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Materiál obsahuje: 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh záverov 

 

Dôvod predloženia materiálu: 

 

Dôvodom predloženia materiálu je zabezpečenie kontinuálnej platnosti strategického 

rozvojového dokumentu hlavného mesta SR Bratislavy v prechodnom období, do času 

schválenia nového strategického dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2021-2023 (Plán Bratislava 2030) v roku 2021.  

 

 

Návrh záverov: 

Pravidelná porada primátora: 
a) súhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu  

b)  nesúhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu 

c) súhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu, s 

pripomienkami 

 
 



Dôvodová správa 

 
V zmysle Uznesenia MsZ 173/2019 prebieha tvorba nového strategického rozvojového 

dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2030, resp. Plán Bratislava 

2030 v gescii splnomocnenca primátora pre strategické plánovanie. 

 

Podľa hramonogramu prípravy, stanovenom v schválenom Zámere spracovania nového 

dokumentu, bude finálna verzia dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 

2021-2030 (Plán Bratislava 2030) predmetom schvaľovania MsZ v roku 2021.  

 

Vzhľadom na účel kontinuálneho zabezpečenia podmienky disponovania strategickým 

rozvojovým dokumentom (PHSR, resp. program rozvoja obce/mesta) v zmysle § 8 ods. 6 

zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako vylučovacieho kritéria pri 

predkladaní žiadosti obce (mesta) o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z 

doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2., je potrebné predĺženie platnosti aktuálne platného 

strategického dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času 

schválenia nového dokumentu.  

 

Vypracovanie strategického dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-

2030, resp. Plán Bratislava 2030 je ďalej koordinované s procesom tvorby implementačného 

rámca EŠIF na území VÚC BSK prostredníctvom tzv. Integrovanej územnej stratégie. 

PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2030 bude predstavovať integrálnu súčasť 

pre časť udržateľného mestského rozvoja (UMR) avšak jeho príprava a štruktúra musí byť 

zosúladená so štruktúrou PHSR VÚC BSK, ktoré je paralelne v procese prípravy. Proces 

tvorby Integrovanej územnej stratégie bude ukončená v marci 2021. 

 

Proces prípravy PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2030 je ďalej 

koordinovaný s interným procesom tvorby projektového zásobníka, tzv. centrálnej databázy 

projektov, ktorá bude predstavovať programovú časť strategického dokumentu. Proces 

finalizácie projektového zásobníka je plánovaný na december 2020.  

 

Vzhľadom na prepojenie strategického plánovania a procesov programovania kohéznej 

politiky EÚ na roky 2021-2027 nie je účelné ukončiť prípravy PHSR hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021-2030 do decembra roku 2020.  

 

Z tohto dôvodu odporúčame predĺžiť platnosť dokumentu PHSR hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010-2020, na prechodné obdobie do času schválenia nového 

strategického dokumentu PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2023 (Plán 

Bratislava 2030) v roku 2021.  

 

 



Aktuálny stav procesu prípravy strategického dokumentu PHSR hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2021-2030 (Plán Bratislava 2030)  
 

 

Fáza prípravy a indikatívny 

termín uvedený v Zámere 

Súčasný stav a nadväzné aktivity 

1. Analytická časť  

(máj – október 2019) 

 

Súčasný stav:  

• Vypracované vyhodnotenie PHSR 2010-2020 a zber 

štatistických a analytických podkladov 

Nadväzné aktivity:  

• Spracovanie analytickej časti PHSR v štruktúre cieľov 

udržatelného rozvoja, tzv. „voluntary local report“ (VLR)  

2. Strategická časť 

(november 2019 – apríl 2020) 

Súčasný stav:  

• Zadefinovaný základný strategický rámec cieľov a dopadov 

na základe výstupov pracovných skupín  

Nadväzné aktivity:  

• Participatívne definovanie naratívneho popisu cieľov a 

zadefinovanie cieľových hodnôt strategických cieľov   

3. Programová časť  

(máj – september 2020)  

 

Súčasný stav:  

• Zozbierané projektové zámery sekcií a oddelení magistrátu  

Následné aktivity:  

• Prioritizácia projektových zámerov a ich priradenie 

k strategickému rámcu    

4. Realizačná časť 

(október – november 2020)  

 

Súčasný stav:  

• Nastavenie procesu Integrovaných územných stratégií 

a Integrovaných územných investícií ako implementačného 

mechanizmu EŠIF na území VÚC BSK 

Následné aktivity:  

• Vypracovanie Integrovanej územnej stratégie pre 

implementáciu EŠIF 

• Definovanie Akčného plánu na najbližšie 3 roky 

5. Finančná časť 

(november – december 2020) 

Následné aktivity: 

• Zosúladenie procesu tvorby programového rozpočtu 

a akčného plánu 

• Zosúladenie merateľných ukazovateľov Výročnej správy 

programového rozpočtu a Vyhodnotenia akčného plánu 

 

 

 



Návrh záverov PPP 

 
 

Pravidelná porada primátora: 
a) súhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu  

b)  nesúhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu 

c) súhlasí s predĺžením platnosti strategického rozvojového dokumentu PHSR hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010-2020 do času schválenia nového dokumentu, s pripomienkami 

 



Kód uzn.: 27.1 

                          1.5.2 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1.   schváliť 

predĺženie strategického rozvojového dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja 

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

nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 - 2030.  
 

 

2. požiadať 

 

   primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

   o vypracovanie nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR  Bratislavy na roky 2021 - 2030 a o jeho predloženie Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

       T: 30.6. 2021 

 

 


