zákon, sú na internetovej stránke zverejňované 
informácie nad rámec zákona. Sú zverejňované všetky 
záväzné stanoviská k investičnej činnosti, ktorí vydáva mesto 
od začiatku volebného obdobia. Boli zverejnené rozhodnutia o 
pridelených bytoch spätne až do roku 1990 a každý štvrťrok sú 
zverejňované informácie o prenajatých bytoch po prerokovaní 
v sociálnej a bytovej komisii. Mesto presadzuje filozofiu, že 
všetky finálne materiály a rozhodnutia sú určené na 
zverejnenie. Bolo prijaté všeobecne-záväzné nariadenie 
Hlavného mesta 18/2011 o zásadách hospodárenia s 
majetkom. Rovnako bol prijatý príkaz riaditeľa magistrátu, 
ktorým sa určuje postup pri zverejňovaní návrhov všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta, v ktorom sa spresňuje 
spôsob pripomienkovania VZN zo strany obyvateľov Bratislavy. 

i. spracovanie a schválenie koncepcie otvorenej 
samosprávy 

  

ii.  identifikácia jednotlivých krokov, vedúcich k 
otvorenej samospráve, schválenie 
harmonogramu a finančných zdrojov; 

  

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
    

F.II.b)  digitálny úrad:   
i.  spracovanie a schválenie projektu otvoreného 

digitálneho úradu; 
  

ii.  schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;   

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
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F.II.c)  projekt elektronickej evidencie majetku mesta a 

mestských častí, vrátane údajov o zverení do 
správy, nájme alebo výpožičke a jej 
sprístupnenie prostredníctvom internetových 
stránok mesta a mestských častí: 

A3 - zrealizovať projekt elektronickej 
evidencie majetku mesta a mestských 
častí, vrátane údajov o zverení do správy, 
nájme a výpožičke a zverejniť ho na 
internete 

 

i.  spracovanie a schválenie projektu elektronickej 
evidencie majetku mesta; 

  

ii.  schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;   

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
    

F.II.d)  verejné obstarávanie prostredníctvom 
elektronickej aukcie s cieľom šetrenia verejných 
zdrojov: 

A3 - všetky verejné obstarávania robiť 
prostredníctvom elektronickej aukcie s 
cieľom šetriť zdroje mesta a zverejňovať 
výsledky obstarávaní 

Mesto pripravilo návrh rozhodnutia primátora o verejnom 
obstarávaní, ktoré stanovuje ako základný postup pri verejnom 
obstarávaní použitie elektronickej aukcie. Rozhodnutie zatiaľ 
nebolo vydané vzhľadom na to, že sa pripravuje zmena štatútu 
a novela VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 
ktoré sú v pripomienkovom konaní na úrovni mestských častí. 
Napriek tomu sa verejné obstarávanie na magistráte 
zabezpečuje formou elektronickej aukcie. 

  A3 - Pri verejných obchodných súťažiach 
na predaj majetku používať elektronickú 
aukciu s cieľom zvýšiť výnos pre mesto a 
zverejňovať výsledky  

Mesto úspešne začalo využívať elektronické aukcie na predaj 
majetku a podarilo sa mu zvýšiť výnos oproti znaleckému 
posudku. Legislatívne zavedenie tohto inštitútu ako 
štandardného si vyžaduje zmenu štatútu mesta a VZN o 
zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 

i.  spracovanie a schválenie projektu elektronickej 
aukcie; 

  

ii.  schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;   

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
    

F.II.e)  projekt priamych prenosov z rokovaní 
zastupiteľstiev prostredníctvom televízie, ich 
archivovaní a sprístupňovaní prostredníctvom 
internetových stránok mesta alebo mestských 
častí: 

 Splnené. Rokovanie Mestského zastupiteľstva je možné 
sledovať online na stránke www.bratislava.sk 

i.  spracovanie a schválenie projektu priamych 
prenosov, ich archivácie a sprístupňovania 
vrátane komunikačného plánu; 

  

ii.  schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;   

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
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F.II.f)  výročné správy o meste a MČ; pravidelné 

informovanie verejnosti o fungovaní rôznych 
úrovní samosprávy a štátnej správy, závažných 
pripravovaných projektoch a iných dôležitých 
aspektoch života mesta, v nadväznosti aj 
skvalitnenie diskusného fóra na webovej stránke 
mesta: 

A1 - pravidelne zverejňovať odpočet 
plnenia priorít samosprávy za daný rok 
formou výročnej správy 

Plní sa. 

i.  spracovanie a schválenie komunikačnej 
stratégie o fungovaní rôznych úrovní 
samosprávy na základe dohody s partnermi; 

  

ii.  schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;   

iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. III)  Zavedenie klientského prístupu samosprávy 
k občanom a právnym subjektom 

A5 - zvýšiť profesionalitu, efektívnosť a 
transparentnosť riadenia mesta 

 

  A5 - kontrolovať a zverejňovať plnenie 
lehoty 30 dní a ďalších zákonných lehôt 
na 
vybavenie podaní na magistráte 

 

  A5 - zaviesť pro zákaznícky orientované 
metódy do fungovania magistrátu 

 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.III.a) profesionalita riadenia:   
i. schválenie parametrov na meranie profesionality 

riadenia 
  

ii.  identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení; 

  

iii.  realizácia nápravných opatrení.   
    

F.III.b)  efektívnejšie využívanie programového 
rozpočtovania ako zákonného nástroja 
slúžiaceho na vyhodnocovanie a meranie 
dosiahnutých efektov: 

A 5 - zverejňovať plnenie merateľných 
ukazovateľov programového rozpočtu na 
vyhodnocovanie a meranie dosiahnutých 
efektov 

 

i.  identifikácia deficitov efektívneho programového 
rozpočtovania a plánovanie nápravných 
opatrení; 

  

ii.  realizácia nápravných opatrení.   
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F.III.c)  komunikačný manuál obsahujúci princípy 

jednania s občanom: 
  

i.  spracovanie komunikačného manuálu a školenie 
pracovníkov; 

  

ii.  informovanosť občanov o používaní 
komunikačného manuálu; 

  

iii.  vyhodnocovanie stavu spokojnosti občanov s 
komunikačnými zručnosťami pracovníkov mesta. 

  

    
F.III.d)  zvyšovanie kvality existujúceho kontaktného 

pracoviska služieb pre občanov: 
  

i.  schválenie parametrov na meranie spokojnosti s 
kvalitou práce kontaktného pracoviska; 

  

ii.  identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení; 

  

iii.  realizácia nápravných opatrení.   
    

F.III.e)  zavedenie merateľného systému spokojnosti 
občanov vrátane skvalitnenia diskusného fóra na 
webových stránkach: 

A5 - zaviesť merateľný systém 
spokojnosti občanov vrátane skvalitnenia 
diskusného fóra na web stránke mesta 

Diskusné fórum bolo skvalitnené a prostredníctvom neho sa 
realizujú aj diskusie k dôležitým zámerom mesta ako napr. 
parkovacia politika, PKO a pod. Do prevádzky bol uvedený 
portál pr.bratislava.sk, kde existuje aj rozšírené diskusné fórum 
s možnosťou pre občanov vkladať nielen pripomienky, ale aj 
prílohy, linky, dokumenty a pod. 

i.  schválenie parametrov na meranie spokojnosti s 
kvalitou práce orgánov mesta; 

  

ii.  identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení; 

  

iii.  realizácia nápravných opatrení.   
    

F.III.f)  posilnenie aktívneho občianstva mladých: C3 - pripraviť projekt Mladá Bratislava na 
rozvoj spolupráce samosprávy s mladými 
ľuďmi 

Projekt sa realizuje v spolupráci s Mladým parlamentom. V 
rámci neho vznikajú podujatia ako napríklad Rozbaľ to! deň 
detí, Bratislava objektívom detí a mládeže, kampaň proti 
šikanovaniu a pod. 

i.  v spolupráci s relevantnými partnermi 
vypracovať a schváliť koncepciu programu 
posilnenia aktívneho občianstva mladých; 

  

ii.  identifikácia jednotlivých krokov vedúcich k 
otvorenej samospráve, schválenie 
harmonogramu a finančných zdrojov; 
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iii.  realizácia krokov v zmysle harmonogramu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. IV)  Spoluúčasť občanov na rozhodovaní – 
participácia 

A1 - posilniť informovanosť a zvýšiť 
spoluúčasť občanov na rozhodovaní 

 

  A1 - predložiť poslancom návrh 
pripravovať rozpočet mesta za 
spoluúčasti občanov a od roku 2012 
postupne vyčleniť 1% z celkových 
výdavkov, ktoré budú predložené na 
schválenie poslancom na základe návrhu 
zástupcov občanov, t.j. zaviesť 
participatívny rozpočet 

V roku 2011 bol zrealizovaný pilotný projekt, v rámci ktorého 
bolo prerozdelených 15 tisíc eur. Na rok 2012 Mestské 
zastupiteľstvo schválilo 30 tisíc eur, projekty sa priebežne 
realizujú. 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.IV.a) komunikačná stratégia mesta definujúca, ako 
často sa stretávať občanmi, podnikateľmi, NGO, 
ako s nimi komunikovať: 

  

i. spracovanie a schválenie komunikačnej 
stratégie 

  

ii.  realizácia aktivít komunikačnej stratégie;   
iii.  vyhodnocovanie efektivity komunikačnej 

stratégie. 
  

    
F.IV.b)  zapájanie občanov do rozhodovania už v etape 

prípravy projektov – pred schválením zámerov – 
Arhuský dohovor; participácia občanov, aby 
diskutovali o veľkých investičných zámeroch, 
zapojenie občanov do odborných komisií 
zastupiteľstiev: 

A1 - včas informovať verejnosť o 
závažných zámeroch mesta a 
organizovať verejné diskusie k nim, 
vrátane diskusií na web stránke mesta 

V roku 2011 sa konali prvé verejné diskusie k závažným 
problémom mesta. Najväčšou verejnou diskusiou spojenou aj s 
prieskumom verejnej mienky a tzv. deliberačným fórom bol 
diskusia o budúcnosti PKO a nábrežia v jeho okolí, ktorá sa 
konala v máji a júni. Trikrát sa konali verejné diskusie k 
materiálom do mestského zastupiteľstva o nosnom dopravnom 
systéme. V lete sa konala krátka verejná diskusia k návrhu 
Dopravného podniku Bratislava na rušenie liniek MHD. V 
zmysle tejto priority bolo na internetovej stránke mesta 
zriadené stále diskusné fórum. V roku 2012 prebiehala verejná 
diskusia k parkovacej politike mesta. Mesto pripravilo 
prezantácie a diskusiu k investičným zámerom výstavby 
Predstaničného námestia, Vydrice a Zuckermandlu. 

i.  spracovanie a schválenie metodiky zapájania 
občanov v zmysle Arhuského dohovoru; 

  

ii.  používanie metodiky v procese schvaľovania 
investičných zámerov. 
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F.IV.c)  verejné zhromaždenia na podporu 

participatívnosti, zavádzanie princípov 
asociačného manažmentu (združovania sa, 
podpora komunitných centier): 

A1 - posilniť účasť občanov na 
rozhodovaní formou verejného 
pripomienkového konania k zásadným 
projektom a materiálom pred ich 
schválením 

Plní sa - pozri F.IV b) 

i.  spracovanie a schválenie programu na podporu 
participatívnosti; 

  

ii.  realizácia aktivít plánu.   
    

F.IV.d)  periodické stretnutia obyvateľov, neziskových 
organizácií a podnikateľov s predstaviteľmi 
mesta na vybrané témy (fungovanie samosprávy 
a verejnej správy, životné prostredie, mládež, 
sociálna oblasť, bezpečnosť, kultúra): 

 Každý mesiac sa realizuje projekt Deň otvorených dverí s 
primátorom. Mestské zasupiteľstvo v rámci rokovacieho 
poriadku umožnilo vystúpiť občanom bez predchádzajúceho 
súhlasu poslancov. 

i.  spracovanie a schválenie programu periodických 
stretnutí; 

  

ii.  realizácia aktivít plánu.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. V)  Synergia a spolupráca rôznych úrovní 
samosprávy 

A4 - zvýšiť synergiu mesta a mestských 
častí 

 

  A4 - pravidelne organizovať diskusie 
mesta a mestských častí v regionálnom 
združení ZMOS k riešeniu spoločných 
problémov 

Hlavné mesto Bratislava je členom Únie miest Slovenska 
(ÚMS). Primátor sa zúčastňuje ako prizvaný na každom 
zasadnutí regionálneho združenia ZMOS mestských častí a 
diskutuje so starostami o aktuálnych problémoch výkonu 
samosprávy. 

  A4 - pri vydávaní stanovísk k investičnej 
činnosti zaviesť systém dvoch pečiatok – 
záväzné stanovisko mesta vydať až po 
vyjadrení mestskej časti 

Po dohode so starostami mestských častí sa zaviedol systém, 
podľa ktorého sa mestským častiam zasielajú žiadosti o 
vydanie záväzného stanoviska, ktoré dostalo mesto (vrátane 
elektronických podkladov od navrhovateľa), aby sa mestská 
časť mohla k žiadosti vyjadriť, ak chce. Jej stanovisko je 
zohľadnené v záväznom stanovisku mesta k investičnej 
činnosti. Rovnako žiada mesto o stanovisko mestskej časti pri 
záväzných stanoviskách k dodatočnému povoleniu stavby. 
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 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.V.a) využitie koordinačnej úlohy Mestskej rady pre 
efektívnejšie zosúladenie aktivít mesta a 
mestských častí: 

 Plní sa. Mestská rada prerokováva všetky dokumenty, ktoré sú 
predkladané na Mestské zastupiteľstvo. 

i. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení 

  

ii. realizácia nápravných opatrení.   
    

F.V.b)  vnútorný mechanizmus v meste, spolupráca pri 
vydávaní stanovísk (ex ante): 

  

i.  identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení; 

  

ii.  realizácia nápravných opatrení.   
    
 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. VI)  Systémové prepojenie územného a socio-
ekonomického plánovania rozvoja mesta 

C5 - pripraviť novú metodiku tvorby a 
zmien územného plánu 

 

  C5 - na strategických miestach 
prednostne prenajímať pozemky pre 
investičnú výstavbu s možnosťou 
odkúpenia až po výstavbe 

 

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.VI.a) systematická tvorba ÚP zón vrátane aktívnej 
komunikácie s verejnosťou v úzkej súčinnosti 
hlavného mesta a mestských častí: 

 V príprave. 

i. spracovanie a schválenie harmonogramu tvorby 
územno-plánovacej dokumentácie zón vrátane 
zabezpečenia financovania 

  

ii.  realizácia harmonogramu za aktívnej 
komunikácie s verejnosťou. 

  

    
F.VI.b)  implementácia PHSR a jeho premietanie do 

tvorby ÚPN: 
  

i.  schválenie PHSR, spracovanie a schválenie 
metodiky premietania do územno-plánovacej 
dokumentácie; 

  

ii.  používanie metodiky.   
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 Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie 

F. VII)  Posilnenie legislatívneho postavenia 
Bratislavy v rámci Slovenska 

  

    
 Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie 
    

F.VII.a) upravenie legislatívneho postavenia hlavného 
mesta 

 V príprave. 

i. iniciovanie verejnej a odbornej diskusie o 
postavení hlavného mesta 

  

ii.  rokovania s kompetentnými partnermi;   
iii.  realizácia optimálneho modelu postavenia 

Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska. 
  

 



Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

Kód uzn.:  27.1 

 

Uznesenie č. 658/2012 
     zo dňa 11. 10. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť materiál „Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“. 

- - - 

 


