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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

 

schvaľuje 

 
 

 

 

 

Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050  

(Metropolitný program Bratislava 2030) 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 

č. 309/2014 Z. z. (ďalej iba Zákon) „obec vypracováva a realizuje program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja alebo spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja (ďalej len „PHSR“, resp. „SPHSR“) za účelom zabezpečenia takých podmienok života 

v danom území (sídelného prostredia), ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti a životnej 

úrovni jej obyvateľov, k efektívnemu celoplošnému využívaniu územia SR a zároveň znížia 

nadmernú koncentráciu obyvateľstva v centrách osídlenia SR a tak zvýšia celkovú kvalitu 

života obyvateľov.“  

 

Vzhľadom na termín konca platnosti aktuálneho strategického dokumentu hl. mesta SR 

Bratislavy dňa 31.12.2020, je potrebné začať s prípravou nového strategického rámca.  

 

Vlastný materiál obsahuje informácie o nastavení procesu prípravy stratégie, 

indikatívnom harmonograme parciálnych úloh a organizačnej štruktúre riadenia a prípravy 

dokumentu.  

 

Materiál bol predložený do komisií mestského zastupiteľstva:  

• Komisia dopravy a informačných systémov  (9.4.2019) 

• Komisia kultúry, opravy historických pamiatok a mediálna komisia (10.4.2019) 

• Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (10.4.2019) 

• Komisia územného plánovania a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby (17.4.2019) 

• Komisia pre ochranu verejného poriadku (17.4.2019) 

• Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (7.5.2019) 

• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom (13.5.2019) 

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2019 zo dňa 16. 05. 2019 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Zámer spracovania  Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 

s víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030)“.   



 

Výpis zo záznamu z rokovania  

Komisie dopravy a informačných systémov  MsZ 

zo dňa  09.04.2019 
 
 

 
K bodu 2 
Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030). 

 
 
Materiál uviedol Mgr. Eduard Donauer z oddelenia stratégie a projektov. Po skončení odbornej 

diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

 

Uznesenie: 
 

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  

 

berie na vedomie 

 

materiál Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030). 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 14        za: 14      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
 

 
 

     JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                   predseda komisie 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Patrik Kohan 
                       tajomník komisie  
 

 

 

 

 

V Bratislave 09.04.2019 



 

Výpis zo zasadnutia komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej 

komisie MsZ zo dňa 10.04.2019  

 

 

K bodu 6 

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 

2030) 

Uznesenie: 

Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 

materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Zámer 

spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 

roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030). 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8  Za:  8  Proti:  0     Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Matej Vagač , v. r. 

  predseda komisie 

 

 

Za správnosť: 

PhDr. Žofia Halmová, v. r.   

 

 

 

  



 

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

Výpis 

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 10.04.2019 

 
 

K bodu 1: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Zámer spracovania Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 

s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030), ktorý predložilo oddelenie stratégie 

a projektov. 

Uznesenie: 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Zámer spracovania Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 
(Metropolitný plán Bratislava 2030). 

Hlasovanie: 

prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
 
 
 

 

            MUDr. Jakub Vallo   
                           predseda komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.04.2019 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník  

  



 

Výpis 

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 

dňa 17.4.2019. 

 

 

 

Uznesenie k bodu č. 3 ,, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 

2030)“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní predloženého 

materiálu  

 

 

 

a) odporúča MsZ schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný 

plán Bratislava 2030)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

prítomní 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Za správnosť opisu: Adriána Zemenčíková 

V Bratislave, 17.4.2019 
  



 

Výpis 
zo zápisnice č. 4 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
zo dňa 7. 5. 2019 

 
 
 

K bodu 5 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný 

plán Bratislava 2030)  

 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný 

plán Bratislava 2030) a zároveň žiada vytvoriť samostatnú pracovnú skupinu pre 

cestovný ruch pod vedením oddelenia stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR 

Bratislavy. 

 

 

 

Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r. Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
              tajomníčka komisie    predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 7. 5. 2019 
 
 
 
 

 

  



 

 

Výpis zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ zo dňa 17.4.2019 

 

 

 

K bodu 1 

 

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po prerokovaní materiálu a následnej diskusii 

prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie: 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ súhlasí s predloženým materiálom a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 

a schváliť Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán 

Bratislava 2030). 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť opisu: 

Ing. Mária Klampáriková, v. r.    PhDr. Ľuboš Krajčír, v. r. 

tajomníčka komisie      predseda komisie 

 

  



 

Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 13.5.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 

roky 2021-2030 s víziou do roku 2050 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 

V Bratislave, 13.05.2019 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 

(Metropolitný program Bratislava 2030)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál predkladá: Implementačná jednotka 

Zodpovedný: Mgr. Ctibor Košťál, Riaditeľ magistrátu 

Spracovateľ: Mgr. Eduard Donauer 

  

 

Dátum: 20. 05. 2019 

 

 

 

  



 

Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2021 – 2030 s víziou do roku 2050 

Názov 

dokumentu 

Metropolitný program Bratislava 2030  

Účel Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. 

z. (ďalej iba Zákon) „obec vypracováva a realizuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja alebo spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“, 

resp. „SPHSR“) za účelom zabezpečenia takých podmienok života v danom území (sídelného 

prostredia), ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti a životnej úrovni jej obyvateľov, k efektívnemu 

celoplošnému využívaniu územia SR a zároveň znížia nadmernú koncentráciu obyvateľstva 

v centrách osídlenia SR a tak zvýšia celkovú kvalitu života obyvateľov.“  

Dokument PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 sa bude nazývať 

Metropolitný program Bratislava 2030.  

Strategický dokument PHSR sa zameriava na odstránenie alebo zmiernenie nežiaducich rozdielov 

v úrovni ekologického, kultúrno-historického, sociálno-ekonomického a územnotechnického 

rozvoja obce / mesta či mestskej časti voči jej okoliu. Významnú úlohu pritom zohráva efektívne 

využívanie disponibilných (hlavne vnútorných) zdrojov, zamerané na zvyšovanie ekonomickej 

výkonnosti, konkurencieschopnosti a rozvoja inovácií v území.  

Účelom dokumentu Metropolitný program Bratislava 2030 je definovanie rozvojového 

potenciálu a limitov metropolitného regiónu (mesta a jednotlivých mestských častí), nastavenie 

strategických priorít a indikatívneho implementačného rámca na dosahovanie vytýčených 

cieľov.  

Proces spoločného strategického plánovania bude otvorený k dobrovoľnej spolupráci 

s mestskými časťami a prípadne s okolitými obcami v rámci metropolitného regiónu (funkčného 

mestského regiónu) mesta Bratislavy, pričom:  

• Spoločným výstupom bude jednotné analytické zhodnotenie územia a jednotný 

strategický rámec s vytýčenými cieľmi v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej 

oblasti. Spoločný strategický rámec bude ďalej rozpracovaný na tematické podprogramy, 

ktoré budú predstavovať najnižšiu spoločnú úroveň strategického plánovania. Jednotlivé 

podprogramy budú mať vytýčené merateľné ciele dopadu na obyvateľov a budú 

predstavovať základný rámec pre implementáciu a vyhodnotenie realizácie 

Metropolitného plánu Bratislava 2030.  

• Jednotlivé subjekty miestnej samosprávy (mesto a mestské časti, prípadne okolité obce) 

si následne budú každoročne pripravovať vlastné akčné plány v súlade s tvorbou ich 

programového rozpočtu. Realizácia jednotlivých aktivít však bude meraná spoločnou 

sadou merateľných ukazovateľov, ktoré umožnia pravidelné hodnotenie výsledkov 

a dopadov rozvojových aktivít v jednotlivých oblastiach kompetencií samosprávy. 

Spoločné vyhodnotenie bude zabezpečovať magistrát hl. mesta v súčinnosti s mestskými 

časťami.  

Dokument PHSR bude vychádzať z auditu obsahu parciálnych strategických a koncepčných 

dokumentov mesta a mestských častí, tak aby vytvoril strešný strategický rámec. V prípade 

potreby aktualizácie alebo vypracovania nového koncepčného dokumentu, bude táto aktivita 

zabezpečená prioritne v rámci tvorby akčného plánu realizácie Metropolitného programu 

Bratislava 2030. 

Proces tvorby Metropolitného programu Bratislava 2030 bude ďalej koordinovaný s procesom 

prípravy nového územného plánu mesta, tak aby predstavoval jeho budúci obsahový podklad a 

aby premietal strategické rozvojové priority mesta do technickej reality urbánneho prostredia 

hlavného mesta a jeho mestských častí.  



 

V neposlednom rade je existencia schváleného strategického dokumentu PHSR zároveň základnou 

podmienkou pri predkladaní žiadosti mesta o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

a doplnkových zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Po vypracovaní a schválení bude dokument PHSR predstavovať základný kameň kontinuálneho 

procesu strategického plánovania a vyhodnocovania rozvoja mesta a metropolitného regiónu. 

Proces bude riadený Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), ktorý ho bude koordinovať 

s jednotlivými subjektmi miestnej samosprávy.  

Cieľ Projekt prípravy Metropolitného programu Bratislava 2030 je koncipovaný ako pilotný projekt 

strategického plánovania pre integráciu a koordináciu všetkých odborných zložiek magistrátu, 

organizácií mesta a metropolitného regiónu ako celku.  

Cieľom tvorby dokumentu Metropolitného programu Bratislava 2030 je podpora trvalo 

udržateľného rozvoja mesta Bratislavy jej a mestských častí. Dokument bude mať zásadný 

význam pri plánovaní investičných a rozvojových aktivít na území mesta Bratislava, vzhľadom 

na využitie potenciálu synergických efektov v dvoch rovinách:  

1. Vertikálna (medzi inštitucionálna) rovina predstavuje koordinovanú tvorbu PHSR 

v súlade s hierarchicky nadradenými strategickými dokumentmi na regionálnej, národnej 

aj nadnárodnej úrovni tak, aby bolo možné využiť inštitucionálne a finančné rámce na 

nadnárodnej, národnej aj regionálnej  úrovni pre dosahovanie cieľov na lokálnej úrovni.  

2. Horizontálna (územná) rovina predstavuje koordináciu rozvojových aktivít mesta 

a mestských častí a prípadne okolitých obcí, prostredníctvom spoločného definovania 

strategického smerovania územia a s využitím spoločného rámca merateľných 

ukazovateľov, avšak s ohľadom na zachovanie rozdelenia kompetencií mesta 

a mestských častí.  

 

1. Synergie vo vertikálnej rovine 

Vzhľadom na súbežnú tvorbu strategických dokumentov na rôznych hierarchických úrovniach 

a potrebu zohľadnenia týchto nadradených stratégií v Metropolitnom programe Bratislava 2030, 

bude potrebné tieto procesy zosúladiť a koordinovať. Zjednocujúcim strategickým rámcom budú 

národné priority implementácie trvalo udržateľného rozvoja  Agendy 2030 (Uznesenie vlády 

SR č. 273/2018), ktoré sú v súlade s cieľmi politiky regionálneho rozvoja a kohéznej politiky EÚ 

po roku 2021. (tab. 1) (schéma 1, bod A)  

Tabuľka 1 Porovnanie cieľov Agendy 2030 (OSN) a kohéznej politiky 2021-2027 (EÚ) 

6 priorít Agendy 2030 pre rozvoj Slovenska   5 cieľov kohéznej politiky EÚ po roku 2021 

• Smerovanie k znalostnej, environmentálne 

udržateľnej a obehovej ekonomike pri 

demografických zmenách a meniacom sa 

globálnom prostredí, 

• Udržateľné sídla, regióny a krajina v 

kontexte zmeny klímy 

• Greener, carbon free Europe   

• Connected Europe  

• Smarter Europe 

 

• Vzdelanie pre dôstojný život 

• Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia 

• Dobré zdravie 

• Social Europe  

• Právny štát, demokracia a bezpečnosť • Europe closer to citizens 

Národný implementačný rámec európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 - 

2027 bude pripravovaný súbežne s tvorbu Metropolitného programu Bratislava 2030. Súlad 

s budúcim národným implementačným rámcom bude zabezpečený prostredníctvom 

konzultácií s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej ÚPVII), ktorého 

kompetencia je riadenie, koordinácia a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27550


 

Európskej únie ( podľa písm. a) ods.1 § 34a zákona č 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. (schéma 1, bod B) 

Príprava strategického dokumentu bude ďalej konzultovaná prostredníctvom nástroja JASPERS, 

ktorý predstavuje partnerstvo technickej pomoci medzi tromi partnermi: Európskou komisiou, 

Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, a ktorého účelom je 

poskytovanie nezávislé poradenstva v krajinách prijímajúcim pomoc z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, s cieľom prispieť k príprave vysokokvalitných veľkých projektov, ktoré sa 

majú spolufinancovať z dvoch štrukturálnych a investičných fondov EÚ (Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu) 

ÚPVII je ďalej zodpovedné za tvorbu Národnej stratégie regionálneho rozvoja, ktorá bude 

pripravovaná súbežne v čase tvorby Metropolitného plánu Bratislava 2030. Súlad týchto dvoch 

dokumentov bude zabezpečený konzultáciami s ÚPVII. (schéma 1, bod C) 

Budúci dokument Národnej stratégie regionálneho rozvoja bude musieť zohľadňovať aj strategický 

dokument PHSR Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý však bude tiež tvorený súbežne 

s tvorbou Metropolitného plánu Bratislava 2030. Súlad týchto dokumentov bude zabezpečený 

vzájomnou koordináciou pri tvorbe dokumentov s Bratislavským samosprávnym krajom.  (schéma 

1, bod D) 

 

Schéma 1 Hierarchia strategických dokumentov a ich zohľadnenie v PHSR hl. mesta SR 

2. Synergie v horizontálnej rovine 

V aktuálnom znení zákona o podpore regionálneho rozvoja (§8a Zákon č. 539/2008 Z. z.) bola 

doplnená možnosť spracovania tzv. spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

viacerých obcí (SPHSR). Táto možnosť je určená pre obce, ktoré so susednými obcami tvoria 

zoskupenie s potenciálom efektívnejšie využívať mnohé prvky kvality sídelného prostredia 

pri spoločnom plánovaní a spolupráci. Vzhľadom na to, že vzťah hl. mesta Bratislavy a jej 

mestských častí nie je horizontálny, ako pri spoločnom procese strategického plánovania obcí, 

nebude sa jednať o SPHSR v zmysle zákona č. 539/2008. (t.j. finálny dokument bude schvaľovať 

iba MsZ hl. mesta SR, ostatné subjekty územnej samosprávy môžu dokument prerokovať, ale 

schvaľovať budú iba svoj akčný plán).  

Metropolitný plán Bratislava 2030 bude vypracovaný v dobrovoľnom partnerstve s mestskými 

časťami (a prípadne ďalšími obcami), za účelom koordinácie rozvoja v celom metropolitnom 

regióne s ohľadom na rozdelenie kompetencií medzi rôznymi úrovňami samosprávy. Táto 

spolupráca bude deklarovaná a bližšie špecifikovaná v Memorande o spolupráci.  

Mesto a mestské časti si na základe vstupných analýz v spoločnom participatívnom procese 

zadefinujú spoločnú víziu mesta (metropolitného regiónu) a parciálne vízie rozvoja mestských 

častí a obcí; ďalej spoločné strategické ciele a sadu tematických podprogramov vrátane 

merateľných ukazovateľov výsledkov. Magistrát aj mestské časti (a prípadne obce) si zachovajú 
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suverenitu v definovaní svojich opatrení a k nim priradených projektových zámerov v rámci 

pravidelne aktualizovaných akčných plánov v súlade s ich programovým rozpočtom. (schéma 2)  

Prepojenie akčných plánov a projektov na strategický rámec bude zabezpečené 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov výstupov, ktoré budú definované pre konkrétne 

projekty, a merateľných ukazovateľov výsledkov, ktoré budú definované pre   tematické 

podprogramy. Týmto spôsobom bude vytvorený spoločný strategický rámec, podporujúci dialóg 

a spájanie rozvojového úsilia pri napĺňaní spoločných cieľov, pričom autonómia magistrátu hl. 

mesta a miestnych úradov mestských častí pri tvorbe vlastných programových rozpočtov nebude 

narušená.  

Zdieľaná vízia a strategické ciele umožnia, aby bol rozvoj hl. mesta koordinovaný a plánovaný 

s ohľadom na zdroje a kapacity v území. Spoločné úsilie bude mať potenciál dosiahnuť 

ambicióznejšie ciele, než by to bolo možné pri 18 izolovaných stratégiách mestských častí a mesta, 

avšak zároveň pri zachovaní jedinečnosti mestských častí.  (obr. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHSR  / zdieľaná 

vízia 

Obrázok 1 Prechod z izolovaného na koordinované strategické plánovanie 



 

 

Schéma 2 Rozdelenie kompetencií  pri tvorbe strategického rámca a akčných plánov PHSR             

Spôsob 

spracovania 

Spracovanie dokumentu Metropolitného programu Bratislava 2030 iniciuje hlavné mesto SR 

Bratislava, ktoré ho zabezpečí s využitím interných kapacít magistrátu a za partnerskej 

spolupráce s miestnymi úradmi mestských častí. Pre vypracovanie dokumentu je zverejnená 

Metodika tvorby PHSR obce/obcí, VÚC z novembra 2016 (dostupná na: 

http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/). Metodika nie je záväzná, ale z dôvodu dodržania 

jednotnej štruktúry dokumentov, sa odporúča dodržiavať ju.  

Práce na obsahu strategického programu bude prebiehať v rámci tematický pracovných skupín a 

budú riadené na základe harmonogramu prác a plánovaných výstupov. Rozdelenie pracovných 

skupín bude zohľadňovať kompetencie miestnej samosprávy podľa štatútu hl. mesta SR Bratislavy:  

• (PS1) Pracovná skupina za dopravu a komunikácie; 

• (PS2) Pracovná skupina za energetickú a odpadovú politiku; 

• (PS 3) Pracovná skupina za verejné priestranstvá a zeleň; 

• (PS 4) Pracovná skupina za sociálne služby; 

• (PS 5) Pracovná skupina za školstvo; 

• (PS 6) Pracovná skupina za kultúru a šport; 

a ďalej prierezové pracovné skupiny: 

• (PS 7) Prierezová pracovná skupina pre rozvoj dátovej politiky a SMART riešení 

• (PS 8) Prierezová pracovná skupina pre rozvoj aktívneho občianstva a participácie 

• (PS 9) Prierezová pracovná skupina pre vnútornú správu 
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Zoznam pracovných skupín je indikatívny a v priebehu prípravy Metropolitného programu 

Bratislava 2030 môže byť doplnený o ďalšie tematické alebo prierezové pracovné skupiny, resp. 

rozdelený či agregovaný na základe odporúčaní a metodického vedenia expertov z JASPERS, na 

základe požiadaviek a práce členov  pracovných skupín.  

Členmi tematických pracovných skupín budú odborní zamestnanci magistrátu, miestnych úradov 

a vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií samosprávy, viesť ich budú vedúci 

pracovnej skupiny; (zoznam členov bude súčasťou riadiacej dokumentácie) 

Vedúcimi tematických a prierezových pracovných skupín budú vedúci zamestnanci oddelení 

magistrátu (resp. nimi poverení); ďalší členovia pracovných skupín budú z radov odborných 

zamestnancov magistrátu a prípadne miestnych úradov mestských častí. Vedúci pracovných 

skupín sa budú stretávať na koordinačných stretnutiach (približne raz za mesiac), na ktorých si 

prejdú s riadiacim tímom agendu pracovných skupín, vstupy, s ktorými budú pracovať a výstupy, 

ktoré by mali v stanovenom termíne podľa harmonogramu odovzdať. V rámci koordinačných 

stretnutí bude priestor riešiť prierezové témy pri tvorbe strategického programu.  

Proces spracovania Metropolitného plánu Bratislava 2030 bude založený na princípe partnerstva 

v zmysle §8 ods. 2 Zákona. Princíp partnerstva pri tvorbe PHSR bude dobrovoľný a bude 

zahrňovať najmä:  

o Metropolitný plán Bratislava 2030 bude vypracovaný v dobrovoľnom partnerstve 

s mestskými časťami, za účelom koordinácie rozvoja v celom metropolitnom regióne 

s ohľadom na rozdelenie kompetencií medzi rôznymi úrovňami samosprávy.  

o spolupráca na tvorbe dokumentu bude otvorená aj pre obce v rámci BSK v bezprostrednom 

okolí hl. mesta SR, ktoré budú mať záujem o koordinovaný rozvoj v rámci neformálneho 

metropolitného regiónu; 

o do partnerstva  budú ďalej prizvaní zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy (ÚPVII 

ako koordinačný orgán investičných projektov určených vládou  ods. 3  § 34a Zákona č. 

171/2016 Z. z), regionálnej samosprávy (BSK) a ďalší; 

o Partnerstvo pri tvorbe dokumentu bude ďalej otvorené pre dobrovoľnú spoluprácu so socio-

ekonomickými partnermi z akademického, súkromného aj občianskeho sektora, ktorí sa 

aktívne prihlásia k spolupráci na procese tvorby Metropolitného programu Bratislava 2030, 

ako aj pre  volených zástupcov – poslancov mestského zastupiteľstva a miestnych  

zastupiteľstiev mestských častí, prostredníctvom participatívnych platforiem.  

Proces tvorby Metropolitného programu Bratislava 2030 bude koordinovaný s procesom 

prípravy koncepcie dátovej politiky hl. mesta SR, Bratislavy. Táto koordinácia bude založená 

na spolupráci pri definovaní datasetov, ktoré by mal magistrát a jeho organizácie generovať, a ich 

využití pri parciálnych analýzach územia a nastavení strategického smerovania rozvoja 

mesta, mestských častí a metropolitného regiónu. Zároveň aj proces implementácie 

Metropolitného programu Bratislava 2030 bude generovať dáta, ktoré budú cenným zdrojom 

informácií v rámci dátovej politiky mesta. Pre zabezpečenie tejto koordinačnej úlohy je v procese 

tvorby dokumentu navrhnutá prierezová pracovná skupina pre rozvoj dátovej politiky a SMART 

riešení (PS 7). 

Proces tvorby PHSR bude ďalej koordinovaný s procesom prípravy politiky aktívneho 

občianstva prostredníctvom prierezovej pracovnej skupiny pre rozvoj aktívneho občianstva 

a participácie (PS 8). Táto prierezová pracovná skupina bude súčinná pri nastavení pravidiel 

participatívnych procesov a spôsobe využitia jednotlivých nástrojov participácie. Verejným 

diskusiám a stretnutiam bude predchádzať prerokovanie tém v rámci odborných pracovných 

skupín, ktoré nastavia základné mantinely pre deliberatívne procesy. Konkrétna forma 

a prevedenie participatívnych procesov bude špecifikovaná počas prípravy dokumentu 

v spolupráci s členmi prierezovej pracovnej skupiny (PS 8).  

Minimálny rozsah verejnej participácie:  

Vstupy do procesu tvorby Metropolitného plánu Bratislava 2030:  



 

1) Analytická časť - prieskum verejnej mienky a emočného vzťahu obyvateľov k územiu; 

2) Strategická časť - séria workshopov s odbornou aj širokou verejnosťou pre definovanie 

vízie a strategických priorít mesta a mestských častí, na základe analytických vstupov 

a hľadania identity územia; 

3) Programová časť – séria deliberatívnych workshopov pre definovanie projektových 

zámerov v rámci zásobníka projektov; 

4) Realizačná a finančná časť – séria deliberatívnych workshopov na definovanie možností 

zapojenia partnerov do realizácie opatrení a aktivít  

Výstupy z procesu tvorby Metropolitného plánu Bratislava 2030:  

1) Analytická časť - verejná prezentácia analytickej časti; rozvojových potenciálov  a limitov 

územia; 

2) Strategická časť - verejná prezentácia prerokovaného strategického rámca a vízie mesta 

a mestských častí; 

3) Programová časť - verejná prezentácia tematických programov a podprogramov rozvoja 

s prepojením na zámery z projektového zásobníka, vrátane merateľných ukazovateľov 

výsledkov pre ciele  jednotlivých podprogramov; 

4) Záverečná časť - verejná prezentácia finálnej verzie dokumentu (kompletný dokument) a 

jeho implementačného rámca (t.j. procesov následnej realizácie akčných plánov a ich 

pravidelného vyhodnocovania) 

Vzhľadom na inovatívny a bezprecedentný prístup k strategickému plánovaniu v rámci 

metropolitného regiónu (t.j. tvorba spoločného strategického rámca mesta a mestských častí), bude 

potrebné tento proces intenzívne komunikovať voči partnerom, odbornej a širokej verejnosti. 

Riadenie tohto procesu bude v súlade s komunikačnou stratégiou procesu tvorby 

Metropolitného programu Bratislava 2030, ktorú vypracuje riadiaci tím v spolupráci 

s komunikačným oddelením magistrátu. Komunikačná stratégia bude zohľadňovať indikatívny 

harmonogram tvorby dokumentu. Jej cieľom bude:  

• Zabezpečiť záujem odbornej verejnosti o zapojenie do pracovných skupín;  

• Zabezpečiť informovanie širokej verejnosti o postupe procesu a jeho koordinácii 

s mestskými časťami; 

• Zabezpečiť informovanie širokej verejnosti o možnosti zapojenia sa do participatívnych 

procesov, ich termínoch a ďalšom spracovaní vstupov; 

• Zabezpečiť informovanie o výstupoch procesu  

 



 

Riadenie 

procesu 

spracovania 

PHSR 

Gestorom procesu tvorby Metropolitného programu Bratislava 2030 hl. mesta SR Bratislavy bude 

primátor hl. mesta SR.  

Organizačná štruktúra riadenia procesu tvorby Metropolitného plánu Bratislava 2030 bude 

pozostávať minimálne z nasledovných úrovní:  

▪ Politická rada – ktorú bude predstavovať Mestská rada hl. mesta SR Bratislavy; ktorej 

členovia sú štatutári mesta a MČ a zástupcovia politických klubov mestského zastupiteľstva; 

o úlohou politickej rady bude politické zastrešenie procesu a koordinácie práce 

magistrátu a mestských častí; prerokovanie vízie mesta a parciálnych vízií 

mestských častí a strategického rámca a finálnej verzie dokumentu. 

▪ Riadiaci tím – budú tvoriť poverení zamestnanci magistrátu; 

o Riadiaci tím bude zodpovedný za koordináciu procesu tvorby, riadenie tematických  

a prierezových pracovných skupín, vedenie pracovných stretnutí a participatívnych 

aktivít; koordináciu a zostavovanie parciálnych textových častí a finálnej verzie 

dokumentu; 

▪ Tematické a prierezové pracovné skupiny – budú tvorené najmä odbornými zamestnancami 

oddelení magistrátu a miestnych úradov MČ. 

o Úlohou pracovných skupín bude poskytnúť údaje, zhodnotiť existujúce parciálne 

strategické a koncepčné dokumenty podľa tematickej oblasti pracovnej skupiny a 

vypracovať parciálne analytické časti popisujúce územie metropolitného regiónu; 

o Navrhnúť základný strategický rámec cieľov, ako podklad pre deliberatívne 

procesy; 

o Definovať projektové zámery a ich merateľné ukazovatele výstupov v rámci 

projektového zásobníka pre akčné plány mesta a mestských častí; 

o Nastaviť implementačný rámec prostredníctvom rozdelenia kompetencií za 

realizáciu projektových zámerov a zosúladenie indikatívneho finančného rámca 

s programovými rozpočtami mesta a mestských častí, resp. zosúladiť proces tvorby 

akčných plánov s procesom tvorby programového rozpočtu samosprávy.  

o Za miestnu samosprávu by mali byť pokryté  minimálne nasledovné oblasti odbornosti členov 

pracovných skupín:  regionálny rozvoj; územné plánovanie; tvorba GIS; demografia 

a občianska vybavenosť; hospodárstvo a financie; doprava a technická infraštruktúra; 

životné prostredie, sociálna oblasť, školstvo, kultúra a šport.  

• K pracovným stretnutiam pracovných skupín budú ďalej prizývaní zástupcovia ústredných 

orgánov štátnej správy, regionálnej samosprávy, odborní zahraniční hostia a prípadne zástupcovia 

iných inštitúcií, ktorých agenda má prienik so strategickým plánovaním rozvoja hl. mesta SR 

Bratislavy. 



 

 

Harmono-

gram 

spracova-nia 

Analytická časť                                                         Máj – Okt. 2019 

Úvodné stretnutia 

• Oslovenie a výber členov pracovnej skupiny 

• Vytvorenie zoznamu členov pracovných skupín 

Audit tematicky príslušných strategických a koncepčných dokumentov 

• Verifikácia a doplnenie zoznamu strategických a koncepčných dokumentov na úrovni 

mesta, m.č., BSK a štátu 

• Audit dokumentov - identifikácia aktuálnych a neaktuálnych dokumentov a ich častí 

Zadefinovanie tém parciálnych analýz a výber merateľných ukazovateľov 

• Audit dátových zdrojov jednotlivých oddelení mesta a m.č.  

• Identifikácia tém, ktoré nie sú koncepčne popísané pre ďalšie rozpracovanie 

v strategických dokumentoch 

• Posúdenie indikátorov „Social progress index“ a ich využitie pre analytickú časť  

• Posúdenie výstupov z participatívneho procesu zberu dát od verejnosti – v spolupráci 

s prierezovou pracovnou skupinou pre verejnú participáciu 

• Identifikácia sady merateľných ukazovateľov pre dátový popis aktuálneho stavu – 

podklad pre prierezovú pracovnú skupinu pre dáta a inovácie 

Tvorba parciálnych analýz 

• Slovný popis dát a trendov v jednotlivých oblastiach 

• Vizualizácia dát – v spolupráci s prierezovou pracovnou skupinou pre dáta a inovácie 

Finalizácia analytických výstupov 

• Doplnenie interpretácia dát 

• Príprava prezentácie analytickej časti – v spolupráci s prierezovou pracovnou 

skupinou pre verejnú participáciu 

Strategická časť                                             November – Apríl 2020 

Zadefinovanie vízie, globálnych cieľov a tematických cieľov 

• Posúdenie národného implementačného rámca Agendy 2030 (4 integrované rozvojové 

programy) a zosúladenie s cieľmi mesta a m.č. 

• Definovanie hlavných merateľných ukazovateľov cieľov rozvoja – v spolupráci 

s prierezovou pracovnou skupinou pre dáta a inovácie 

Schéma 3 Organizačná štruktúra riadenia procesu tvorby PHSR 



 

• Návrh cieľových hodnôt jednotlivých strategických cieľov na základe výstupov 

z participatívnych podujatí a analýz výkonu mesta a m.č. 

Finalizácia strategického rámca 

• Finalizácia vízie rozvoja mesta – do roku 2030 a 2050 s ohľadom na výstupy 

z participatívnych stretnutí; v spolupráci s prierezovou pracovnou skupinou pre 

verejnú participáciu 

• Vytvorenie štruktúry cieľov (globálne – tematické ciele) 

 

Programová časť                                        Máj – September 2020 

Navrhovanie projektových zámerov 

• Identifikácia opatrení a projektových zámerov v jednotlivých tematických oblastiach 

a na oddeleniach magistrátu a m.č. (vrátane akč.p. SmartStrateg.) 

• Tvorba širokého projektového zásobníku 

 

Posudzovanie projektových zámerov 

• Posudzovanie participatívne navrhovaných projektových zámerov – získaných 

v spolupráci s prierezovou pracovnou skupinou pre verejnú participáciu; 

z hľadiska realizovateľnosti, potrebných zdrojov a pod. 

• Identifikácia nerealizovateľných projektových zámerov a zdôvodnenie ich vyradenia, 

resp. hľadanie ich alternatívneho nastavenia 

 

Agregácia projektových zámerov do podprogramov 

• Agregácia projektov do blokov opatrení a do podprogramov rozvoja 

• Definovanie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia a 

podprogramy rozvoja, prepojené na strategické ciele 

• Finalizácia štruktúrovaného projektového zásobníka – prepojenie na dátovú politiku 

mesta v spolupráci s prierezovou pracovnou skupinou pre dáta a inovácie 

 

Realizačná časť                                           Október – November 2020 

Rozdelenie projektových zámerov podľa kompetencií a realizácie 

• Tvorba akčných plánov na najbližšie 3 roky (2020 – 2022); magistrát aj m.č. si tvoria 

vlastné akčné plány, aby si ich vedeli previazať na rozpočet 

• Zapracovanie aktivít externých partnerov, hlásiacich sa k napĺňaniu strategických cieľov, 

do akčných plánov podľa projektu, miesta a rozsahu realizácie – v spolupráci 

s prierezovou pracovnou skupinou pre verejnú participáciu 

Nastavenie procesu monitorovania a vyhodnocovania realizácie 

• Tvorba pravidiel a rámca pre monitoring realizácie projektových zámerov a každoročné 

vyhodnocovanie dopadu 

• Prepojenie údajov z realizácie aktivít (operatívne údaje z oddelení magistrátu a MiÚ) na 

dátovú politiku mesta v spolupráci s prierezovou pracovnou skupinou pre dáta 

a inovácie 

 

Finančná časť                                                          December 2020 

• Popis procesu strategického plánovania a zosúladenie s procesom tvorby programového 

rozpočtu -  v spolupráci s prierezovou skupinou vnútorná správa 

• Tvorba indikatívneho finančného rámca realizácie akčného plánu  

• Nastavenie systému porovnávania akčných plánov a správ z programových rozpočtov – 

t.j. identifikácia priemetu strategických priorít do výdavkov mesta a m.č. - v spolupráci 

s prierezovou pracovnou skupinou pre dáta a inovácie 
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• Posúdenie a zapracovanie pripomienok z procesu SEA 

• Schvaľovanie dokumentu 

Financo-

vanie 

Financovanie procesu tvorby dokumentu Metropolitného programu Bratislava 2030 bude 

zabezpečené z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava (rozpočet OSaP).  

Predpokladané náklady na proces tvorby dokumentu budú predstavovať:  

▪ Nákup služieb: napr. IT služby a webové aplikácie, facilitácia participatívnych procesov, 

komunikačné a tlačové služby a iné expertné služby pri tvorbe dokumentu; 

▪ Nákup materiálu na zabezpečenie procesu tvorby dokumentu a participatívnych procesov; 

▪ Prenájom priestorov na verejné stretnutia, prezentačné podujatia a pod. 

▪ Prípadné odmeny pre členov pracovných skupín 

Odhadované finančné náklady na zabezpečenie procesu tvorby Metropolitného programu 

Bratislava 2030: 

2019: 50 000,- EUR 

2020: 50 000,- EUR 

Odhadované finančné náklady sa odvíjajú od komerčnej ceny za vypracovanie dokumentu PHSR 

externým spracovateľom. Vzhľadom na interné spracovanie dokumentu, do nákladov nebudú  

zahrnuté mzdové prostriedky zamestnancov, ktorí riadia proces, ktoré by boli zahrnuté pri 

externom spracovaní dokumentu. To znamená, že finančné zdroje budú môcť byť vynaložené 

adresnejšie k predmetu procesu tvorby PHSR. 

 

 

 



 

Príloha č.1 Indikatívny harmonogram procesu tvorby Metropolitného plánu Bratislava 2030 
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I. Prípravná fáza                     

Iniciovanie spracovania, príprava a schválenie zámeru                     

Tvorba partnerstva a organizačnej štruktúry riadenia                     

Komunikačná stratégia procesu a verejné oznámenie                     

Analytická časť                     

Spracovanie ex-post vyhodnotení PHSR (aj MČ.)                     

Spracovanie štatistických dát a parciálnych analýz                     

Tvorba digitálneho dashboardu                     

Tvorba textového výstupu                     

Verejná prezentácia analytickej časti                     

Strategická časť                     

Séria workshopov v MČ - definovanie vízie mesta                      

Vytvorenie strategického rámca cieľov a jeho prerokovanie                     

Verejná prezentácia vízie a stratégie mesta                     

Programová časť                     

Nastavenie pravidiel zberu projektových zámerov                     

Zber projektových zámerov                     

Agregácia zámerov a tvorba tematických programov                     

Realizačná časť                     

Rozdelenie kompetencií v rámci opatrení jednotlivých 

tematických programov 
                    

Nastavenie hodnotiaceho rámca a podporných procesov                     

Finančná časť                     

Príprava harmonogramu realizácie PHSR – prepojenie s 

rozpočtovaním 
                    

Záverečná fáza                      

Odborné pripomienkovanie a SEA                     

Schvaľovanie dokumentu                     

Workshopy a participatívne vstupy Verejné prezentácie výstupov   

A – prieskumy verejnej mienky  

B – workshopy a pracovné skupiny pre definovanie strategických priorít 

C – pracovné skupiny a iné deliberatívne postupy  

D – workshop k možnosti participácie iných subjektov na realizácii aktivít 

1 – verejná prezentácia analytickej časti obyvateľom; zverejnenie na webe 

2 – verejná prezentácia prerokovaného strategického rámca a vízie mesta a MČ 

3 – verejná prezentácia agregovaných programov rozvoja a vybraných opatrení  

4  - verejná prezentácia finálnej verzie dokumentu 

1 

2 

A 

B 

C 
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