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schváliť 
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Dôvodová správa 

Zákon č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov  o podpore regionálneho rozvoja (ďalej 

len zákon o podpore regionálneho rozvoja) ukladá obci povinnosť „analyzovať a hodnotiť 
úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečovať jej trvalo udržateľný hospodársky 

rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj“. Jedným z dôležitých nástrojov na zabezpečenie 
tejto úlohy je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“), čo je 
strednodobý rozvojový dokument, ktorý obec v súlade s vyššie uvedeným zákonom povinne 

vypracováva, na ročnej báze hodnotí jeho napĺňanie a v prípade potreby aktualizuje.    

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 

2020 bol schválený dňa 01.07.2010 uznesením Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR 
Bratislavy číslo 1020/2010 (ďalej len „uznesenie číslo 1020/2010“). V bode 2. uznesenia číslo 
1020/2010 je primátorovi uložená povinnosť každoročne predkladať Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsZ“) ročnú správu o realizovaní 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2010 – 2020 jedenkrát ročne v mesiaci september.  

Predkladaný materiál sumarizuje aktuálny vývoj v riešení jednotlivých strategických priorít 
rozvoja mesta, predstavuje odpočet opatrení a aktivít za jednotlivé strategické témy PHSR 

2010-2020  za rok 2018.  

Materiál bol pripravený komplementárne, synergicky v agregovanej podobe na ďalšiu prácu 

s dátami s cieľom, aby zložitá agenda mohla byť komunikovaná efektívne pre odbornú 
a laickú verejnosť, podporujúc participatívne procesy (uznesenie MsZ č. 440/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A  SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 2010 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
za rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

október 2019 

 
 

 



5 

 

OBSAH 
 

 

1. Východiská ......................................................................................................................... 5 

2. Úvod ................................................................................................................................... 6 

3. Zhodnotenie realizácie programovej časti PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 ...................... 9 

3.1. Popis aktivít a projektov zahrnutých do vyhodnotenia plnenia PHSR 2010 – 2020  

za rok 2018 .................................................................................................................. 13 

3.2. Plnenie aktivít a projektov v rámci strategických rozvojových tém  PHSR 2010 – 2020  

za rok 2018 ..................................................................................................................  13 

3.3. Plnenie PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 podľa tematických oblastí ............................ 14  

3.4. Plnenie PHSR 2010 – 2020 zo rok 2018 podľa strategických rozvojových tém 

a tematických oblastí .................................................................................................... 16 

3.5. Plnenie PHSR 2010 – 2020 zo rok 2018 podľa f inančných ukazovateľov ................... 16 

4. Závery a odporúčania .........................................................................................................  20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



6 

 

 

1. Východiská 

Zákon č. 377/1990 Zb. NR SR o  hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v  znení neskorších 

predpisov. 

Zákon č. 539/2008 Z.z. o  podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1020/2010 zo dňa 01.07.2010 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020. 
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2. Úvod  

Predkladaná ročná správa o  realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 (ďalej len „PHSR 2010 – 2020“) sumarizuje odpočet opatrení 

a aktivít za rok 2018 v jednotlivých strategických témach PHSR 2010 – 2020.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) predstavuje podľa zákona  

č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov základný strednodobý 
programový dokument regionálneho rozvoja mesta, ktorého cieľom je zabezpečenie kontinuálneho 
rozvoja mesta. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie  je 

podmienkou na predloženie žiadosti mesta o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a  doplnkových 

zdrojov, predovšetkým f inančných prostriedkov z fondov Európskej únie.  

Úlohou mesta je vypracúvať a schvaľovať PHSR, zabezpečovať jeho plnenie, vyhodnocovať 

úspešnosť a v prípade potreby zabezpečiť jeho aktualizáciu.   

Proces monitorovania realizácie PHSR 2010 – 2020  sa vykonáva systematicky a priebežne počas 
celého obdobia jeho platnosti. Monitorovanie realizácie prebieha na úrovni jednotlivých strategických 

tém, pričom na úrovni programu sa pripravuje každoročne súhrnná správa.   

Proces hodnotenia PHSR 2010 – 2020 sa vykonáva na dvoch úrovniach: 

Strategické hodnotenie - na základe vzniknutej spoločenskej potreby a nutnosti aktualizácie 

strategického rámca  PHSR. Napríklad v prípade, ak sa počas obdobia platnosti PHSR 2010 – 2020  
vyskytne potreba, na ktorú je nutné reagovať, prípadne, ak sa objavia možnosti externého 
f inancovania projektov a zámerov mesta, ktoré v dobe tvorby PHSR neboli známe, je možné upraviť 

strategický rámec a doplniť ho o špecif ické ciele alebo opatrenia.  Takáto zmena musí byť  
prerokovaná a schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len MsZ). 
Posledná aktualizácia PHSR 2010 – 2020 prebehla v súvislosti s prijatím Zákona č. 309/2014 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňal zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v roku 2015. 

Operatívne hodnotenie  - realizované v ročnej periodicite s cieľom sledovania zmien v jednotlivých 
strategických témach PHSR 2010 – 2020. Výstupom procesu hodnotenia je výročná správa 

o realizácii PHSR 2010 – 2020   za príslušný rok, ktorá je predkladaná MsZ na schválenie. Obsahom 
správy je zoznam aktivít a projektov, ktorých realizácia bola plánovaná na daný rozpočtový rok, ich 

f inančné náklady a ďalšie indikátory monitoringu.  

Vzhľadom na skutočnosť, že PHSR 2010 – 2020 nestanovuje konkrétnu metodiku hodnotenia 

realizácie programu, vyhodnotenia jeho plnenia sa v jednotlivých rokoch líšia.    

Predkladaná správa je operatívnym hodnotením plnenia priorít a opatrení PHSR 2010 – 2020 za rok 

2018. 

Spracovanie ročnej správy o realizácii PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 zabezpečilo Oddelenie 
stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR (ďalej len „OSaP“) v  spolupráci s odbornými 

útvarmi magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ako aj obchodnými spoločnosťami 

hlavného mesta, ktoré jednotlivé aktivity a projekty realizujú alebo sú ich gestormi.  

Zber dát, ktoré boli podkladom k spracovaniu ročnej správy o  realizácii PHSR za rok 2018, sa 

uskutočnil prostredníctvom elektronického dotazníka. Dáta boli podľa potreby následne overované 
počas ind ividuálnych konzultácií pracovníkov OSaP so zainteresovanými odbornými útvarmi 
magistrátu, ako aj rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a  obchodnými spoločnosťami 

hlavného mesta.    

V metodike hodnotenia plnenia cieľov a opatrení PHSR 2010 – 2020 boli uplatnené nasledovné 

hlavné prvky: 

1) Východiskom pre hodnotenie plnenia priorít a opatrení PHSR 2010 – 2020 boli aktivity 
a projekty uvedené v Akčnom pláne PHSR  na roky 2018 – 2020, ktorý bol predložený na 

rokovanie MsZ  v septembri 2018. Uvedený akčný plán nebol prerokovaný ani schválený, 
predstavoval však rozbehnuté aktivity a projekty, ktorých realizácia kontinuálne prebiehala aj 
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v roku 2018. Uvedené aktivity a projekty boli doplnené o nové, ktoré sa v roku 2018 

realizovali. 

2) Súčasťou materiálu nie je návrh akčného plánu PHSR 2010 – 2020  na roky 2019 – 2020, 
nakoľko v čase prípravy tohto materiálu bolo Programové vyhlásenie primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy a poslancov MsZ na roky 2019 – 2022 schválené v MsZ, ale ešte nebolo 
detailne rozpracované v nadväznosti na strategické  rozvojové témy PHSR 2010 – 2020, ani 

v nadväznosti na rozpočet mesta. 

3) V správe o realizácii PHSR za rok 2018 sú pilotne spracované aj f inančné ukazovatele/údaje 
v prepojení na jednotlivé aktivity/projekty . Vzhľadom na skutočnosť, že údaje potrebné pre 
vyhodnotenie realizácie PHSR 2010 – 2020  v rozpočte neboli doteraz  špecif icky sledované, 

bolo možné uviesť iba f inančné údaje za rok 2018. Zdrojom f inančných údajov bol záverečný 
účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 (údaje poskytlo oddelenie rozpočtovej politiky  
a revízie výdavkov). V prípade, že tieto údaje nebolo možné v rámci záverečného účtu zistiť, 

sú použité hodnoty, ktoré poskytli  priamo  dotknuté organizačné zložky magistrátu, 

príspevkové a rozpočtové organizácie mesta alebo jeho obchodné spoločnosti. 

4) V priebehu spracovania ročnej správy o  plnení PHSR 2010 – 2020  za rok 2018 došlo na 
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy k organizačnej zmene (01.04.2019), ktorá 
znamenala  vznik nových organizačných zložiek alebo  ich premenovanie, a taktiež presuny 

agend. Vzhľadom na skutočnosť, že v  materiáli ide o hodnotenie roka 2018, sú ponechané 

pôvodné názvy organizačných zložiek ako aj  ich pôvodné kompetencie.               

Hodnotenie plnenia priorít a opatrení PHSR 2010 – 2020   za rok 2018 je spracované súhrnne formou 

prehľadových tabuliek a grafov. Hodnotené aktivity a projekty sú v tabuľkách zostavené podľa 

strategických rozvojových tém PHSR 2010 - 2020, ktoré sú:  

  A) Bratislava – nadregionálne centrum 

  B)  Znalostná ekonomika 

  C)  Kvalita života a ľudské zdroje 

  D)  Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

  E)  Doprava a technická inf raštruktúra 

  F)  Správa a riadenie mesta 

Pre lepšiu orientáciu je možné hodnotené aktivity a projekty vyhľadávať aj tematicky - podľa komisii 

MsZ nasledovne:  

I. Doprava (Mobilita, informačné systémy) 

II.  Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta 

III.  Kultúra 

IV. Cestovný ruch a podnikanie 

V. Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport 

VI. Sociálna pomoc a sociálne služby  

VII.  Verejný priestor a životné prostredie 

VIII.  Verejný poriadok a verejná bezpečnosť 
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V prílohe  materiálu sú uvedené tieto súhrnné tabuľky: 

Príloha č. 1  Prepojenia jednotlivých ukazovateľov podľa strategických rozvojových tém  

Príloha č. 2  Realizácia jednotlivých aktivít a projektov 

Príloha č. 3 Súhrn f inančných ukazovateľov plnenia jednotlivých aktivít a projektov 
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3. Zhodnotenie realizácie programovej časti PHSR 2010 – 2020 za rok 2018  

Programová časť PHSR 2010 – 2020  sa v roku 2018 realizovala prostredníctvom 91 aktivít. 

Stav plnenia všetkých aktivít a projektov realizovaných v roku 2018 je vyjadrený v tabuľke č.1 

„Celkové vyhodnotenie plnenia PHSR 2010 – 2020 za rok 2018“. 

Pre potreby zhodnotenia stavu plnenia aktivít a projektov bol zvolený nasledovný  kľúč:  

V plnení - Aktivita alebo projekt je v stave realizácie, ktorá bude pokračovať aj v ďalšom období 

Splnené - Ak je realizácia  aktivity alebo projektu ukončená a splnená 

     Ak sa realizácia aktivity alebo projektu opakuje každoročne a v hodnotenom  roku je   

           splnená 

Neplní sa - Aktivita alebo projekt sa nerealizuje.  

Tabuľka č.1 Celkové vyhodnotenie plnenia PHSR  2010 – 2020 za rok 2018 

Kód opatrenia PHSR Názov aktivity / projektu 
Celkový stav plnenia 

projektu / aktivity 

A.V.a) 
Podpora strategických MICE podujatí, vrátane budovania značky „Bratislava 
Convention Bureau“ (Kongresová Bratislava) 

v plnení 

A.IV.a) 
Sieťovanie subjektov cestovného ruchu v destinácii Bratislava a efektívny 
marketing destinácie Bratislava 

v plnení 

A.IV.c) 
Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava na blízkych trhoch 

2018 - 2022 - implementácia cieľov 
v plnení 

A.V.c) Rekonštrukcia a údržba areálu - štadióna  Ondreja Nepelu v plnení 

A.V.b) 
Národná kultúrna pamiatka (NKP) Rímsky kastel Gerulata, č. 344/1. Rekonštrukcia 
areálu MMB Múzea Antická Gerulata 

v plnení 

A.II.a) Realizovanie aktivít medzinárodnej spolupráce splnené  

A.B.I.g) CERIecon - Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe  v plnení 

A.VI.b) BAUM2020 - Bratislava územný manažment 2020 v plnení 

A.III.b) Podpora podujatí celoživotného vzdelávania splnené  

B.II.b) FabLab splnené  

B.IV.a)  až B.IV.f), 
C.II.a) 

Koncepcia rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v plnení 

B.IV.a) Kreatívne centrum Bratislava v plnení 

B.III.f)  
Urban Manufacturing - Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych 
priestorov 

v plnení 

C.III.c) Zriadenie depozitárov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy  v plnení 
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Kód opatrenia PHSR Názov aktivity / projektu 
Celkový stav plnenia 

projektu / aktivity 

C.III.b) Budovanie  nových športovísk pre verejnosť v plnení 

C.III.a) Prehľad infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas v plnení 

C.II.b) 
Grantové programy:  Ars Bratislavensis, Program pre voľný čas, šport a sociálne 
aktivity  MsZ200/2003 

splnené  

C.VI.b) 
Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni- Podpora sociálncych služieb v nízkoprahovej sociálnej službe 

pre deti a rodinu Fortunáčik  

v plnení 

C.VI.b) Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením splnené  

C.IV.d) Dokument Harm reduction splnené  

C.VI.d) Rekonštrukčné práce, debarierizácia a humanizácia v plnení 

C.IV) Kancelária Zdravé mesto splnené  

C.VI.c) Koncepcia pomoci ľuďom bez domova - implementácia cieľov v plnení 

C.VI.a) Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023 v plnení 

C.VII. 
Vyhľadávacia štúdia umiestnenia nájomného bývania na území hl. m. SR 

Bratislavy 
v plnení 

C.V.a) Preventívne aktivity Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy splnené  

C.III.c) + napĺňa 

prioritu B.IV. 
Bratislava- mesto 

kultúry a kreatívneho 
priemyslu – B.IV.b) 

NKP hrad Devín – zámer   výstavby budovy správy NKP hradu Devín so zázemím 
pre verejnosť a  rekonštrukčné práce obnovy areálu NKP 

v plnení 

C.III.c) + napĺňa 
prioritu B.IV. 

Bratislava- mesto 
kultúry a kreatívneho 
priemyslu – B.IV.b) 

NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti a zámer výstavby 

budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť 
splnené  

C.I.b) Rozširovanie služieb pre rodiny s deťmi splnené  

C.VI.b) 
Národný projekt "Podpora deinštitucinalizácie národnej starostlivosti" pre Centrum 
pre deti a rodiny REPULS 

neplní sa  

D.I.a) Revitalizácia a obnova podchodov splnené  

D.I.a) Revitalizácia Trnavského mýta splnené  

D.II.c) 
Vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí s 
environmentálnymi vlastnosťami v hlavnom meste SR Bratislava 

v plnení 

D.V.d) Budovanie polopodzemných kontajnerov - pilotný projekt v plnení 

D.I.e) Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 v plnení 

A.VI.a) až A.VI.c), 
D.I.a) až D.IV.b), 

F.VI.a), F.VI.b) 

Územná prognóza rozvoja hlavného mesta SR Bratislava do roku 2050 v plnení 

D.II.c) 
EU-GUGLE -  „European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership 
in sustainable Energy” - „Európske mestá ako zelené urbánne brány vedúce k 
trvalo udržateľnej energii". 

v plnení 
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Kód opatrenia PHSR Názov aktivity / projektu 
Celkový stav plnenia 

projektu / aktivity 

D.IX.a) Realizácia opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody neplní sa  

D.VIII) Podpora vzdelávania a výchovy v oblasti kultúrneho dedičstva splnené  

D.I.d. Pamiatková obnova mestských objektov v plnení 

D.IX.a) 
Grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so 
zrážkovou vodou 

splnené  

D.IX.a) Projekt RESIN (Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry) v plnení 

D.VII.a) 
Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v plnení 

D.VII.a) 
Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
oblasti tepelnej energetiky 

v plnení 

D.V.c) Odstraňovanie nezákonne uložených odpadov  splnené  

D.I.b) Výstavba nových parkových priestorov a revitalizácia zelene na Hradnom vrchu v plnení 

C.IV.b) Odstraňovanie nelegálnych grafitov - príspevok splnené  

D.VI.b) Urbanistická štúdia Brownfields na území hl.m. SR Bratislavy v plnení 

D.I.e) Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. m. SR Bratislavy v plnení 

B.II.b) MUNISS - Medzinárodná univerzitná študentská súťaž splnené  

D.V.b) Budovenie zberného dvora v MČ Dúbravka v plnení 

D.V.a) Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad splnené  

D.V.a) Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 v plnení 

D.I.a) Sanácia geologického prostredia Devínska cesta - skalný odrez splnené  

E.IX.a) Mestská optická sieť  v plnení 

E.VIII.b) Dopravno-riadiaca centrála splnené  

C.V.c) Zlepšenie bezpečnostnej situácie mesta Bratislava v plnení 

E.III.b) 
Debarierizácia priechodov pre chodcov v rámci opráv komunikácií na území 
Hlavného mesta SR Bratislava 

v plnení 

E.IX.a) 
URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and innovative Intermodal Services In 
Ljubljana, Bratislava and Zagreb)/e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne 

intermodálne služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave 

v plnení 

E.II.d) 
Vybudovanie záchytného parkoviska pri cintoríne Vrakuňa súbežne s real izáciou 

zástavky MHD a Slovak Lines 
v plnení 

E.VIII.b) Informatizácia MHD v Bratislave - informačné tabule v plnení 
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Kód opatrenia PHSR Názov aktivity / projektu 
Celkový stav plnenia 

projektu / aktivity 

E.I.e) Modernizácia údržbovej základne splnené  

E.I.e) Vozový park elektrobusov v Bratislave splnené  

E.IV.c) 
Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta-
Dolnozemská cesta 

v plnení 

E.IV.c) Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)  pre nové úseky cyklotrás   v plnení 

E.IV.c) Plán realizácie cyklotrás  2017  - 2020 v plnení 

E.IV.c) Automatická požičovňa bicyklov – bike sharing v plnení 

E.IV.a) 
Vypracovanie dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude 
obsahovať aktualizované priority v oblasti cyklodopravy a akčný plán rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy  

splnené  

E.I.a) Trolejbusová trať Karlova Ves – Mlynská dolina - Patrónka v plnení 

E.IV.b) Nosný systém MHD 1 - prestupové zastávky v plnení 

E.I.a) Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála v plnení 

E.I.a) Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála v plnení 

E.I.a) Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála v plnení 

E.I.e) Obnova vozového parku autobusov splnené  

E.VI.b) 
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. 

časť Bosákova ulica - Janíkov dvor 
v plnení 

E.II.a) Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) v plnení 

E.I.c) Preferencia MHD - modernizácia svetelne riadených križovatiek v plnení 

E.I.c) Preferencia MHD - zriadenie vyhradených jazdných pruhov v plnení 

E.VII.b) Parkovacia politika v plnení 

E.VII.c) Záchytné parkoviská v plnení 

F.I.c) 
Projekt budovania intranetu a helpdesku ako nástroja pre skvalitnenie práce 
užívateľov spolu s evidovaním a sledovaním softwarových licencií SAM a 
hardware 

v plnení 

F.I.c) 
Projekt školení a e-learningu o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta pre 
užívateľov služieb 

v plnení 

F.I.b) 
Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných 
priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb 

v plnení 

F.IV.b) 
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 
(pilotný projekt č.10 – Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni) 

v plnení 

F.IV.b) Občiansky rozpočet splnené  
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Kód opatrenia PHSR Názov aktivity / projektu 
Celkový stav plnenia 

projektu / aktivity 

 F.I.a) Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS) v plnení 

F.III.d) 
Zriadenie telefonického informačného centra pre občanov (Kontaktné pracovisko 

služieb pre občanov) 
v plnení 

C.V.b) Ochrana zdravia a majetku mesta Bratislava, jeho občanov a návštevníkov v plnení 

F.II.b) Priestorová informácia - aplikácia splnené  

F.IV.b) 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 

roky 2021 - 2030 
v plnení 

F.II.b) Smart City "Rozumná Bratislava 2030" - Inovačné aktivity v plnení 

Graf číslo 1 

 

Vyššie uvedená tabuľka je spracovaná v  komplexnej forme, t.j. v prepojení jednotlivých ukazovateľov 

podľa strategických rozvojových tém vo formáte .xls a tvorí Prílohu č. 1 tohoto dokumentu. Zároveň 
pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu je možné v priloženej tabuľke hodnotené aktivity a projekty 

vyhľadávať aj tematicky, podľa komisií MsZ.  

 

3.1. Popis aktivít a projektov zahrnutých do vyhodnotenia plnenia PHSR 2010 – 2020 

         za rok 2018 

Súčasťou  vyhodnotenia plnenia PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 sú aj informácie, ktoré  bližšie 
identif ikujú sledované aktivity a projekty, ako napr. zodpovedná organizácia a organizačná zložka, 
spolupracujúca organizácia alebo organizačná zložka, trvanie projektu, stručný popis aktivity . Posun 

v plnení aktivity/projektu za rok 2018 obsahuje údaj „dosiahnuté výstupy“ (merateľné ukazovatele 
výstupu). Merateľné ukazovatele výstupu neboli vopred presne def inované, preto ich popis bol 
ponechaný na jednotlivých odborných útvaroch, ktoré vyhodnotenia spracovávali.  Údaje sú 

spracované v súhrnnej tabuľke uvedenej v Prílohe č.2. Dáta je možné opätovne f lexibilne f iltrovať 

podľa zvoleného ukazovateľa monitorovania.   

 

3.2. Plnenie aktivít a projektov v rámci strategických rozvojových tém PHSR 2010 - 2020 za rok 

2018 

Každý realizovaný projekt alebo aktivita má priradenie ku konkrétnemu opatreniu v rámci priority 

a strategickej rozvojovej témy PHSR 2010 - 2020. Táto kapitola hodnotí plnenie strategických 
rozvojových tém PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 z hľadiska počtu aktivít. Hodnotené aktivity 

a projekty majú rôzny rozsah (investičný, dopadový, organizačný atď.), význam a synergický efekt.  
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Strategické rozvojové témy PHSR 2010 – 2020 sú zadef inované nasledovne:  

A) Bratislava – nadregionálne centrum  

B)  Znalostná ekonomika 

C)  Kvalita života a ľudské zdroje 

D) Kvalita životného prostred ia a mestského priestoru 

E)  Doprava a technická inf raštruktúra 

F)  Správa a riadenie mesta 

V grafe č.2 je znázornené rozčlenenie realizovaných aktivít a projektov za rok 2018 podľa 

strategických rozvojových tém PHSR 2010 – 2020. 

Graf číslo 2  

 

 

 

3.3. Plnenie PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 podľa tematických oblastí 

Na základe požiadaviek odborných komisií MsZ vznesených v  rámci vyhodnotenia  plnenia PHSR 

2010 - 2020 v predchádzajúcich rokoch, je vyhodnotenie plnenia PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 
opätovne doplnené aj o sledovanie aktivít a projektov zoradených podľa tematických oblastí v súlade 

s obsahovým zameraním jednotlivých komisií MsZ. Tematické oblasti boli zvolené  nasledovne: 

I. Doprava (mobilita, informačné systémy) 

II.  Správa mesta a nakladanie s majetkom mesta 

III.  Kultúra 

IV. Cestovný ruch a podnikanie 

V. Školstvo, vzdelávanie a voľný čas, šport 

VI. Sociálna pomoc a sociálne služby  

VII.  Verejný priestor a životné prostredie 

VIII.  Verejný poriadok a verejná bezpečnosť 
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Priradenie aktivity alebo projektu k príslušnej tematickej oblasti (komisia MsZ) vykonali odborné útvary   
magistrátu. V nasledovnom grafe číslo 3 je znázornené rozčlenenie realizovaných aktivít a projektov 

za rok 2018 podľa tematických oblastí. 

Graf číslo 3  
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3.4. Plnenie PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 podľa strategických rozvojových tém a tematických 

oblastí  

Nasledovný graf  číslo 4 zobrazuje realizáciu aktivít a projektov v roku 2018 v rámci strategických 

rozvojových tém PHSR 2010 – 2020 v korelácii s tematickými oblasťami.   

Graf číslo 4  

 
 
 

3.5. Plnenie PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 podľa finančných ukazovateľov 

Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja s účinnosťou od 01.01.2015 o.i. priniesol zmenu v § 8 ods. 3. písm. e) zákona, ktorý ukladá 

povinnosť doplniť do štruktúry PHSR „finančnú časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie 
jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja 

obce“.  
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V súvislosti s uvedeným hlavné mesto SR Bratislava pristúpilo v roku 2015 k aktualizácii PHSR 
z pohľadu doplnenia indikatívneho f inančného plánu pre obdobie 2015 – 2020  

k jednotlivým strategickým rozvojovým témam v súlade s „Metodikou na vypracovanie programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“, ktorú vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavb y 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Metodika, február 2015). 

Spracovanie indikatívneho f inančného plánu PHSR 2010 - 2020 pre obdobie rokov 2015 – 2020 bolo 
ohraničené dvoma limitáciami – schváleným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy na obdobie 2015 – 

2017 a aktuálne pripravovaným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy na obdobie 2016 – 2018.  

V roku 2019 sa v rámci vyhodnotenia PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 pristúpilo k pilotnému 
spracovaniu súhrnu f inančných ukazovateľov plnenia jednotlivých aktivít a projektov, ktoré sú uvedené 
v Prílohe  č.3 - Súhrn f inančných ukazovateľov plnenia jednotlivých aktivít a projektov. Pri spracovaní 

sa vychádzalo z údajov poskytnutých Sekciou f inancií (záverečný účet). Údaje o  plnení PHSR 2010 – 
2020 však neboli špecif icky sledované, t.j. Sekcia f inancií nedisponovala relevantnými dátami pri 
všetkých projektoch a aktivitách, preto boli chýbajúce údaje doplnené príslušnými odbornými útvarmi 

magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ako aj obchodnými spoločnosťami hlavného  

mesta.  

V tabuľke Súhrn f inančných ukazovateľov plnenia jednotlivých aktivít a projektov (Príloha č.3) sú 

uvedené náklady  vynaložené na realizáciu aktivít a projektov v roku 2018, ktoré boli hradené 
z jednotlivých programov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (pozri graf  č.5). Toto  f inančné 
vyjadrenie zahŕňa f inančné prostriedky odborných útvarov magistrátu a rozpočtových a príspevkových 

organizácií hlavného mesta.  

Akciové spoločnosti s účasťou hlavného mesta v údajoch za rok 2018 zahrnuté nie sú, nakoľko 
rozpočtom hlavného mesta neprechádzali. Aby bolo zrejmé, aké investície tieto projekty predstavovali, 

sú f inančne vyčíslené v rámci ukazovateľa „celková f inančná alokácia aktivity/projektu“. 

Graf číslo 5 
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V grafe číslo 6 je vyhodnotená f inančná realizácia hodnotených  projektov a aktivít  odborných útvarov 
magistrátu, príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2018 priradené vo vzťahu k strategickej 

rozvojovej téme PHSR 2010 – 2020.   

Graf číslo 6  

 

 

V grafe číslo 7 sú f inančne vyhodnotené jednotlivé projekty a aktivity odborných útvarov magistrátu, 
príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2018 podľa priradenia k tematickým oblastiam 

(komisie MsZ).   

Graf číslo 7 
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Graf  číslo 8 sumarizuje celkovú f inančnú realizáciu projektov a aktivít odborných útvarov magistrátu, 
príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2018 podľa priradenia k strategickej rozvojovej téme 

v korelácii s tematickými oblasťami (komisie MsZ).  

Graf číslo 8 
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4. Závery a odporúčania 

Zámerom PHSR 2010-2020 je realizácia aktivít smerujúcich k ekonomicky udržateľnému 

hospodárskemu a sociálnemu rozvoju mesta v súlade s princípmi efektívnej a transparentnej 
samosprávy. Ročná správa o realizácii PHSR 2010 – 2020 za rok 2018 sumarizuje aktuálny vývoj 

v riešení jednotlivých strategických priorít rozvoja mesta.  

V roku 2018 bolo realizovaných 91 aktivít s rôznym rozsahom, významom a synergickým efektom na 

rozvoj hlavného mesta.  

Štruktúra vyhodnotenia bola metodicky zameraná na sumarizáciu realizácie projektov a aktivít 

priradených k jednotlivým strategickým témam. Preto predložené vyhodnotenie nemá ambíciu 
posudzovať rozsah, účelnosť či efektivitu jednotlivých projektov a aktivít. Komplexné vyhodnotenie 
plnenia PHSR 2010 – 2020 (ex post) je súčasťou analytickej časti pripravovaného Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou 
do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030), 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/42269.pdf 

Ročná správa o realizácii PHSR 2010 – 2020  za rok 2018 neobsahuje plánovaciu časť na záverečné 
obdobie platnosti strategického dokumentu z dôvodu, že počas jej prípravy  MsZ schválilo materiál 
„Programové vyhlásenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022“, https://zastupitelstvo.bratislava.sk/ 
mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-27062019-28062019/bod-19a/ (ďalej 
len „Programové vyhlásenie“). 

 
Vzhľadom na § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja bude potrebné programové vyhlásenie primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2019 – 2022 vecne a tematicky prepojiť s PHSR 2010 – 2020 a spracovať f inančnú časť jeho 
plnenia, a to i z dôvodu, že prijatie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) sa 
očakáva v polovici roku 2021, pozri https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/42269.pdf . 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


