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Kód uznesenia  
 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie  
 
koncepciu rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018:  
 
Mestské lesy v Bratislave  
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 
Generálny investor Bratislavy 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
ZOO Bratislava 
Galéria mesta Bratislavy 
Mestská knižnica v Bratislave 
Múzeum mesta Bratislavy 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave  
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu  
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Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 292/2015 zo dňa 18.11.2015, 
požiadalo riaditeľov mestských príspevkových organizácií a útvarov pripraviť koncepciu rozvoja 
na obdobie do roku 2018 s termínom predloženia na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy. Termín plnenia je 04.02.2016.  

Na základe uvedeného uznesenia predkladáme koncepcie rozvoja mestských príspevkových 
organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 - Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia 
hlavného mesta SR Bratislavy, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
SR Bratislavy (STARZ), Generálny investor Bratislavy (GIB), MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ZOO Bratislava, Galéria 
mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav 
ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) a Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB). 
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KONCEPCIA ROZVOJA  
Mestských lesov v Bratislave na roky 2016 – 2018  

 
Predkladateľ: Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ  
 

1. ÚVOD  

Prostredie mestských lesov v Bratislave je tvorené predovšetkým lesnými komplexmi 
striedanými hodnotnými lúčnymi a vodnými plochami, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislava, vo výmere cca 3200 ha. Jedná sa o lesy osobitného určenia, ktoré sú prímestské 
s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Mestské lesy v Bratislave sú najväčšou súvislou 
rekreačnou plochou na území hlavného mesta. 

1.1  Všeobecné informácie o Mestských lesoch v Bratislave 

Hlavnou úlohou organizácie Mestských lesov v Bratislave je udržať kontinuitu v koncepcii 
obnovy a budovania mestských lesov tak, aby návštevník prichádzajúci do prostredia lesného 
ekosystému mestských lesov pociťoval príjemnú atmosféru vychádzajúcu z pobytu v lesnom 
prostredí. Za týmto cieľom sa snažíme napredovať v kreácii nových nápadov, aby sme dosiahli 
moderný mestský rekreačný les na zabezpečenie požadovaných rekreačných podmienok 
obyvateľom mesta Bratislavy i ďalších milovníkov prírody. Organizácia MLB zabezpečuje 
hlavne činnosti, smerujúce k vytváraniu podmienok na krátkodobú rekreáciu, so zameraním na 
podporu turisticko-rekreačných funkcií lesa, teda činnosti na údržbu a výstavbu lesného parku. Z 
ťažiskových lesoparkových činností sú to najmä výstavba,  rekonštrukcia a údržba voľno 
časových a rekreačných areálov a lesného mobiliáru akým sú: lavičky, stoly, altánky, detské 
ihriská, odpadkové koše a iné zariadenia. Z ďalších činností je to najmä kosenie lúčnych 
priestorov, zvoz smetí, opravy a obruby ciest a chodníkov, ktoré MLB vykonávajú okrem 
základných lesných prác, akými je pestovanie zdravého lesného porastu, zalesňovanie a výchova 
mladých lesných porastov - prerezávky. 

1.2  FSC certifikát 

Organizácia Mestské lesy v Bratislave bola od roku 2007 držiteľom medzinárodného certifikátu 
FSC, ktorý je uznaním kvality práce lesníkov a známka toho, že sa obhospodarujú lesy prírode 
blízkym spôsobom, podľa uznaných medzinárodných štandardov. V auguste 2015 si naša 
organizácia objednala vykonanie auditu na znovu získanie FSC certifikácie. Momentálne čakáme 
na rozhodnutie. Na prístupe mestských lesov k obhospodarovaniu lesa to však nič nemení 
a starostlivosť o les prebieha aj naďalej podľa štandardov predpísaných certifikačným 
štandardom FSC. 

Certifikácia PEFC / 23 – 21 – 04 Mestské lesy v Bratislave získali dňa 20.12.2013 tiež 
prestížny certifikát PEFC. Toto osvedčenie č. 4 076/2013 potvrdzuje, že Mestské lesy 
v Bratislave obhospodarujú lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií definovaných 
v dokumentoch „Slovenského systému certifikácie lesov“ (SFCS 1002:2009 a SFCS 1003:2009), 
ktorý bol na základe splnenia požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC dňa 28.07.2010. 

PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší 
systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky 
environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce 
generácie.  
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2. LESNÉ HOSPODÁRSTVO  

Mestské lesy v Bratislave hospodária prírode blízkym spôsobom hospodárenia, ktorý je voči 
lesom najmenej rušivé. Drevinové zloženie mestských lesov je pomerne pestré, výrazne tu 
dominujú listnaté stromy. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je 
buk, tvoriaci až 50 % porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie v poradí, čo do podielu a významnosti, 
sú dub a hrab. Spolu tieto 3 dreviny tvoria až 92 % porastových plôch.  
Hospodárske opatrenia vykonávané MLB sú prioritne zamerané na podporu všetkých mimo 
produkčných funkcií lesa, čiže produkcia drevnej hmoty je sekundárna (podružná, vedľajšia), no 
napriek tomu je zdrojom príjmov Mestských lesov v Bratislave. Finančné výnosy z predaja dreva 
tak dopĺňajú príspevok z mestského rozpočtu poskytovaný MLB na zabezpečenie plnenia úloh 
v hlavnej činnosti, ktorá je zakotvená v zriaďovacej listine organizácie na prvom mieste a tou je 
„zveľaďovanie lesného majetku a zabezpečenie jeho rekreačných funkcií“.  

2.1 Hospodárska úprava lesa  
V zmysle zákona o lesoch každý vlastník lesa musí hospodáriť podľa Plánu starostlivosti o les, 
ktorý schvaľuje na obdobie desiatich rokov  Okresný úrad v sídle kraja (bývalý Krajský lesný 
úrad). V týchto dňoch práve prebieha schvaľovanie nového Plánu starostlivosti o les, ktorý bude 
schválený na roky 2016-2025. Plán starostlivosti o les (ďalej len PSOL) sa tvorí tak, aby 
vyhovoval osobitnému režimu hospodárenia v lese v prospech rekreačných a environmentálnych 
funkcií lesa.  
Obnova lesa je vykonávaná formou maloplošného hospodárskeho podrastového spôsobu tak, aby 
neboli výrazne narušené estetické prvky krajiny. Plocha obnovných prvkov je minimalizovaná 
do veľkosti 0, 20 ha, zákon o lesoch dovoľuje veľkosť plochy obnovného rubu pri maloplošnej 
forme do 3 ha, pri veľkoplošnej forme do 5 ha. Pri obnove lesa sa dbá na dosiahnutie drevinovej 
aj vekovej rôznorodosti. 
Mestské lesy v Bratislave, v zmysle zákona o lesoch, obnovujú lesné porasty sústavne a včas 
miestne vhodnými lesnými drevinami, pričom je uprednostňovaná prirodzená obnova. Na umelú 
obnovu sa používa geneticky vhodný reprodukčný materiál. Výchova mladých lesných porastov 
sa vykonáva podľa aktuálneho PSOL. Výchova porastu sa vykonáva tak, že sa znižuje počet 
stromov na ploche s cieľom odstrániť tvarovo a druhovo nevhodné jedince stromov. Drevo 
z odstránených stromov hrubšie ako 8 cm sa spracováva na predaj. Drevo tenšie ako 8 cm sa 
ponecháva v poraste, kde v priebehu niekoľkých rokov zhnije a stáva sa z neho humus, ktorý 
skvalitňuje lesnú pôdu a spomaľuje odtekanie dažďovej vody z lesa. Výchovné opatrenia 
v lesných porastoch mladších ako 20 rokov sa nazývajú prerezávky, v lesných porastoch starších 
ako 20 rokov sa nazývajú prebierky.  

Úlohou MLB ako správcu lesných pozemkov je zabezpečovať aj ochranu lesa. Ochrana lesa je 
súbor technických, biologických a administratívnych opatrením zameraných na zabránenie 
vznikaniu škôd na lesoch (viac v kapitole 2.4.). Škodlivé činitele môžu byť abiotické (oheň, 
vietor, sneh, námraza, imisie...) alebo biotické (zver, hmyz, huby a človek).  

2.2 Ťažba, manipulácia a doprava drevnej hmoty 
Ťažba dreva sa vykonáva dodávateľským spôsobom. Približovanie sa realizuje kolesovými 
traktormi, ručné približovanie ani približovanie inými mechanizmami sa nepoužíva. Manipulácia 
dreva sa vykonáva výlučne na odvoznom mieste a odvoz dreva sa realizuje nákladnými autami. 
Ťažba, manipulácia a odvoz drevnej hmoty sú vykonávané najmodernejšími technológiami 
s použitím štandardných mechanizačných zariadení a nepredpokladá sa v tomto smere pre 
budúcnosť žiadna podstatná zmena. Jediné čo sa dá očakávať je, že budú dodávané do výroby 
novšie, ekologickejšie mechanizmy.  
Vzhľadom k primárnej a rekreačnej funkcii lesoparku sú všetky činnosti súmerné so správou 
územia (ťažba, odvoz dreva, oprava zariadení) realizované iba v pracovných dňoch od 6:00 
do 16:00. Týmto je poskytnutý návštevníkovi MLB maximálny komfort využívania územia. 
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2.3 Protipožiarne ochranné služby 

V dňoch pracovného voľna a pokoja pracovníci Mestských lesov v Bratislave vykonávajú 
ochranné služby v lese zamerané na ochranu lesa najmä pred požiarmi a na rešpektovanie 
zákonom zakázaných činností. Ochrana lesov pred požiarmi je zvlášť dôležitá, pretože lesné 
požiare spravidla spôsobujú škody veľkého rozsahu. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii má každý užívateľ 
lesa uložené povinnosti na zabránenie vzniku požiarov v lesoch. 
Napriek maximálnej starostlivosti o les nám príroda ukázala svoju silu a v máji roku 2010 
zasiahla pohorie Malých Karpát kalamita pod názvom GIZELA.  
V súčasnosti sú všetky plochy, ktoré boli postihnuté kalamitou zalesnené a vzniká tam nový les.  
 

3. POTREBY OBYVATEĽSTVA NA KRÁTKODOBÚ REKREÁCIU  

Zotavenie predstavuje relatívne novú sféru života, ktorá sa oddiferencovala v masovom rozšírení 
od jeho iných zložiek až v industriálnej etape vývoja spoločnosti. Je uvedomelým, 
cieľavedomým alebo spontánnym procesom, činnosťou, respektíve súborom činností, 
zameraných na regeneráciu telesných a duševných síl i na všestranný rozvoj osobnosti človeka. 
Uskutočňuje sa vo voľnom čase a v primeranom prostredí. Využívanie voľného času sa realizuje 
rozlične, širokou škálou činností od kultivácie ducha formou vzdelania a sebarealizácie, ako aj 
dobrovoľnej účasti na riadení a správe spoločenských záležitostí, alebo manuálnych prác 
uskutočňovaných z vlastnej záľuby ako zložiek aktívneho oddychu, cez kultiváciu tela – šport, až 
k pasívnemu odpočinku. Zastúpenie súboru činností rôzneho charakteru si vyžaduje vzájomné 
proporcionálne vyváženie. Rekreácia obyvateľov uskutočňovaná vo voľnom čase sa podľa 
zaužívaného triedenia z hľadiska dĺžky trvania člení na krátkodobú rekreáciu, ktorá zahŕňa voľno 
časové možnosti pracovných a voľných dní, a na dlhodobú rekreáciu, ktorá zahŕňa dovolenku. 
Prostredie veľkého mesta je z hľadiska činiteľov určujúcich nároky na krátkodobú rekreáciu, 
charakteristické vo väčšej miere neustálym ruchom, znečisteným ovzduším a menším podielom 
zelene a iných prírodných prvkov.  

Obyvatelia veľkých miest sa prevažne viac podieľajú na kategórii tzv. sedavých zamestnaní, 
z čoho vyplýva veľký nedostatok telesného pohybu a potreba kompenzácie tejto nerovnováhy 
športovo – rekreačnými aktivitami vo voľnom čase, predovšetkým ale vo voľnej prírode. Sú to 
najmä rekreačno – športové aktivity, predstavujúce však len jednu skupinu z celkového 
komplexu aktivít voľného času.  
Bratislavský lesný park poskytuje nasledovné aktivity: turistika, cykloturistika, beh, orientačný 
beh (maratón, polmaratón), piknikovanie (pasívna forma relaxu), futbal, volejbal, lyžovanie, beh 
na lyžiach, kolobežky, rybolov, zber lesných plodov, poľovníctvo, pozorovanie vtáctva a zveri, 
lesná pedagogika. 

3.1 Ciele v oblasti krajinárskych a les pestovateľských  zásad budovania MLB  

Lesný park zaberajúci veľké plochy je zložitým komplexom. V procese výstavby a údržby je 
potrebné riešiť otázky lesohospodárske, architektonicko-krajinárske a kultúrno- rekreačné. 

Cieľom plánovitej úpravy a vybudovania Bratislavského lesného parku z pohľadu Mestských 
lesov v Bratislave je vytvorenie zdravého esteticky pôsobivého lesa – harmonicky zladeného 
obrazu krajiny.  
Pri formovaní lesoparkovej krajiny sa vykonávajú  tri základné druhy lesoparkových zásahov: 
sadba, pestovanie a obnova (ťažba) porastov, ktorými sa má zaistiť stav porastov lesoparkového 
charakteru. Aj pri pestovateľských úkonoch musia byť porasty usmerňované na docielenie 
skupinového zmiešania a vertikálneho rozčlenenia. Ihličnany okrasného charakteru je vhodné 
umiestňovať len po okrajoch otvorených miest, napr. okolo jazier, rybníkov, vodných nádrží 
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a pod. Pestovanie porastov má z hľadiska lesohospodárskeho aj lesoparkového prvoradý význam 
pre vytvorenie odolných, zdravých a produkčne plnohodnotných porastov. Preto je potrebné pri 
vykonávaní pestovateľských opatrení (najmä pri úrovňových prebierkach) zámerne 
uprednostňovať dreviny esteticky a biologicky cennejšie a dekoratívnejšie.  
Okrem toho niektoré ťažby, resp. obnova porastov sa bude musieť vykonať aj z dôvodov čisto 
lesoparkových: pre vytvorenie a zvýraznenie malebnejších krajiniek, zátiší, okrajov a pozadí, pre 
odkrytie krajších panorám, pre vytvorenie alebo rozšírenie výhľadov na ďaleké a širšie okolie, 
pre rozšírenie jestvujúcich alebo vytvorenie nových rekreačných priestranstiev a pod. Tieto 
ťažobné zásahy musia byť prevádzané tak, aby sa s nimi docielilo zlepšenie krajinárskej hodnoty 
celého územia, aby sa zachoval a neporušil prirodzený ráz lesov.  
V zdravom, udržiavanom lese s vysokou estetickou hodnotou zažíva návštevník pozitívne 
emócie, ktoré sú mimoriadne dôležité pre rýchlu a efektívnu regeneráciu, pre pozitívne naladenie 
do života, získanie psychických síl a životnej motivácie. 

3.2 Rekreačno – športové činnosti 

V každom ročnom období sú MLB veľmi intenzívne využívané. Najpopulárnejšie je športové 
využitie, v hlavnej sezóne sú organizované významné športové podujatia s dlhoročnou tradíciou. 
Cyklistika, turizmus, rekreačný, kondičný aj orientačný beh sú športy, ktoré návštevníci 
vyhľadávajú v území celoročne. Za týmto účelom sa MLB starajú a udržujú priechodné lesné 
cesty a chodníky rôznych povrchov – asfaltové cesty ako aj malé, ale trasou zaujímavé lesné 
chodníky. Na území MLB spolupracuje viacero organizácii, ktoré združujú rôzne záujmy 
návštevníkov a užívateľov lesa. Pre pravidelné podujatia a aktivity MBL vytvárajú regulatívy, 
vydávajú súhlas na pohyb v území, určujú podmienky, za akých sú tieto aktivity v súlade 
so záujmami všetkých užívateľov lesa.  

V zime sa pri priaznivých snehových podmienkach v území udržiava bežecká stopa, na ploche 
amfiteátra sa pri dlhšie trvajúcich mrazoch udržiava ľad na bezplatné verejné korčuľovanie. 
K obľúbeným zimným športom patrí aj lyžovanie na Cvičnej lúke na Kolibe, turistika na lyžiach 
a aj rekreačné sánkovanie.  
V spolupráci s hlavným mestom SR a Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len BSK) sa 
udržiavajú a budujú cyklotrasy na území MLB. Na podporu bežeckého športu bola v spolupráci 
s reklamným partnerom označená trasa polmaratónovej bežeckej trate so štartom a cieľom pri 
Červenom moste, čo zjednodušilo usporiadanie polmaratónov na našom území.  
Okrem tradičných športových aktivít sú tu vytvorené aj podmienky na rozvoj netradičných 
športov: na území sa rozvíja nový druh rekreačného športu Geocaching, na Malom Slavíne bolo 
postavené verejné discgolfové ihrisko, veľkej obľube sa teší aj verejná zjazdová cyklistická trať 
Rohatka (Kamzík - II. rybník) a v areáloch na Partizánskej lúke a v Krasňanoch je návštevníkom 
k dispozícií ihrisko na Petanque.  

3.3 Komunikácia s verejnosťou a ostatnými odbornými organizáciami 

Mestské lesy v Bratislave sú členmi odborných organizácií a združení ako napríklad Združenie 
obecných lesov, Zväz zamestnávateľov v lesnom hospodárstve a Slovenská poľovnícka komora. 
O dianí v MLB je verejnosť informovaná prostredníctvom web stránky www.ba-lesy.sk, Fb 
stránky: Mestske lesy v Bratislave, kde sú uverejnené aktuálne oznamy, informácie o kvalite 
vody v studničkách, panely náučných chodníkov, odkazy na právne predpisy súvisiace 
s činnosťou MLB, generel a štatút MLB ale aj iné užitočné informácie. Zverejnená je tu aj 
podrobná mapa Lesoparku. O aktivitách v najnavštevovanejšom areáli Partizánska lúka 
informuje jeho webovsky portál www.partizanskaluka.sk, a Facebooková stránka.  
V spolupráci s DPMB bola upravená trasa linky MHD č. 43 s predĺžením po Kačín. Pre veľký 
úspech premáva na predĺženej trase v hlavnej turistickej sezóne aj v ďalších rokoch po otvorení 
areálu Kačín. 
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3.4  Lesná pedagogika 

Rok 2013 bol začiatkom skúšobnej sezóny výučby lesnej pedagogiky pre školy a materské školy. 
Ponuka programov pre školy sa osvedčila a aktivity lesnej pedagogiky sa v roku 2015 postupne 
rozšírili. Výučba je realizovaná vonku v prírode v areáli MLB, pri niektorých programoch alebo 
v prípade nepriaznivého počasia je využívaná učebňa v sídle MLB. V roku 2015 sa nášho 
programu zúčastnilo 19 škôl, 44 tried a 1002 detí. Program sa mení podľa ročného obdobie. 
Stále je však aktuálna potreba zriadiť Lesnú školu s účelom zabezpečiť podmienky na rozvoj 
environmentálneho povedomia detí a mládeže, propagácie lesníctva a propagácie využívania 
dreva ako jednej z najekologickejších surovín na našej Zemi.  
V aktivitách na podporu lesníctva MLB spolupracujú s Národným lesníckym centrom 
vo Zvolene a každoročne organizujú obľúbenú akciu Lesnícky deň na Partizánskej lúke. 
V spolupráci s magistrátom hl. mesta sa tým Mestské lesy v Bratislave prezentujú každoročne na 
dňoch samosprávy v akcii Bratislava pre všetkých. 

3.5 Hlavné centrá rekreácie  

Rekreačné centrum Koliba - Kamzík: Patrí k miestam, kde sa tradične koncentruje vysoká 
návštevnosť v MLB. Je dopravne dostupný trolejbusom MHD. Svojim položením, charakterom a 
prírodnými podmienkami slúži návštevníkom MLB buď ako konečný bod ich rekreácie, alebo 
ako východiskový bod na dlhšie pešie túry po značkovaných trasách. Má teda podmienky 
na krátkodobú statickú ale aj dynamickú rekreáciu počas celého roka. 
Lokalita Cvičná lúka dostala meno najmä vďaka lyžiarskej lúke, na ktorej sa učia deti v zimných 
mesiacoch lyžovať. V letnom období tu premáva 360-metrov dlhá bobová dráha. Neďaleko 
dráhy sa nachádza Lanoland – lanové centrum. Na Kamzík vedie sedačková lanovka od bývalej 
reštaurácie Snežienka. Lanovku okrem turistov využívajú hlavne cyklisti, ktorý sa potom 
spúšťajú po cyklistickej Dowhill zjazdovke Rohatka so štartom vedľa lanovky. Horná stanica 
lanovky (Kamzík - Koliba) je vo výške 422 metrov nad morom, dolná časť (Železná studienka) 
je vo výške 236 metrov nad morom. Veľmi obľúbenou lokalitou s krásnym výhľadom na 
Bratislavu je samostatná lúčka nachádzajúca sa pod televíznou vežou nazývaná Americké 
námestie. 
Horná mlynská dolina: 
Horná mlynská dolina patrí k najkrajším a najnavštevovanejším rekreačným miestam 
Bratislavského lesoparku. Je to údolie, ktoré začína pri Červenom moste a končí pri Sanatóriu. 
Za „Červeným mostom“ sa nachádzajú parkoviská pre návštevníkov a niekoľko informačných 
tabúl.  
Schodiskami od parkoviska sa dostanete do areálu Partizánskej lúky, ktorý je reprezentatívnym 
vstupom do lesoparku a slúži ako výletné miesto najmä rodinám s deťmi. Areál prešiel v roku 
2006 kompletnou  rekonštrukciou. Rekonštrukciou prešiel aj amfiteáter, pribudli nové sociálne 
zariadenia a bufet, ktorý slúži na občerstvenie. Na 4. rybníku pribudlo mólo, a pre ľudí sa 
otvorila nová atrakcia - člnkovanie s možnosťou rybolovu.  
Pokračovaním promenádneho chodníka sa dostaneme k ôsmemu mlynu, ktorý je viac známy ako 
KLEPÁČ. Bol zrekonštruovaný v roku 2008 a v súčasnosti slúži najmä deťom a mládeži pre 
vzdelávacie a výchovné programy, voľno časové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode 
a ďalšie záujmové činnosti.  
Od Klepáča pokračujeme cestou na Železnú studienku, kde majú sídlo Mestské lesy v Bratislave. 
Po ľavej strane sa nachádza IX. Mlyn, ktorý je v súkromnom vlastníctve.  
Ďalej sa dostaneme k bufetu na Železnej Studienke (v minulosti atraktívne miesto, dokonca 
s kúpeľmi a reštauráciou). Momentálne prebieha rekonštrukcia a výstavba areálu.  
Rybníky I. a II. sú využívané na rybolov, v zime na korčuľovanie. Chodníky okolo rybníkov 
potrebujú rekonštrukciu. Brehové porasty sú spustnuté a rušivo vplývajú na návštevníkov, preto 
sa musia vyčistiť a krajinársky upraviť. 
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 Lokalita Železná studienka: 
Cesta sa tu rozvetvuje na dva smery na Kačín a na Drieňovské lúky.  
Drieňovské lúky sú vybavené na športové aktivity (futbal, stolný tenis a pod.), nachádzajú sa tu 
tri altánky, ohniská a lavičky. Vybudované je aj drevené detské ihrisko nachádzajúce sa 
pri spodnej stanici lanovky.  
I. kameňolom slúži hlavne na opekanie. K dispozícii sú altánky a lavičky.  
Lúka Tábor sa nachádza na pol ceste medzi Snežienkou a Sanatóriom a je vybavený altánkom 
a ohniskom.  
Dlhé lúky sú vo veľkej miere využívané na rekreáciu, vybavené sú altánkami, ohniskami, stolmi 
a lavičkami na sedenie. V blízkosti sa nachádza studnička Johanka, ktorá poskytuje turistom 
osvieženie.  
Pri II. kameňolome sa nachádza jazierko a drevené altánky. V blízkosti sa nachádza studnička. 
Súčasťou lokality III. kameňolom je altánok a ohnisko. 
Ďalšie obľúbené výletné miesto Bratislavčanov je areál pri horárni Kačín s altánkami, lavičkami 
a preliezačkami pre deti. Je prístupný od Železnej Studienky alebo od Lamača. Areál prešiel 
v roku 2010 rekonštrukciou.  
Na Malý Slavín sa môžeme dostať cestou od Rače. Vybavený je altánkami a ohniskami. Túto 
lokalitu obľubujú turisti, je tu vybudované posedenie a ohniskom, ihrisko na mini futbal a stolný 
tenis a nachádza sa tu aj pomník padlých ruských vojakov vďaka čomu dostala táto lokalita aj 
názov.  
Lokalita je aj spomienkovým miestom pre dôchodcov a veteránov z II. sv. vojny.  
Pánova lúka je priestranná plocha, ktorá leží na slnečnom južnom svahu. Nachádza sa tu 
vyhradené miesto na kladenie ohňa a krytý prístrešok so stolmi a lavicami.  
V lokalite Červený kríž sa nachádzajú ohniská a drevené altánky. Výnimočnosťou tejto lokality 
je monument dreveného červeného kríža. Lokalita si vyžaduje celkovú rekonštrukciu, nakoľko 
posledná obnova je z r. 1995.  
Areál Pod horárňou Krasňany prešiel revitalizáciou, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu 
URBANNATUR v rokoch 2010-2013, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce SK – AT 2007-2013, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.  

3.6 Oficiálne značené turistické trasy  

Územie MLB je pretkané sieťou cyklotrás a lesných a turistických chodníkov. Hlavný rekreačný 
chodník ide súbežne s cestou po Hornej mlynskej doline. Ďalší často využívaný rekreačný 
chodník ide od Rače po Červený Kríž.  

Značkované turistické chodníky:  

• Červená značka: Kĺzavá - Kamzík - U jeleňa - Tabule - Červený Kríž - Biely Kríž 
• Zelená značka: sánkarská dráha Koliba – Kamzík 
• Žltá značka: Brečtanová – Kamzík – IX. Mlyn – Lamač 
• Modrá značka: Ahoj – hotel WEST – Americké nám. – Partizánska lúka 
• Červená značka: Lamač – Kačín 
• Žltá značka: Krasňany – Prvý Kameňolom – Tábor – Kačín 
• Modrá značka: Krasňany – U Slivu – Cerová dráha 
• Modrá značka: Knížková dolina – Pánova lúka – Spálený krmelec 
• Zelená značka: Knížková dolina – Zbojnička – Kotlárka 
• Žltá značka: Zbojnička – Pánova lúka – Malý Slavín 
• Modrá značka: Slalomka – Biely Kríž   

Okrem označených turistických trás sa nachádza v MLB aj množstvo chodníkov, ktoré nie sú 
vyznačené v mapách, ale sú obľúbeným miestom vychádzok hlavne v blízkosti hustejšie 
obývaných území.  
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3.7 Verejná doprava a komunikácie  

V MLB je uspokojivá sieť asfaltových ciest, ktoré majú osobitný režim dopravy. Do lesoparku je 
zakázaný vjazd motorovým vozidlám, okrem vozidiel  s povolením vjazdu. Aj do budúcna 
neuvažujeme so zmenou tohto režimu a povolením vjazdu motorových vozidiel nad limit 
súčasných obmedzení. Rozšírením prístupu motorovým vozidlám do vnútrozemia MLB sa 
rekreačné lesy vystavujú riziku narušenia už aj teraz citlivej rovnováhy medzi stále vyššou 
potrebou komfortu z dostupnosti a čarom tichej rekreácie mimo rušivý dopravný hluk. Práve 
dopravné limity súčasných hraníc so zákazom vjazdu, ktoré vychádzajú aj z technických 
možnosti úzkych lesných ciest bez technickej infraštruktúry, sú obmedzujúce pre významnejší 
rozvoj občianskej vybavenosti v hlavných dolinách. Tento fakt má významnú úlohu pre 
zachovanie súčasného stavu dopravných limitov a tak aj pre zachovanie dolín bez individuálnej 
dopravy, statickej aj dynamickej. 
Najvyužívanejšia cesta v MLB je cesta od Červeného mosta na Železnú studienku, resp. až 
po bývalý liečebný ústav - Sanatórium. Dopravu v území zabezpečuje MHD č. 43, ktorá 
od apríla do konca septembra počas víkendov a sviatkov premáva až do lokality Kačín.  
 
1.) Prístupové komunikácie:  

• Cesta na Červený Most – prístup na Železnú studienku a Kačín. Asfaltová dvojpruhová 
komunikácia, ktorá za úrovňou Červeného mosta prechádza do dlažobných kociek. Jedná sa 
o najvyužívanejšiu cestu pre individuálnu dopravu a MHD. Na križovatke pred Červeným 
mostom je vybudovaný kruhový objazd. Cesta sa napája na hlavný ťah na Brno  

• Cesta na Kamzík – prístup na Kolibu a Kamzík. Dvojpruhová asfaltová cesta s novým 
povrchom. Využívajú ju hlavne motorizovaní návštevníci Bratislavy zo Slovenska, ale aj z 
cudziny na krátkodobú aj dlhodobú rekreáciu (hotel West). MHD končí pri reštaurácii 
Slamená búda, odtiaľ už návštevníci musia prejsť do lesoparku pešo  

• Pekná cesta – prístup od Krasňan. Cesta bola zrekonštruovaná v r. 2009. Využívaná je viac 
domácimi návštevníkmi, najmä z Krasňan a Rače, hlavne majiteľmi chatiek a záhrad v tejto 
oblasti  

• Knižkova dolina – prístup od amfiteátra v Rači 
• Potočná  – prístup od Rače. Táto cesta je využívaná väčšinou obyvateľmi Rače ako nástupný 

bod na Červený a Biely Kríž 
• Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Asfaltová cesta je využívaná hlavne 

domácimi obyvateľmi z Lamača ako nástupný bod na Kačín, ale aj k okolitým lúčkam 
 

2.) Parkoviská:  

V blízkosti bezprašných ciest z dôvodov bezpečného parkovania, dodržiavania dopravnej 
disciplíny boli pre motorové vozidlá zriadené parkoviská. Takýmto spôsobom sa v podstatnej 
miere zamedzilo svojvoľnému zachádzaniu a parkovaniu v lese alebo na priestoroch určených 
pre rekreačný oddych. Parkoviská boli zriadené predovšetkým na miestach, ktoré sú vhodné ako 
východiská turistiky, v blízkosti sú rekreačné oddychové lúky a pod.  

V súčasnosti verejnosť využíva nasledovné plochy: 
• Červený most – 2 parkoviská nad Partizánskou lúkou 
• Koliba – pred reštauráciou SHOPPA, pri hoteli West a pri Cvičnej lúke  
• Krasňany – pozdĺž Peknej cesty  
• Rača – pri amfiteátri v Knižkovej doline, na Potočnej 
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4. Plány rozvoja v oblasti rekreácie, športu, vzdelávania a využitia územia 
V rámci svojej pôsobnosti si mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave určila 
na najbližšie obdobie zoznam projektov rozvoja vybraných častí Bratislavského lesného parku.  
Jednotlivé projekty zastupujú rôzne oblasti rozvoja územia Bratislavského lesného parku – 
rekreačné, športové, environmentálne, výchovno-vzdelávacie, estetické aj úžitkové. Vychádzame 
z potreby rekonštrukcie existujúcich kľúčových lokalít, ako aj z potreby rozšíriť možnosti 
pre šport a rekreáciu.  
V nastolenom dynamickom tempe obnovy zvereného územia z predošlých rokov chceme 
pokračovať a ponúknuť tak návštevníkom prostredie s vysokou estetickou hodnotou, v kvalitnom 
trvácnom prevedení na európskej úrovni. Dôvodom k neustálemu zvyšovaniu kvality 
a rozširovaniu aktivít je neustále sa zvyšujúci dopyt po prímestskej rekreácii. Vzhľadom na 
výnimočnú polohu  MLB a ich výbornú dostupnosť priamo z hraníc piatich mestských častí 
Bratislavy sa tak MLB stávajú najnavštevovanejším územím hlavného mesta SR Bratislavy 
s vysokým potenciálom vytvorenia jedinečnej rekreačnej prírodno-krajinárskej atrakcie. Územie 
Bratislavy nedisponuje rozsiahlymi zelenými parkovými plochami a tak svahy Malých Karpát 
v podobe MLB sú hlavným potenciálom pre prímestskú rekreáciu v prírodnom prostredí pre naše 
hlavné mesto.  
 
Rekonštrukcia rybníkov č. 1 - 4 na Železnej studienke  
Lokalita: Horná Mlynská dolina  
Na území Mestských lesov sa nachádzajú 4 vodné nádrže - rybníky, zaradené medzi technické 
pamiatky hornej Mlynskej doliny, vznikali postupne v priebehu 18 až 20 stor. 
V súčasnosti sú vodné nádrže významným krajinotvorným prvkom, patria k obľúbeným 
rekreačným cieľom návštevníkov BLP, majú aj významnú úžitkovú funkciu – zachytávajú 
zrážkovú vodu a slúžia ako zberné nádrže vody v prípade nebezpečenstva lesného požiaru.  
Po opakovaných technických problémoch bola v r. 2007 objednaná revízia, ktorá skonštatovala 
havarijný stav výpustných a nápustných zariadení. Niektoré z nich sú úplne nefunkčné, nie je 
možné prívod a odvod vody do rybníkov regulovať, čím je ohrozená bezpečnosť celej doliny. 
Súčasťou revízie sú aj správy, posudky a odporúčania, na základe ktorých bola objednaná 
projektová dokumentácia na rekonštrukciu poškodených zariadení.  
Rekonštrukciu rybníkov č. 3. a č. 4. plánujeme financovať z  grantu Nórskeho finančného 
mechanizmu v rámci výzvy Prispôsobenie sa zmene klímy. Financovanie rybníkov č. 1.a č. 2. je 
v štádiu riešenia.  
 
Rekonštrukcia lesných ciest a mostov  
Lokalita: Lesopark – vetva A, vetva D, Červený kríž. Dĺžka cca 3,1 km  
V rámci investícií je potrebné rátať s vykonaním údržbových prác na ďalších úsekoch lesných 
ciest a mostov. Uvedené úseky lesných asfaltových ciest sú na významných Lesoparkových 
trasách, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzkových úloh lesného hospodárstva a dobrej 
dostupnosti pre eventuálne zásahy hasičskej a zdravotnej záchrannej služby v spádovom území 
Lesoparku. Nachádzajú sa na nich aj značené cyklotrasy a hlavné turistické chodníky. Vek ciest 
je rôzny, cca 70r. Pre vek stavby, poveternostné podmienky a celkovú amortizáciu došlo 
k významným poškodeniam ciest hlavne v uvedených úsekov. Na zlý stav týchto ciest sme už 
upozorňovaní aj návštevníkmi Lesoparku. Žiadosť o dotáciu bola podaná na PPA v programe 
lesné hospodárstvo v októbri 2015. Prebehlo verejné obstarávanie a vyhotovenie projektovej 
dokumentácie. 
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Kamzík, rozšírenie parkoviska 
lokalita: Kamzík (pod vysielačom) 

 
 
Súčasné kapacity parkovania sú nepostačujúce. Plánujeme rozšírenie súčasnej parkovacej plochy 
a vybudovanie ďalšieho parkoviska v lokalite Kamzík. Je nevyhnutné urobiť odbornú štúdiu 
parkovacích plôch  prispôsobenú súčasnému stavu a podmienkam. 
 
Červený kríž 
lokalita: Červený kríž 
Lokalita, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie výletné miesta Bratislavčanov. Výnimočnosťou tejto 
lokality je monument dreveného červeného kríža. Lokalita si vyžaduje celkovú rekonštrukciu, 
nakoľko posledná obnova je z r. 1995. V rámci príprav na rekonštrukciu je pripravená projektová 
dokumentácia. 
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Arborétum Kamzík – zariadenie pre environmentálnu výchovu a lesnú pedagogiku  
lokalita: Kamzík  

 
 

Rekonštrukcia areálu arboréta a chaty Mestských lesov na zariadenie zrubového typu 
pre školenia a lesnú pedagogiku. 
Záhrada – arborétum je zaujímavým botanickým miestom vhodným na úpravu parkového typu 
s možnosťou umiestnenia mini náučného chodníka.  
Areál by mal byť jedným z hlavných objektov v sieti zariadení MLB pre výkon lesnej 
pedagogiky a posilnenia environmentálneho povedomia mládeže a verejnosti.  
 
Mokraď pri Drieňovských lúkach. 
lokalita: Drieňovské lúky 

  
 

Na jar a na jeseň sa v mieste pod západným svahom vedľa chodníka na zákrute pred 
Drienovskými lúkami vytvára mokraď, ktorá je zaujímavým biotopom.  
Zámerom projektu je zachytiť vodu zo svahu tak, aby mokraď v suchých mesiacoch nevysychala 
a zachoval sa tak výnimočný charakter miesta po celý rok.  
Práce by obsahovali zachytenie blízkeho prameňa alebo vytvorenie stáleho prítoku Vydrice 
a nasmerovanie vody z neho do mokrade, vybudovanie múru z lomového kameňa povedľa 
chodníka, vyhliadkové mólo, označenie lokality info tabuľou 

  
Multifunkčné ihrisko na Drieňovských lúkach 
lokalita: Snežienka – Drieňovské lúky 
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popis aktivity:  

Vybudovanie multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy na mieste prírodného ihriska.  
Bude využiteľné na loptové hry: futbal, basketbal, hádzaná, voľné loptové hry.  
Povrch hracej plochy - umelá tráva, mantinely a multifunkčné bránky z impregnovaného dreva, 
basketbalové koše.   
Zariadenie je vhodné pre širokú vrstvu návštevníkov, od mládežníkov po neskorý vitálny vek.  
Pri projektovaní základov ihriska bude treba brať ohľad na zvýšenú hladinu vody 
v jarnom období a ihrisko postaviť na vyvýšených základoch.  
 
Americké nám. - vyhliadka 
lokalita: Kamzík 

 
 
popis aktivity:  

Zámerom je doplniť voľno-časový areál na Americkom nám. na Kamzíku o vyhliadkovú vežu. 
Lokalita Kamzík v n.v.440 m je obľúbeným miestom krátkodobej rekreácie obyvateľov 
Bratislavy, aj ich mimo bratislavských a zahraničných návštev. Americké nám. svojou 
jedinečnou panorámou výhľadu na celú Bratislavu so záberom historického jadra a hradného 
kopca je jedným z najkrajších miest v okolí. Jedinečný výhľad vznikol v r.2002 po holorubnej 
ťažbe, kedy sa otvoril panoramatický pohľad južným smerom na mesto. Chceme tento prierez 
zachovať udržiavaním nízkeho porastu.  



 15 

Jazierko pod Kačínom 
lokalita: Kačín 

 
 
popis aktivity:  

Vyčistenie jazierka na prístupovej ceste od Železnej studienky ku Kačínu. V súčasnosti je 
jazierko  zanesené, chýba kalová jama.  
Lesoparkové zariadenie je zničené, potrebuje obnovu a doplnenie. Plánujeme vyčistenie 
a rekonštrukciu technických zariadení jazierka a terénne úpravy na prítoku.  
 
Železná studienka, revitalizácia studničky  
lokalita: Železná studienka 

 
 
Oproti areálu Rotunda - Železná Studienka sa nachádza portál nefunkčnej studničky. Do 80.-tych 
rokov 20 stor. fungoval pomocou čerpadla. Pre potešenie Bratislavčanov a pre znovu 
prinavrátenie povesti z minulosti by bolo vhodné túto pamiatku obnoviť a sfunkčniť.  
 
Horáreň Kačín  
lokalita: horáreň Kačín  
Potrebná rekonštrukcia celého areálu. Úprava a revitalizácia jestvujúcej záhrady. Oprava 
kancelárie lesníka, oprava fasády, oprava prívodu pitnej vody do budovy, prestavba 
nevyužívanej miestnosti pre potreby včelnice.  
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Včelín – Karpatská včela  
lokalita: Kačín, lesná škôlka 
V areáli bývalej lesnej škôlky sme v roku 2015 začali budovať včelnicu, ktorá by mala spĺňať 
charakter produkčnej ako aj vzdelávacej včelnice. V pláne je vybudovať včelí náučný chodník, 
včelín, drevený altánok, revitalizovať areál škôlky, výsadba areálu medonosnými drevinami. 
Včelnica bude slúžiť na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, organizovanie 
environmentálnych programov pre širokú verejnosť a včelárskych kurzov. 

 
Z ďalších činností vykonávaných každoročne a pravidelne 
Zvoz smetí, kosenie lúčnych priestorov, opravy a obruby ciest a chodníkov. 
Základné lesné práce akými je pestovanie zdravého lesného porastu, každoročné zalesňovanie, 
výchova mladých lesných porastov, prerezávky, prebierky, ochrana lesa, protipožiarne ochranné 
služby. Výrub nežiaducich a inváznych drevín, likvidácia čiernych skládok, 
Z ťažiskových lesoparkových činností sú to najmä výstavba,  rekonštrukcia a najmä  údržba 
voľno časových a rekreačných areálov a lesného mobiliáru akým sú: lavičky, stoly, altánky, 
detské ihriská, odpadkové koše a iné zariadenia. 
Starostlivosť o jazierka, rybníky a vodné nádrže, sadzba a pestovanie esteticky pôsobiacich 
porastov, ničenie invazívnych druhov rastlín. 
 
5. ZÁVER 
Koncepcia budovania MLB sa odvíja od základného zadania funkcie územia v majetku mesta 
porasteného lesmi a to je v súčasnosti zadefinované ako prímestské rekreačné lesy.  
Na spravovanie bratislavských mestských lesov Hl. mesto SR Bratislava zriadilo príspevkovú 
organizáciu Mestské lesy v Bratislave a úlohy príspevkovej organizácie zadefinovalo 
v zriaďovacej listine. Takúto formu správy lesov zvolila Bratislava ako jediné mesto 
na Slovensku. Budovanie a rozvoj lesoparku sú limitované disponibilnými zdrojmi, a to predaj 
dreva, príspevok mesta, granty a dary. V doterajšej dvadsať ročnej histórii Mestských lesov 
v Bratislava (MLB bola založená 01.07.1994) bola aplikovaná nízko nákladová stratégia rozvoja 
mestských lesov, zdroje príjmu boli iba z prenájmov pozemkov, predaja dreva a príspevku 
mesta. V prípade prijatia veľkorysejšej dotačnej stratégie na údržbu a rozvoj MLB by sa určite 
takéto rozhodnutie stretlo s nadšeným ohlasom spokojnej verejnosti, nakoľko toto územie je 
srdcovou záležitosťou všetkých obyvateľov Bratislavy.  
Potenciál rozvoja lesoparku je daný v intenzite využitia územia a v raste počtu návštevníkov 
(užívateľov rekreačných funkcií) územia, ktoré mesto vlastní.  
 
Hlavné smery rozvoja MLB na roky 2015-2018 sa javia nasledovne:  
1. Vodné plochy a rybníky 

Doterajšie využitie vodných plôch je orientované na rybolov a na jednej vodnej nádrž aj na 
člnkovanie. O rybárstvo a oddych pri vode je značný záujem u obyvateľov Bratislavy. 
Rekreačný potenciál vodných plôch bol doteraz využívaný v minimálnej miere. Vodné 
nádrže sú v havarijnom stave, ich rekonštrukcia je administratívne pripravená, 
sú rozpracované  projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov na ich 
rekonštrukciu. Plnia totiž aj protipožiarnu funkciu, slúžia ako rezervoár vody. 

2. Rozvoj cestnej a chodníkovej siete.  
Existujúcu sieť komunikácií (turistické trasy a cyklotrasy) je možné do budúcnosti 
rozširovať. Do úpravy povrchu trás je potrebné podľa konkrétnych požiadaviek užívateľov 
podľa finančných možností každoročne investovať.  

3. Starostlivosť o lesné porasty  
Porasty na lesných pozemkoch je potrebné transformovať z doterajších rovnovekých lesov na 
výhľadové vekovo diferencované, prírode blízke lesné porasty. Transformovať rovnoveké 
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bukové monokultúry na vekovo a druhovo diferencované lesné porasty je úloha časovo 
náročná (30 rokov) a nezaobíde sa bez cieľavedomej ťažby dreva v prísnom súlade s Plánom 
starostlivosti o les, pričom existuje neustála hrozba jednorazovej deštrukcie 
transformovaného porastu prírodným vplyvom (víchrica). Výsledkom transformácie lesných 
porastov budú esteticky príťažlivé, pre ľudí priechodné lesné prostredie a súčasne bude také 
prostredie vyhovujúcim biotopom živočíchov a rastlín.  
Lúky a oddychové priestory.  
Lúčne priestory a oddychové funkčné plochy je možné naďalej rozširovať a kultivovať. 
Intenzita kultivácie oddychových priestorov je limitovaná disponibilnými finančnými 
zdrojmi.  

4.  Lesná pedagogika a environmentálna výchova.  
Lesná pedagogika ako moderná forma komunikácie s verejnosťou je najjednoduchšou cestou 
lesníkov ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva. 
Umožňuje poznávanie a vnímanie prírody všetkými zmyslami práve formou zážitkového 
učenia a hier v lese. Lesná pedagogika umožňujúca sprostredkovanie človeka s prírodou je 
určená všetkým – deťom, mládeži, dospelým, ale aj telesne postihnutým osobám.  

5. Poľovníctvo  
Na území lesoparku je zriadený poľovný revír „Lesopark“. Mestské lesy sú biotopom voľne 
žijúcej poľovnej zveri. Populáciu poľovnej zveri je nevyhnutné regulovať, keďže pre tesnú 
blízkosť s intravilánom už pri normovanej početnosti poľovná zver preniká do obytných zón 
mesta a ohrozuje seba aj obyvateľov jej okrajových častí.  

6. Šport  
Územie lesoparku je vhodné na realizáciu turistických, bežeckých a cyklistických podujatí. 
Organizácia hromadných podujatí sa veľmi dynamicky rozvíja.  

7. Rekreačné areály  
Budovanie a udržiavanie rekreačných plôch v nárazníkových okrajových častiach mesta pri 
vstupe do MLB ja javí ako najefektívnejší spôsob regulácie návštevnosti a tým aj 
k zvyšovaniu ochrany prírody v MLB. Areály s vybavením sa stávajú centrami krátkodobej 
prímestskej rekreácie, kde je možne poskytnúť návštevníkom na jedno miesto oddych, relax, 
šport a potešenie z aktívneho pobytu v prírode. 

 
Plnenie koncepcie rozvoja MLB bude v nemalej miere závisieť od finančných zdrojov 
(príspevok mesta v rámci rozpočtu organizácie), zároveň sa snažíme využiť aj dotačnú politiku 
EU a SR. V prípade možnosti získať finančný príspevok z dotácii je možné rozšíriť náš plán 
rozvoja podľa aktuálnych potrieb a možností. Zoznam projektov neustále aktualizujeme 
na základe aktuálnych potrieb a inšpirácií z dobre fungujúcich mestských lesov v SR, ako aj 
v zahraničí.  
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Koncepcia rozvoja Mestskej polície  
hlavného mesta SR Bratislavy  

do roku 2018  
 

 

 
 

1. Prehodnotiť spôsob plánovania hliadkovej služby a zabezpečiť väčší počet peších hliadok 
MsP 

2. Pokračovať v rozširovaní a modernizácií kamerového systému 
3. Spracovať koncepciu synchronizácie všetkých kamerových systémov využívaných 

na území hlavného mesta mestskými organizáciami a inými organizáciami štátnej správy 
4. Skvalitniť činnosť policajtov Okrskových staníc MsP vykonávajúcich zásahy na objektoch  
5. Zlepšiť súčinnosť s referátom prevádzky pultu centrálnej ochrany oddelenia vnútornej 

správy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy s cieľom zvýšiť ochranu majetku občanov 
6. Skvalitniť spoluprácu MsP s útvarmi KR PZ v Bratislave  
 

 

 
 

1. Zefektívniť výber pokút za porušovanie VZN hl. m. SR Bratislavy a  mestských častí  
2. Skvalitniť ochranu majetku hl. m. SR Bratislavy a občanov voči poškodzovaniu graffiti 

a inými druhmi vandalizmu  
3. Zefektívniť spoluprácu s oddelením životného prostredia a mestskej zelene sekcie správy 

komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hl. m. SR Bratislavy 
pri zabezpečení ochrany životného prostredia – nelegálne skládky  

4. Skvalitniť spoluprácu medzi MsP, oddelením životného prostredia a mestskej zelene sekcie 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy a n. o. Sloboda zvierat  

5. Skvalitniť činnosť na úseku kontroly stavu pozemných komunikácií - odhaľovanie 
priestupkov na úseku cestného hospodárstva (dodržiavanie podmienok zvláštneho užívania 
komunikácie, uzávierok, zaujatia verejného priestranstva, používanie dopravných značiek 
a dopravných zariadení)  

 

 
 

1. Podieľať sa aktívne na tvorbe zásad a systéme kontroly novej parkovacej politiky hl. m. SR 
Bratislavy a mestských častí 

2. Zintenzívniť kontrolu dodržiavania súčasných pravidiel parkovania za efektívneho využitia 
zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla a odťahovej služby  

Bezpečnosť 

Čistota a verejný poriadok 

Parkovacia  politika 
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1. Vytvoriť nový dizajn webovej stránky MsP, pravidelne aktualizovať obsah a zverejňovať 
informácie o činnosti MsP za predchádzajúci kalendárny deň  

2. Zaviesť nové komunikačné nástroje – Facebook, Twitter s cieľom pružne reagovať 
na podnety občanov k činnosti MsP  

3. Skvalitniť preventívne aktivity uskutočňovaním pravidelných prednášok pre deti a seniorov  
4. Obnoviť tradíciu „Deň Mestskej polície“  
5. Využívať efektívne reklamné prostriedky na prezentáciu a propagácií činnosti MsP  

 

 
 

1. Pripraviť a zaviesť systém cyklickej obnovy dopravných prostriedkov - motorové vozidlá, 
motocykle a bicykle 

2. Zabezpečiť skvalitnenie pracovných podmienok policajtov najmä obnovou pracovných 
prostriedkov, kancelárskeho zariadenia, rekonštrukciou objektov a ich technického 
vybavenia  

3. Pripraviť podmienky na prestrojenie príslušníkov MsP 
4. Obnoviť a doplniť ochranné prvky príslušníkov MsP vo výkone služby – balistické vesty 
5. Pripraviť podmienky pre zavedenie nových komunikačných prostriedkov vo výkone služby 

pre zjednodušenie a zrýchlenie prenosu informácií a informovanosti občanov 
6. Vytvoriť jednotnú štruktúru zberu a vyhodnotenia dát z činnosti MsP a ďalších výstupných 

informácií pre potreby ďalšieho menežmentu riadenia  
 

 
 

1. Pripraviť v spolupráci s Magistrátom nový odmeňovací poriadok s cieľom zlepšiť finančné 
ohodnotenie, vytvoriť nové benefity a tým zatraktívniť prácu policajta MsP  

2. Pripraviť podklady a podmienky pre Mestské zastupiteľstvo s cieľom zvýšiť počet 
príslušníkov MsP v súvislosti s pripravovanou parkovacou politikou 

3. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu informáciu o personálnom posilnení MsP na obdobie 
do roku 2018 vzhľadom k rastúcej výstavbe, rozširovaniu teritoriálneho územia hl. m. SR 
Bratislavy a tým  nárastu úloh a činností pre MsP  

4. Pripraviť kritéria kariérneho rastu príslušníkov MsP  
 

 
 

1. Skvalitniť výcvik príslušníkov MsP zavedením nového systému telesnej prípravy, 
sebaobrany a streleckej prípravy  

2. Skvalitniť služobnú prípravu príslušníkov MsP a zabezpečiť na nej účasť lektorov 
z Akadémie PZ a P PZ SR a odborníkov z praxe  

3. Zaviesť pravidelné previerky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP (každé 3 roky)  
4. Zaviesť súčinostné cvičenia príslušníkov MsP a policajtov KR PZ v Bratislave pri riešení 

mimoriadnych a krízových situácií na teritóriu hl. m. SR Bratislavy 

Komunikácia s verejnosťou 

Materiálne zabezpečenie 

Personálna politika 

Vzdelávanie 
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KONCEPCIA ROZVOJA 
mestskej príspevkovej organizácie 

Generálny investor Bratislavy 
na roky 2016 – 2018  

 
Predkladateľ: Riaditeľ organizácie GIB  
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1  
Adresa organizácie: Záporožská č. 5, 852 92Bratislava  
 
I. VÍZIA  
Činnosť organizácie smerovať ku komplexnej čo najkvalitnejšej príprave investičných zámerov a 
stavieb pred ich zahájením prostredníctvom realizácie opatrení v oblasti zabezpečenia 
spracovania projektovej a súvisiacej dokumentácie, aby obsahom a rozsahom zodpovedala 
požiadavkám pre potreby konania o návrhu na rozhodnutie o umiestnení stavby vrátane 
spracovania posudzovania vplyvov na životné prostredie, resp. všetkým požiadavkám pre 
potreby konania o vydaní stavebného rozhodnutia, ako aj majetkovo-právnemu usporiadaniu. 
Zabezpečovať spracovanie výkazov výmer a rozpočtu pre potreby investora, ktorý bude 
odzrkadľovať skutočné potreby stavby, s cieľom zabezpečenia relevantného podkladu pre 
efektívne financovanie príslušnej stavby zo strany investora a korektné určovanie 
predpokladaných hodnôt zákaziek pre potreby verejného obstarávania. V postupoch verejného 
obstarávania komplexné kvalitné spracovanie zadávacích podkladov pre zodpovedajúci postup 
verejného obstarávania podľa pravidiel uvedených v zákonoch s cieľom optimalizovať dôvody 
vzniku možných časových prieťahov vo verejnom obstarávaní a zamedziť v maximálne možnej 
miere nepredvídaným investíciám na strane investora, vyplývajúcim z nedostatočnej prípravy 
príslušnej stavby pred jej zahájením a následne z nedostatočných zadávacích podkladov 
pre verejné obstarávanie. Následne kontinuálne nadviazať kvalifikovaným výkonom funkcie 
odborného stavebno-technického dozoru osobami, ktoré sa zúčastňovali celého procesu prípravy 
zadávacej dokumentácie pre verejné obstarávanie (projektová dokumentácia aj realizácia stavby) 
ako aj vyhodnocovania ponúk, v procese výstavby urýchliť a zefektívniť celkový priebeh 
výstavby, s cieľom zabezpečenia efektívnej komunikácie s realizátorom stavby, čo vytvorí 
predpoklady pre odovzdanie realizovaných diel budúcim užívateľom v reálnom čase, a tým 
prispeje k ich väčšej spokojnosti s činnosťou organizácie, ako aj k zvýšeniu efektívnosti 
a hospodárnosti pri využívaní verejných prostriedkov a zníženiu rozsahu tzv. „zmarených“ 
investícií. V oblasti verejného obstarávania v úzkej súčinnosti s magistrátom hlavného mesta, 
v súlade s poslaním a predmetom činnosti organizácie, aktívne participovať na zvýšení efektivity 
realizovaných verejných obstarávaní prostredníctvom plnenia úloh vyplývajúcich z nového 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
najmä v oblastiach vytvárania podmienok pre realizáciu podporných činností vo verejnom 
obstarávaní pre magistrát a organizácie v jeho zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, 
pre podporu a realizáciu úloh centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní v súčinnosti 
s magistrátom, pre realizáciu príležitostného, príp. cezhraničného verejného obstarávania a pre 
zabezpečenie elektronickej komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní podľa 
požiadaviek zákona.  
Týmto zameraním by organizácia mala komplexne kvalifikovane zastrešovať priebeh 
koncepčnej výstavby na území hlavného mesta SR Bratislavy vrátane investičnej činnosti 
súvisiacej s definovanými prioritami, počnúc obstaraním kvalitnej projektovej dokumentácie, 
zabezpečením inžinierskej činnosti, realizáciou verejného obstarávania v súlade so zákonom 
na základe kvalitnej zadávacej dokumentácie, zabezpečením výkonu stavebno-technického 
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dozoru, realizácie výstavby a končiac odovzdaním hotovej stavby jej majiteľovi, resp. 
užívateľovi.  
II. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE  
Príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (ďalej len „GIB“) je právnická osoba, 
ktorá je priamo napojená na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky, na území hlavného 
mesta Bratislavy má inštitucionálne predpoklady zohrávať kľúčovú úlohu pri napĺňaní 
investičného procesu a inžinierskej činnosti, v rámci zabezpečenia komplexnej realizácie 
pozemných a inžinierskych stavieb financovaných z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava, prípadne zo štrukturálnych a iných fondov Európskej únie, príp. 
z ďalších zdrojov, a činností vo verejnom obstarávaní podľa platnej a účinnej legislatívy. 
V rámci GIB sú systematizované a obsadené pracovné miesta stavebných dozorov, právnika, 
ekonómov a verejného obstarávateľa, ktoré sú pre plnenie týchto úloh nevyhnutne potrebné.  
 
III.ORIENTÁCIA NA PARTNEROV A SPOLUPRÁCA S MIMI  
Partnermi organizácie sú jednotlivé, vecne zodpovedné organizačné útvary magistrátu hlavného 
mesta SR, ktoré sú účastníkmi procesov v investičnej výstavbe. Rovnako sú to mestské časti, ich 
stavebné úrady, jednotlivé odbory okresných úradov, ako aj rozsiahly rad inštitúcií štátnej a 
verejnej správy, ako aj občianske združenia a v neposlednom rade samotní obyvatelia mesta.  
Kľúčovým partnerom GIB je jeho zriaďovateľ, s ktorým v úzkej súčinnosti realizuje hlavné 
úlohy vyplývajúce z predmetu jeho činnosti.  
GIB na základe vzniknutej potreby inovačných výrobkov, stavebných prác alebo služieb bude 
v odôvodnených prípadoch realizovať inovatívne partnerstvá v súlade so zákonom ako efektívny 
postup, s cieľom vývoja a následného nákupu tovaru, stavebných prác alebo služieb ako 
výsledku uskutočneného vývoja, súvisiacich s poslaním, predmetom činnosti a úlohami 
organizácie , čím GIB plánuje zvýšiť efektivitu svojej činnosti pri udržateľnosti príp. zvýšení 
efektivity realizovaných nákladov na jednotlivé relevantné projekty. Obsahom spolupráce je 
dosiahnutie inovácií zameraných na zvýšenie efektivity organizácie v oblasti komplexného 
zabezpečovania prípravy a realizácie investičnej činnosti. Význam pre organizáciu má možnosť 
v rámci inovatívneho partnerstva vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach určiť priebežné 
ciele, ktoré má partner dosiahnuť s možnosťou permanentnej kontroly ich dosahovania a určenie 
odplaty v primeraných splátkach, ako aj efektívna možnosť vylepšovania ponúk v priebehu 
procesu výberu partnera a prípadná možnosť zníženia počtu partnerov ukončením individuálnych 
zmlúv podľa zákona.  
 
IV.SEBAHODNOTENIE  
IV.1. Silnou stránkou organizácie je  
– príprava a kontrola investičných procesov pre zriaďovateľa.  
IV.2. Slabou stránkou organizácie je  
– nedostatočná realizácia a odovzdanie zrealizovaných investičných aktivít zriaďovateľovi,  
– slabá príprava a podpora procesov spojených so zadávaním zákaziek.  
IV.3. Príležitosťou je  
– realizácia komplexného investičného procesu a inžinierskej činnosti pre zriaďovateľa vrátane 
všetkých súvisiacich služieb.  
IV.4. Rizikom je 
– absencia legislatívy /smernice pre verejné obstarávanie, dozoring, inžiniersku činnnosť/ 
pre zriaďovateľa,  
– nedostatok zdrojov /finančných, ľudských, technického vybavenia/.  
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V.CIELE  
V.1. cieľ  
Spracovať, resp. v reálnom čase prostredníctvom implementovaného systému aktualizovať 
pasportizáciu objektov nehnuteľného majetku v správe hlavného mesta Bratislavy so všetkými 
relevantnými informáciami potrebnými k ďalšej činnosti t.j. od histórie objektu až k budúcim 
potrebám v rámci rekonštrukcii, opráv, údržby, revízii, sledovanie termínov, upozornenia 
na možné prečerpanie limitov zazmluvnených kontraktoch a pod.  
V.2. cieľ  
Spracovať energetické certifikáty budov v správe hlavného mesta, a spracovať návrh 
na financovanie zníženia energetickej náročnosti nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom 
koncesií zadávaných investorom a náklady financovať z úspor zhodnotenia nehnuteľného 
majetku (zníženie spotreby tepla, elektrickej energie, teplej vody a pod.).  
V.3. cieľ  
Iniciovať legislatívnu zmenu potrebnú pre realizáciu verejného obstarávania väčších stavieb 
organizáciou ako verejným obstarávateľom a zároveň generálnym dodávateľom stavieb 
pre hlavné mesto, s cieľom významne zefektívniť realizáciu investičných zámerov v súlade 
s platnou európskou a slovenskou legislatívou. Takýmto dôkladným komplexným spracovaním 
zadávacích podkladov pri realizácií investorských zámerov hlavného mesta SR Bratislava pre 
zodpovedajúci postup verejného obstarávania podľa pravidiel uvedených v zákone o verejnom 
obstarávaní s cieľom optimalizovať dôvody na časové prieťahy vo verejnom obstarávaní 
spôsobené nedostatočne obsahom a rozsahom pripravenou zadávacou dokumentáciou 
a zamedziť v maximálnej miere nepredvídaným investíciám na strane investora vyplývajúcim 
z nedostatočnej prípravy príslušnej stavby pred zahájením jej výstavby.  
V.4. cieľ  
Na základe uskutočnenia dôkladnej, ale operatívnej analýzy inštitucionálnych predpokladov 
všetkých disponibilných dostupných zdrojov a zákonných možností iniciovať legislatívnu 
možnosť realizácie väčších stavieb organizáciou ako generálnym dodávateľom stavieb 
pre hlavné mesto, s cieľom významne zefektívniť realizáciu investičných zámerov v súlade 
s platnou európskou a slovenskou legislatívou.  
V.5. cieľ  
Spracovať návrh na vyradenie nezaradených investícií na účte 042 Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku príspevkovej organizácie GIB, ktoré boli dlhoročne neriešené a v súčasnosti 
sú v rozsahu 73 293 481,01,-Eur, pozostávajúce MPU: 5 050 437,41,-Eur, VHMB: 63 076 
426,90,-Eur, zmarené investície: 1 490 956,57,-Eur, ukončené a neodovzdané investície: 3 675 
660,13,-Eur.  
V.6. cieľ  
Zvýšenie aktivity pri budovaní náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, pri výstavbe polyfunkčných 
a sociálnych stavieb v úzkej spolupráci s oddelením stratégií a projektov hlavného mesta, 
a vecne príslušnými orgánmi a inštitúciami verejnej správy, resp. iných donorov, s cieľom 
získavať mimorozpočtové prostriedky na realizáciu takýchto stavieb.  
Iniciácia projektov pre získanie podpory a zabezpečenie kompletných inžinierskych činností pri 
obnove a záchrane kultúrnych pamiatok vo vlastníctve alebo v správe hlavného mesta.  
Zvýšenú pozornosť v investorskej činnosti cielene zamerať na výstavbu a rozšírenie 
inžinierskych stavieb na území hl. mesta chodníkov, cyklotrás, spravovanie, prevádzku, údržbu, 
obnovu a výstavbu fontán, pomníkov, pamätníkova pamätných tabúľ, údržbu a starostlivosť 
o zeleň vo zverených objektoch, plochách a verejných priestranstvách súvisiacich s nimi.  
Dokončenie projektov monitorovania križovatiek a miest s výskytom nebezpečných situácií 
a identifikovaným zvýšeným rizikom nežiadúceho, protispoločenského správania jedincov, 
či skupín, a to na základe efektívnej komunikácie a racionálnej spolupráce s vecne príslušnými 



 23 

útvarmi hlavného mesta, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami ako i občianskymi 
aktivistami a občanmi mesta.  
V.7. cieľ  
V oblasti technickej podpory činnosti organizácie zabezpečenie adekvátnych technických 
podmienok pre činnosť GIB. Zvýšiť transparentnosť a konkrétnosť vykonávaných prác, 
zefektívnenie a archivovanie dokumentov z jednotlivých procesov, činností, ako aj dôležitých 
informácií pre zabezpečenie kontinuity činnosti organizácie, automatizované sledovanie 
záväzných lehôt a termínov v rámci jedného zálohovaného úložiska dát za účelom celkového 
zefektívnenia chodu organizácie. 
V oblasti verejného obstarávania vytvoriť technické podmienky pre realizáciu povinností 
v oblasti komunikácie a výmeny informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je 
transponované nové smernice Európskej únie upravujúce oblasť zadávania zákaziek.  
V oblasti administratívy a komunikácie pri plnení úloh organizácie, zavedenie jednoznačných 
záväzných postupov plánovania, realizácie a zadávania zákaziek. Vytvorenie a zavedenie 
efektívneho systému komunikácie s organizáciami založenými resp. zriadenými hlavným 
mestom, ktoré sa podieľajú na jednotlivých projektoch, ako aj spolupráce s dotknutými štátnymi, 
verejnými a súkromnými inštitúciami a spoločnosťami. Zefektívnenie schvaľovacích postupov 
pri práci. 
V inštitucionálnej oblasti zvýšiť efektívnosť schvaľovacích procesov pri zadávaní zákaziek 
prostredníctvom zavedenia adekvátnych informačných technológií a návrhov úpravy interných 
aktov riadenia v súlade s platným právnym poriadkom, zavedením systému permanentnej 
metodickej a odbornej podpory pre organizáciu.  
Spolupracovať a zapájať sa do projektov financovaných zo štrukturálnych a ďalších fondov 
v rámci Európskej únie, resp. inými donormi, či poskytovateľmi finančnej podpory s cieľom 
efektívneho technického zhodnotenia nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe a majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
V.8. cieľ  
Vo využívaní a práci s ľudskými zdrojmi v organizácii zaviesť úzku špecializáciu činností 
jednotlivých zamestnancov v zmysle posilnenia ich samostatnosti a zodpovednosti. V rámci 
vykonávania poradenskej a koordinačnej činnosti, vyhotovovania a obstarávania odborných 
posudkov a expertíz, ako aj ďalších špecifických činností organizácie zapájať do výkonu činností 
odborne spôsobilé osoby a špecialistov z externého prostredia podľa aktuálnych potrieb 
organizácie pri zabezpečení eliminácie konfliktu záujmov. Pri nedostatočnej odbornej úrovni 
zodpovedných osôb môže dôjsť k negatívnym finančným a právnym dopadom na rozpočet 
hlavného mesta, pričom vyššie uvedenými opatreniami je možné uvedenému efektívne 
predchádzať. Pri zavedení špecializácii rešpektovať funkčnosť systému zastupiteľnosti 
zamestnancov v organizácii.  
 
VI. PROJEKTY  
V schválenom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 má Generálny investor 
Bratislavy celkovo schválených 9 160 431,- eur na realizáciu nasledovných projektov:  
v programe 1. Mobilita a verejná doprava 
 
Podprogram 1.2 Organizácia dopravy,  
prvok 1.2.2. Dopravné značenie a svetelná signalizácia - celkovo 60 000,- Eur  
 
CSS Púchovská – Pri vinohradoch, MČ Bratislava – Rača 10 000,- Eur  
Suma 10 000 eur je určená na majetkovoprávne usporiadanie pod stavbou „CSS Púchovská – 
Pri vinohradoch“ po ukončenom dedičskom konaní.  
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CSS Rybničná, MČ Bratislava - Vajnory 50 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Cestnou svetelnou signalizáciou riadený prechod pre chodcov na Rybničnej ulici. GIB 
po poverení primátorom hlavného mesta zabezpečí postupom verejného obstarávania projektovú 
dokumentáciu na stavbu a príslušné stavebné povolenia.  
 
v programe 2. Verejná infraštruktúra  
Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk,  
prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - celkovo 875 000,- Eur  
 
Hodonínska – Pod násypom vybudovanie priechodu pre chodcov 43 000,- Eur  
Stavba má zabezpečiť realizáciu nasvetleného priechodu pre chodcov cez Lamačskú cestu 
pri výstupe cestujúcich na zastávke MHD „Pod násypom“. GIB má dodanú projektovú 
dokumentáciu. V roku 2016 zabezpečíme stavebné povolenia a postupom verejného obstarávania 
zhotoviteľa stavebných prác a následnú realizáciu stavby do konca roka 2016. GIB zabezpečí 
technický dozor počas výstavby a kolaudáciu stavby. Následne odovzdá stavbu do správy 
a majetku mesta.  
 
Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh 252 00,- Eur  
Schválené finančné prostriedky sú na MPÚ a pokračovanie projekčných prác. Harmincova ulica 
slúži ako spojnica medzi frekventovanými zbernými komunikáciami – radiálami – M. Sch. 
Trnavského a Lamačskou cestou. Cieľom stavby je rozšíriť jestvujúcu dvojpruhovú komunikáciu 
na štvorpruhovú, vrátane prekládok IS, zriadenia nového parkoviska, odvodnenia komunikácie, 
osvetlenia a dvoch nových cestných svetelných signalizácií. Stavba má vydané ÚR s predĺženou 
platnosťou do 03.09.2017. Od 11/2007 je spracovaná DSP. V súčasnej dobe sa čaká 
na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávnych vzťahov – duplicitné vlastníctvo. Hlavné mesto SR 
Bratislava dokladuje vlastníctvo pozemkov, ktoré doteraz nie sú zapísané na jeho list vlastníctva, 
deklaruje svoje vlastníctvo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. K tomu využíva 
formu vydržania, inštitút vyvlastnenia a od 1. júla 2009 aj zriadenie vecného bremena pod 
jestvujúcou komunikáciou.  
 
Vybudovanie nástupišťa MHD – Hraničiarska ulica 160 000,- Eur  
Jestvujúce nie sú stavebne riešené (bez spevnenej plochy na výstup) a vytvárajú nebezpečný 
a kolízny bod pre cestujúcich. Odstránenie kolízneho dopravného riešenia v tejto oblasti je 
možné len komplexným riešením dopravy v celom dotknutom priestore. V roku 2014 zabezpečil 
GIB ako poslaneckú prioritu projektovú dokumentáciu na zastávku MHD na Hraničiarskej ulici 
v MČ Čunovo. Stavba má vydané stavebné povolenie. Stavba pozostáva z dvoch autobusových 
zastávok v oboch smeroch, plochy zastávok sú riešené ako betónové , súčasťou sú vyvýšené 
nástupišťa, prepojenie na priľahlé chodníky, nové osvetlenie a premiestnenie automatu na 
cestovné lístky. V roku 2016 zabezpečíme postupom verejného obstarávania zhotoviteľa 
stavebných prác a následnú realizáciu stavby do konca roka 2016. GIB zabezpečí technický 
dozor počas výstavby, kolaudáciu stavby a odovzdanie do správy a majetku mesta.  
 
Rekonštrukcia Devínskej cesty 120 000,- Eur  
Štúdia riešenia rekonštrukcie Devínskej cesty v úseku od Devína (koniec protipovodňovej 
ochrany) po Vodárenské múzeum (križovatka Karloveská, Botanická, Devínska cesta) v celkovej 
dĺžke 6240 m bola spracovaná na základe uznesenia č. 100/2015 MsZ Hl. m. SR Bratislavy. 
Uzneseniu predchádzal inžiniersko–geologický posudok Devínskej cesty tesne po povodni 
v 06/2013, ktorý konštatoval, že cca 40 % celkovej dĺžky Devínskej cesty sú úseky, citujem 
„s ohrozením“ a „s vážnym ohrozením“. Jedná sa hlavne o úseky s hrozbou zosuvu svahov 
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na cestnú komunikáciu a o hrozbu podmytia cestnej komunikácie zo strany Dunaja. V roku 2016 
GIB zabezpečí postupom verejného obstarávania projektovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie a inžiniersko-geologický prieskum.  
 
CSS Čsl. tankistov – Bratislavská ul., MČ Bratislava Záhorská Bystrica 300 000,- Eur  
Stavba má vydané a predĺžené dve stavebné povolenia. Stavebné povolenie na stavebné úpravy 
nebolo v roku 2012 predĺžené, z dôvodu neplatnosti zmluvy o nájme pozemku. V roku 2016 GIB 
zabezpečí predĺženie 2 stavebných povolení (MČ Záhorská Bystrica, OÚ Bratislava), 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 94 m2, stavebné povolenie na MG hlavného mesta SR 
Bratislavy, odd. špec. stavebný úrad, procesom verejného obstarávania výber zhotoviteľa prác, 
realizáciu a technický dozor stavby a kolaudáciu stavby .Následne odovzdá stavbu do správy 
a majetku mesta.  
 
Obchvat Vajnory – Rybničná 4 000,-Eur  
Suma 4 000 eur je potrebná na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Obchvat 
Vajnory – Rybničná“ po dedičskom konaní.  
 
Prechod a zvýšená bezpečnoť pre chodcov Rusovská – Lenardova 30 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania GIB zabezpečí projektovú dokumentáciu na stavbu 
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a povolenie stavby na príslušných 
stavebných úradoch.  
 
Parkovisko Jasovská ul. 20 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania GIB zabezpečí projektovú dokumentáciu na stavbu 
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a povolenie stavby na príslušných 
stavebných úradoch.  
 
Bezbariérové chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici 60 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania GIB zabezpečí projektovú dokumentáciu na stavbu 
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a povolenie stavby na príslušných 
stavebných úradoch.  
 
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 20 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania GIB zabezpečí projektovú dokumentáciu na stavbu 
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a povolenie stavby na príslušných 
stavebných úradoch.  
 
prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk – celkovo 150 000,- eur 
 
Budovanie parkovacích miest - Slovanská ulica 70 000,- Eur  
Realizáciou stavby sa zabezpečí vybudovanie 12 parkovacích miest so zatrávňovacích tvaroviek. 
Realizácia tohto parkoviska bude kompenzáciou hlavného mesta voči MČ Staré Mesto 
za vyhradené parkovacie státia na komunikácií, ktorá je predmetom súdneho sporu vedenom 
s Národnou bankou Slovenska . Súčasťou stavby je aj zabezpečenie odvodnenia, ochrana 
existujúcich podzemných vedení a úprava osvetlenia.  
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V súčasnosti prebieha územné konanie na MČ Staré Mesto (miestne zisťovanie sa uskutočnilo 
14.08.2015 a čakáme na vydanie ÚR). Projektant pracuje na ďalšom stupni dokumentácie - 
dokumentácii pre stavebné povolenia. V roku 2016 plánujeme zabezpečiť stavebné povolenia, 
procesom verejného obstarávania výber zhotoviteľa, stavbu zrealizovať, skolaudovať a odovzdať 
do správy a majetku mesta.  
 
Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa 80 000,- Eur  
Stavba pozostáva z dvoch častí – I. časť je rekonštrukcia dnešného parkoviska s vybudovaním 
nového osvetlenia, odvodnenia, nového trolejového vedenia, zázemia pre vodičov MHD 
a návštevníkov cintorína. II. časť stavby obsahuje nové riešenie zastávky MHD na Popradskej 
ulici oproti cintorínu s rozšírením Popradskej ulici, samostatným BUS pruhom a novým 
výjazdom z priľahlého územia cez Krajinskú ulicu na Popradskú ulicu. V súčasnosti prebiehajú 
územné konania na obe časti a konanie o výrube drevín. Zároveň projektant zabezpečuje 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia. V roku 2016 plánujeme zabezpečiť 
majetkovoprávne usporiadanie (je potrebné vysporiadať cca 1098 m2), zabezpečiť stavebné 
povolenia a postupom verejného obstarávania výber zhotoviteľa a začatie realizácie stavby.  
 
v programe 8. Správa a nakladanie s majetkom mesta,  
podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania, 
prvok 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi - celkovo 1 716 699,- Eur  
 
Výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 1 701 699,- Eur  
Pôvodná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. GIB predložil v októbri 2014 materiál 
do OPP, kde informoval o priebehu prípravy realizácie BD. V tom čase boli spracované všetky 
stupne PD, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber 
zhotoviteľa. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 
260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 
a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta 
v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov Pri kríži tak, 
aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných nájomných bytov. V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová 
dokumentácia - zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber 
zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej 
projektovej dokumentácií a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady 
o zmenu stavby pred jej dokončením. Po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
a pridelení štátnej dotácie bude v roku 2016 prebiehať realizácia stavby. Výstavbou bytového 
domu získa mesto 68 bytových jednotiek, z toho 1 izb. – 17 b.j., 2 izb. - 34 b.j. a 3 izb. – 17 b.j..  
 
Rekonštrukcia terasy v Petržalke 15 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania GIB zabezpečí projektovú dokumentáciu na stavbu 
s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a povolenie stavby na príslušnom 
stavebnom úrade.  
v programe 4. Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu  
podprogram 4.8 GIB 
prvok 4.8.1 prevádzka GIB - celkovo 6 319 732,- eur  
 
Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) 6 054 732,- Eur  
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Z dohôd podpísaných so Slovenskou sporiteľňou o reštrukturalizáciou dlhov vyplýva povinnosť 
uhradiť splátky istiny v roku 2016 v celkovej výške 6 054 732 €.  
 
Dostavba ihriska na Hostinského ulici 20 000,- Eur  
(Poslanecká priorita)  
Postupom verejného obstarávania zjednodušený projekt a realizáciu hracích prvkov na ihrisku.  
 
prvok 4.8.2 Starostlivosť o pamiatky a fontány – celkovo 150 000,- eur  
 
Fontána Družba na Námestí Slobody 145 000,- Eur  
Strojovňa fontány následkom popraskanej plastiky a porušenej hydroizolácie dna bazéna už dlhší 
čas zateká Počas prevádzky fontány voda preniká cez stropnú konštrukciu a cez stredovú 
plastiku do strojovne, čo má za následok opakované zatopenie strojovne, skorodovanie 
rozvodov, poruchy na elektroinštalácii a vážne statické poruchy na nosnej oceľovej konštrukcii 
plastiky. Na základe statického posudku odstránenie havarijného stavu zatekania strojovne 
a stavu nosnej konštrukcie plastiky je nevyhnutné. V roku 2016 GIB zabezpečí projektovú 
dokumentáciu opravy fontány a spevnených plôch, prvkov drobnej architektúry na ploche 
námestia. Súčasťou bude aj projekt prípadnej rekonštrukcia existujúcej kanalizačnej siete 
a verejného osvetlenia.  
 
Mestské hradby na Staromestskej ul. 5 000,-Eur  
GIB má územie mestských hradieb na Staromestskej ulici v správe od mája 2014. Súčasný stav 
hradieb je zlý a postupom času sa stavebno-technický stav konštrukcií iba zhoršuje. V rokoch 
2014 a 2015 sa časť územia hradieb podarilo po zrealizovaní najnevyhnutnejších 
zabezpečovacích prác sprístupniť verejnosti. Od roku 2014 pripravujeme do realizácie zámer 
celkovej pamiatkovej obnovy hradieb, ktorý obsahuje sanačné práce a práce pamiatkovej obnovy 
v rozsahu potrebnom pre uvedenie areálu do definitívneho užívania schopného stavu. Takýmto 
dobudovaním bude umožnené zapojiť tento atraktívny a zaujímavý priestor do aktivít 
novozakladaných kreatívnych centier mestskej kultúry ako jeho špecifickú rozvojovú 
infraštruktúru poskytnutím priestoru a technického zázemia pre edukačné, výstavné, prezentačné 
a distribučné aktivity centier kreatívneho priemyslu, mestským kultúrnym inštitúciám 
a organizáciám a v neposlednom rade tak zabezpečiť stály dohľad nad činnosťou a prevádzkou 
v územia. V tomto zmysle sme predložili na posúdenie projektový zámer v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) na programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2016 
po dokončení prieskumov zabezpečíme vypracovanie architektonickej štúdie obnovy areálu 
hradieb v zmysle vydaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava.  
 
Realizácia obnovy niektorých nehnuteľných kultúrnych pamiatok nad rámec schváleného 
rozpočtu mesta na začatie realizácie v roku 2016 v súvislosti s predsedníctvo SR v rade 
Európy, aktivity financované zo štátneho rozpočtu SR  
 
2. Aktivity v oblasti revitalizácie verejných priestranstiev  
2. b) ZELEŇ  
Revitalizácia verejných priestranstiev, čistota a zeleň, rozsah 120 700,-Eur  
Prostredníctvom existujúcej zmluvy o dielo zabezpečiť do celkovej poskytnutej výšky rozpočtu 
špecifikáciu jednotlivých požadovaných aktivít od projektov výsadby na určených 
priestranstvách vrátane realizácie prác:  
1. Zámocké schody 8 100,-Eur  
2. Hradný vrch 100 000,-Eur  
3. Pomník Čsl. štátnosti 12 600,-Eur  
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3. a) Kultúrne a pamiatkovo chránené objekty  
3.a.1. KOSTOL KLARISIEK A PRÍSTAVBA, ROZSAH 575 000,-EUR  
Súčasný stav: Objekt je v užívaní BKIS, pamiatková obnova zostala nedokončená v rozsahu 
obnovy fasád objektu a nedokončených reštaurátorských prác v interiéri presbytéria lode kostola. 
Na dokončenie fasád je uzavretá Zmluva o dielo so zhotoviteľom SARPO, a.s., s termínom 
dokončenia 36 týždňov od písomnej výzvy.  
K začatiu realizácie obnovy fasád za predpokladu pokračovania podľa uzavretej zmluvy je 
potrebné:  
• aktualizovať zmluvný rozpočet podľa súčasného stavu fasády, prípadne aktualizovať prieskum 
vlhkosti v súvislosti s obnovou omietok v spodnej časti fasád, obnova okien kostola nebola 
predmetom pôvodného zámeru obnovy exteriérov kostola  
• prerokovať s KPÚ spolu so zhotoviteľom reštaurovania aktuálnosť „Reštaurátorského výskumu 
a návrhu na reštaurovanie ...fasád ..“ z roku 2009, rozhodnutia KPÚ k zámeru obnovy fasád 
a k reštaurátorskej prípravnej dokumentácii sú vydané v roku 2009  
• ohlásiť stavebné práce na stavebnom úrade MČ Staré mesto 
• vybaviť povolenia k začatiu prác: zaujatie VP, vjazdy.  
 
3.a.2. MIRBACHOV PALÁC NA FRANTIŠKÁNSKOM NÁM., obnova fasád, rozsah 
290 000 ,-Eur  
Projektová dokumentácia obnovy fasád je predložená na KPÚ na vydanie záväzného stanoviska, 
ktoré má byť vydané do 15. 1. 2016. PD z roku 2006 bude potrebné aktualizovať vzhľadom na 
súčasný stav fasád a vzhľadom na požiadavku reštaurátorského spôsobu obnovy uličnej fasády. 
Následne bude potrebné aktualizovať predpokladané náklady - rozpočet a vypracovať súťažné 
podklady k vypísaniu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa realizácie stavebných prác. 
Taktiež bude potrebné vybaviť povolenia v zmysle stavebného zákona – ohlásenie stavebných 
prác, zaujatie VP, vjazdy.  
 
3.a.3. RADNIČNÁ VEŽA, OBNOVA – obnovy ciferníka hodín, rozsah 20 000,-Eur  
V rámci prípravy obnovy je potrebné vybaviť rozhodnutie KPÚ k zámeru obnovy a potom 
postupovať podľa predpísaného postupu, vybrať zhotoviteľa postupom podľa predpokladanej 
hodnoty zákazky a vybaviť povolenia podľa stavebného zákona – ohlásenie stavebných prác, 
zaujatie VP, vjazdy.  
 
Ostatné rozpracované akcie:  
1. NKP HRAD DEVÍN – sprístupnenie horného hradu verejnosti  
V decembri 2015 bola Hlavným mestom SR podaná „Žiadosť o navýšenie projektového grantu 
...“ pre dodatočné práce vo výške 300 000 €. V súvislosti so žiadosťou o navýšenie grantu je 
potrebné pre práce, ktoré budú financované z navýšenia (statické zabezpečenie odkrytých 
hradných architektúr na hradnej skale, obnovenie muzeálnej expozície, rozšírenie stavebných 
prác pre obnovu strednej a hornej terasy HH, pochôdzne osvetlenie prístupovej komunikácie 
a i.), zabezpečiť projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác v rozsahu 
navýšenia.  
 
2. PANENSKÁ 11 – Dom hudby, obnova NKP  
Prebieha verejné obstarávanie projektových služieb. V prípade úspešnosti žiadosti o podporu z 
grantového systému MK SR resp. BSK bude pokračovať projektová príprava obnovy 
a inžinierska činnosť v rozsahu splnomocnenia GIB.  
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V rámci bežných výdavkov organizácia na území hlavného mesta zabezpečuje:  
Generálny investor Bratislavy vykonáva pre Hlavné mesto SR BA okrem funkcie investora 
a verejného obstarávateľa investícií a verejných prác financovaných z rozpočtových prostriedkov 
mesta na stavby pozemné a inžinierske aj správu, údržbu a prevádzku, vrátane opráv 
a rekonštrukcií, 55 fontán a 99 pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ z ktorých cca 2/3 sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a tiež údržbu zelene s priľahlými plochami 
(vrátane správy a údržby peších komunikácií, schodísk, lavičiek, smetných košov) na Hradnom 
vrchu a Pamätníku Čsl. štátnosti.  
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KONCEPCIA ROZVOJA  
SPRÁVY TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY  

na roky 2016 - 2018 
 
I. ÚVOD  
Koncepcia je vypracovaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 292/2015 zo dňa 18. 11. 2015.  
 
Koncepcia obsahuje nasledovné kapitoly: 
I. Úvod 
II. Identifikácia organizácie  
III. Plnenie hlavných úloh organizácie 
IV. Budovanie a rozvoj cyklotrás  
V. Rozvojové projekty a aktivity 
VI. Prehľad pripravovaných podujatí  
VII. Záver 
 
Hlavným cieľom tejto koncepcie je stanovenie najdôležitejších úloh a opatrení Správy 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018, 
ktorými sa napĺňajú hlavné zámery Hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti rozvoja 
telovýchovných a rekreačných zariadení a služieb poskytovaných pre občanov mesta a poslanie 
a predmet činnosti organizácie. Všetky navrhované činnosti v súlade s predmetom činnosti 
organizácie majú za cieľ vytvárať podmienky na rozvoj športu, telovýchovy a rekreačnej činnosti 
obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy a jej návštevníkov.  
 
II. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

1. Charakteristika organizácie  
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy je mestská 
príspevková organizácia, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy 
a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. STARZ každoročne dostáva príspevok 
na prevádzku organizácie z rozpočtu mesta, čím hlavné mesto výrazne podporuje rozvoj 
športových, telovýchovných a rekreačných aktivít obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
Vďaka tejto finančnej podpore mesta STARZ môže stanoviť nižšie ceny za vstupné, užívanie 
a nájmy telovýchovných zariadení ako sú komerčné ceny, a to hlavne pre mládež organizovanú 
v športových kluboch a oddieloch formou zliav, ale aj pre bežných návštevníkov zariadení. 
V prípade, ak by mesto transfer na prevádzku neposkytlo, STARZ by musel zvýšiť tieto ceny 
vstupného nájmov telovýchovných zariadení a poplatkov za užívanie telovýchovných zariadení 
v priemere o 78,3 %.  
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy vytvára 
podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti obyvateľov 
a návštevníkov mesta Bratislavy. V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto 
úlohy:  
• spravuje a zabezpečuje prevádzku telovýchovných, rekreačných a športových zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré jej boli zverené do správy, zabezpečuje ich údržbu, 
rekonštrukciu, výstavbu,  

• organizuje masové športové a športovo-kultúrne podujatia,  
• zabezpečuje poskytovanie platených telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných 

a športových zariadeniach,  
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• krátkodobým prenajímaním spravovaných telovýchovných a športových zariadení a vodných 
plôch podporuje organizovanie telovýchovných a športových aktivít a podujatí inými 
subjektami,  

• spracováva koncepcie rozvoja všetkých cyklistických trás na území hlavného mesta SR 
Bratislavy v spolupráci s mestskými časťami, koordinuje činnosti súvisiace s vytváraním siete 
cyklistických trás a s aktivitami dotýkajúcimi sa výstavby cyklistických trás,  

• vykonáva správu, údržbu a výstavbu hlavných cyklistických trás na území hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
Predchodkyňa organizácie bola zriadená dňa 23. mája 1945 pod názvom Správa detských ihrísk. 
Od svojho počiatku zabezpečovala prevádzku detských ihrísk na území mesta Bratislavy, 
ku ktorým postupne pribudli aj športové haly na Drieňovej, Dunajskej a Harmincovej ul.  
Od roku 1976 sa jej činnosť rozšírila o špeciálne pedagogické aktivity zamerané 
na organizovanie správneho využitia voľného času detí a mládeže, organizovanie športovej, 
záujmovej, spoločenskej a rekreačnej činností detí a mládeže v ich voľnom čase, organizovanie 
detských hier, súťaží a všestrannej športovej činnosti na detských ihriskách a školských 
telovýchovných zariadeniach, organizovanie letných táborov v okolí mesta. Prevádzky 
organizácie sa rozšírili o chaty na Kačíne, na Borinke a Lyžiarsky vlek na Kolibe.  
Pôvodný názov organizácie sa od 01.01.1979 zmenil na Správu telovýchovných a rekreačných 
zariadení Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy. Po zrušení národných výborov je 
zriaďovateľom organizácie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Rozšíril sa aj počet 
prevádzok organizácie o Detský areál a tenisové kurty na Sokolíkovej ul., Kúpalisko Rosnička, 
objekt Bradáčova.  
Pôvodný rozsah činnosti organizácie sa zásadne zmenil od 1. januára 1983, kedy boli z bývalej 
mestskej organizácie Záhradníctvo a rekreačné služby mesta Bratislavy zdelimitované 
na STARZ prevádzky telovýchovných a rekreačných služieb, a to zimné štadióny na ul. 
Odbojárov a Ružinovskej ul., Sauna a kúpalisko Delfín v Ružovej doline, Kúpele Grössling 
a kúpaliská Tehelné pole, Zlaté piesky, Rača, Krasňany, Lamač, Lido. Od tohto obdobia ďalej 
pribudli do správy organizácie areál kúpaliska a areál detských ihrísk Veľký Draždiak, športové 
haly na Znievskej ul., Prokofievovej ul., chata Horná Potôň – Lúky, Plaváreň Pasienky, Hotel 
Flóra Zlaté piesky, Motel Zlaté piesky. V rámci privatizácie boli niektoré prevádzky organizácie 
odpredané, taktiež na základe podnetu mestských častí a hlavného mesta bola správa niektorých 
prevádzok organizácii odňatá a zverená mestským častiami alebo iným subjektom.  
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy spravuje majetok 
v obstarávacej cene 137 748 679 Eur, z toho pozemky - 8 694 236 Eur a ostatný majetok - 
129 054 443 Eur.  
Prevádzku telovýchovných a rekreačných zariadení zabezpečuje 173 pracovníkov vo fyzickom 
stave.  
 
Organizácia v súčasnej dobe zabezpečuje prevádzku nasledovných telovýchovných 
a rekreačných zariadení:  
1. Zimný štadión Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9, Bratislava 
2. Zimný štadión, Harmincova 2, Bratislava  
3. Plaváreň, sauna, posilňovňa Pasienky, Junácka 4, Bratislava 
4. Sauna a Kúpalisko Delfín, Ružová dolina 18, Bratislava  
5. Sauna a Kúpalisko Rosnička, ul. Schneidera-Trnavského 2/c, Bratislava 
6. Kúpalisko a FITSTARZ Tehelné pole, Odbojárov 7, Bratislava  
7. Športovo-rekreačný areál, Harmincova 2, Bratislava 
8. Areál zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2, Bratislava 
9. Kúpalisko Rača, Knižkova dolina, Bratislava 
10. Kúpalisko Krasňany, Černockého ul. 17, Bratislava 
11. Kúpalisko Lamač, Pod násypom 5, Bratislava  
12. Objekt Bradáčova ul., Bratislava 
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Zariadenia STARZu ročne navštívi v rámci hodín vyčlenených pre verejnosť priemerne 500 000 
platiacich návštevníkov, v rámci prenájmu telovýchovných a rekreačných zariadení pre účely 
organizovania športových a kultúrnych podujatí naše zariadenia ročne navštívi, resp. ich užíva 
ďalších približne 500 000 návštevníkov, spolu je to až milión návštevníkov ročne.  
STARZ v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie spravuje aj hlavné cyklistické trasy 
na území hlavného mesta v celkovej dĺžke 63 km. Sú to nasledovné cyklotrasy: 
1. Moravsko-dunajská cyklistická cesta 
2. Medzinárodná dunajská cyklistická cesta  
3. Račianska radiála   
4. Južná radiála – Chorvátske rameno   
5. Dúbravská radiála  
6. Cyklistická trasa Malý Dunaj  
7. Podunajské Biskupice – Vrakuňa   
8. Košická   
9. Trenčianska – Bajkalská 
10. Bajkalská 
11. Špitálska – Štúrova 
12. Májkova  
13. Blumentálska – Obchodná 
14. Dunajská  
15. Pribinova, 2. časť  
16. Prístavná   
 
STARZ organizuje v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie tradičné podujatia 
športovo-rekreačného charakteru pre vyznávačov športu, hlavne behu a cykloturistiky, ktoré sú 
určené pre širokú verejnosť. Ide hlavne o podujatia: 
 

                        
 
Národný beh Devín Bratislava – podujatie sa organizuje od roku 1921. Je najstarším 
atletickým podujatím na Slovensku. V roku 2015 sa bežal už jeho 68. ročník. Od jeho vzniku sa 
27 ročníkov nekonalo, ale od roku 1971 sa podujatie koná každoročne. STARZ organizuje toto 
podujatie od roku 1992, čiže už 23 rokov. Za všetky ročníky sa podujatia zúčastnilo viac ako 
200 000 vyznávačov bežeckého športu.   
STARZ aj pred rokom 1992 organizoval každoročne bežecké podujatie s masovou účasťou. 
Konalo sa od roku 1984 taktiež v mesiaci apríli pod názvom Beh Bratislavčanov.  
 

Cyklotúru „Cesta priateľstva“ Bratislava – 
Nickelsdorf – Mosonymagyaróvár organizujeme 
už od roku 1989. Podujatie sa začalo konať 
z iniciatívy STARZu v spolupráci so samosprávou 
miest Mosonymagyaróvár a Nickelsdorf. Za 26 
rokov sa podujatia zúčastnilo viac ako 20 000 
rekreačných cyklistov.  
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Letné športové prázdniny STARZ organizuje už 
od polovice sedemdesiatych rokov minulého 
storočia. Nakoľko bola organizácii odňatá správa 
Športovo-rekreačného areálu na Drieňovej, 
v súčasnosti túto aktivitu organizujeme v prenajatom 
školskom areáli na Riazanskej ulici. Program aktivít 
je zameraný na šport, turistiku, návštevu našich 
športových a rekreačných zariadení a lesoparku. 
 
 

 
Bratislavský cross organizuje STARZ od roku 1999 
ako lesný beh pre všetky vekové kategórie. Ročne sa 
ho zúčastňuje v priemere 200 účastníkov.  

 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš na ľade – toto podujatie každoročne 
organizujeme na obidvoch zimných štadiónoch 
v správe organizácie s kultúrnym programom 
a rozdávaním darčekov a je určené najmä pre 
detských návštevníkov našich zariadení.  
 

 
 
 
 
 

Silvestrovský beh organizuje STARZ už od roku 
1988. Trasa tohto bežeckého podujatia vedie po 
bratislavských mostoch.   
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2. Prevádzky v správe organizácie  

 
2.1. Zimný štadión Ondreja Nepelu  
 

 
 
 
 

Katastrálne územie: Bratislava – Nové Mesto 
Zastavaná plocha:       14 890,68 m2  
z toho: hala I.:               9 079,87 m2 
            hala II.:              5 810,81 m2 
Kapacita hľadiska:        9 953 návštevníkov, z toho 13 pre imobilných  
Počet Sky boxov:               28, Sky Lounge:           1 
Počet parkovacích miest: 372  
Počet šatní:                         15 - hlavná hala, 8 – malá hala 
ľadová plocha:                     3 plochy s rozmermi 30x60m, 58x28 m a 56x26 m,  
 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku hlavnej haly a plochy A v tréningovej hale v dĺžke 8 
mesiacov a celoročnú prevádzku ľadovej plochy B v tréningovej hale na športovú činnosť pre 
športové kluby, firmy, iné neformálne skupiny, poskytuje priestor pre korčuľovanie verejnosti, 
prenajíma ľadovú plochu, časť šatňových priestorov, saunu,  posilňovňu, hľadisko haly I. 
na organizovanie žiackych, dorasteneckých, juniorských, seniorských hokejových stretnutí, 
hokejových stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy, medzinárodných hokejových stretnutí, 
krasokorčuliarskych podujatí a športových podujatí v ďalších športových odvetviach (stolný 
tenis, volejbal, hokejbal, šerm, hádzaná, sálový futbal a pod.) a kultúrnych podujatí. Má 
dlhodobo prenajaté reštauračné priestory, kaviareň, novinový stánok, bufety, predajňu 
športových potrieb, hokejový trenažér, priestory kozmetiky a kaderníctva, kancelárske priestory 
a priestory pre SKY boxy, brúsiareň korčulí.  
Objekt zimného štadióna od svojho vzniku, v 40. rokoch minulého storočia, prešiel viacerými 
rekonštrukciami. Posledná najrozsiahlejšia rekonštrukcia  sa uskutočnila v rokoch 2009 – 2011 
k uskutočneniu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v apríli 2011.  
Z dôvodov postupného opotrebovania objektu a vývoja jednotlivých technológií bude potrebné 
postupne modernizovať objekt Zimného štadióna vrátane aplikácie nových inteligentných 
systémov tak, aby spĺňal všetky technické a prevádzkové podmienky pre ďalšie plánované 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019.   
Do ďalšieho obdobia pripravujeme vstavbu šatňových priestorov v tréningovej hale ZŠ, na ktorú 
máme spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie. Technický stav 
strojovne chladenia si vyžaduje výmenu dvoch chladiacich kompresorov, ktoré boli použité 
z pôvodnej strojovne chladenia pred rekonštrukciou a v súčasnej dobe už technicky nevyhovujú 
existujúcemu systému a vyžadujú pravidelnú opravu, ktorá je finančne nákladná. Taktiež 
plánujeme dobudovanie priestoru medzi tréningovými plochami malej haly na účely 
gastronomických služieb.  
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2.2.  Zimný štadión Harmincova  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katastrálne územie: Bratislava - Dúbravka 
Plocha celkom:      8 373 m2 
Zastavaná plocha:  5 354 m2 
Ľadová plocha:      26x56 m 
Počet šatní:            11 
 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku ľadovej plochy v dĺžke 10 mesiacov na športovú 
činnosť pre športové kluby, firmy, iné neformálne skupiny, poskytuje priestor pre korčuľovanie 
verejnosti, prenajíma ľadovú plochu, časť šatňových priestorov na organizovanie žiackych, 
dorasteneckých a juniorských športových hokejových stretnutí, zabezpečuje prevádzku brúsenia 
korčúľ, má dlhodobo prenajaté reštauračné priestory, kancelárske priestory, bufet, požičovňu 
korčúľ.  
Objekt zimného štadióna bol budovaný v 80. rokoch minulého storočia v akcii Z ako otvorená 
ľadová plocha, neskôr v rokoch 1990 -1992 v rámci KBV bol objekt zastrešený. Z dôvodov 
nedostatku finančných prostriedkov nebola stavba dokončená. Až v roku 1997 STARZ 
zabezpečil dokončenie objektu zimného štadióna. V rámci dokončenia sme zabezpečili 
rekonštrukciu strojno-technologického zariadenia, ľadovej plochy kanadských rozmerov, 
vybudovalo sa 6 šatní pre hokejové družstvá, šatňa pre verejné korčuľovanie, hygienické 
zariadenia, technické priestory a byt správcu. Z dôvodu nedostatku prevádzkových priestorov 
a pripomienok jednotlivých subjektov, ktoré užívajú toto zariadenie, organizácia zabezpečila 
dostavbu objektu v nezastavanom priestore zo strany Lipského ul., kde sa vybudovali ďalšie 4 
šatne pre športovcov, 1 šatňa pre zamestnancov, priestor s montážnou jamou pre stroje na úpravu 
ľadu. Za účelom eliminácie znehodnocovania nosných drevených konštrukcií vysokou 
vlhkosťou v objekte a vytvorenia lepších podmienok pre športovcov sme zabezpečili adsorpčné 
vysušovanie haly.   
 
Do ďalšieho obdobia pripravujeme rekonštrukciu ľadovej plochy, dostavbu tribúny, 
rekonštrukcie strojovne chladenia vrátane chladiacich veží a vybudovanie telocvične, prípadne 
ďalších doplnkových služieb pre športovcov.  
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2.3. Plaváreň a Sauna Neptún Pasienky 

 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katastrálne územie: Bratislava - Nové Mesto 
Zastavaná plocha :                  7 299 m2 
Z toho: hlavná budova:           4 555 m2 
             výukový bazén:          1 125 m2 
             ostatná plocha:           1 619 m2 
plavecký bazén:                      50 x21 m, výukový bazén: 25 x 10 m 
Okamžitá kapacita plaveckého bazéna:  220 osôb, kapacita tribúny : 683 miest  
Okamžitá kapacita výukového bazéna:   80 osôb 
Okamžitá kapacita sauny:                        24 osôb 
 
STARZ zabezpečuje prevádzku 50 m bazéna, 25 m bazéna, sauny s 2 relaxačnými bazénmi, 
infrasaunou, parnou saunou, posilňovňou. Prevádzku 50 m bazéna zabezpečuje organizácia  
celoročne, prevádzku 25 m bazéna, sauny, posilňovne pre verejnosť sezónne  v dĺžke 10 
mesiacov, prenajíma bazény, posilňovňu na športovú činnosť a organizovanie vodnopólových 
a plaveckých športových podujatí pre športové kluby, firmy, neformálne skupiny, dlhodobo 
prenajíma priestory na prevádzku fitnescentra, ďalšej sauny, reštaurácie, kaviarne, bufetu, 2 
kaderníctiev,  priestoru na masáže. 
Objekt plavárne bol vybudovaný v 70-rokoch minulého storočia. Plaváreň Pasienky bola 
organizácii zverená do správy v roku 1999 po jej darovaní hlavnému mestu Slovenským 
združením telesnej kultúry. Od zverenia do správy organizácia zrekonštruovala  plavecký bazén, 
fitnescentrum, strešný plášť, obvodové celozasklenné steny, severnú, východnú a južnú atiku 
na fasáde, saunu a hygienické zariadenia vo výukovom bazéne. Problémom zostávajú 
neusporiadané pozemky pod budovami plavárne. Tie sú majetkom štátu v súčasnej dobe v správe 
Ministerstva vnútra SR. Organizácia niekoľkokrát iniciovala na magistráte majetkové 
usporiadanie súčasne užívaných pozemkov pod plavárňou a v jej blízkom okolí včítane ich 
rozšírenia pre vybudovanie vonkajšieho bazéna.  
V rámci ďalšej modernizácie a technického zhodnotenia plánujeme rekonštrukciu strechy 
výukového bazéna s jej zateplením, rekonštrukciu hygienických zariadení plaveckého bazéna, 
rekonštrukciu šatňových priestorov plaveckého bazéna s vybudovaním turniketových vstupov 
na prevádzku, modernizáciu saunových priestorov, rekonštrukciu technologických zariadení. 
V spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou pripravujeme projekt dobudovania plavárne 
o ďalší 50 m bazén s rozšírením prevádzkových priestorov a doplnkovými službami.  
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2.4. Sauna a Kúpalisko Delfín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katastrálne územie: Bratislava - Ružinov 
Plocha areálu  celkom:               9 615 m2 
z  toho : letné kúpalisko:            7 929 m2 
plocha priestorov sauny:            1 086 m2 
Okamžitá kapacita kúpaliska:    2 000 návštevníkov 
Okamžitá kapacita sauny:          50 návštevníkov 
 
STARZ zabezpečuje prevádzku sauny s 3 relaxačnými bazénmi sezónne v dĺžke 8 mesiacov, 
sezónnu prevádzku 3 vonkajších bazénov kúpaliska s ohrievanou vodou, so šmykľavkou v dĺžke 
3 mesiacov, dlhodobo prenajíma reštauračné priestory, bufet, priestory kaderníctva, masáží.   
Objekt  sauny a letného  kúpaliska  bol budovaný v 60. rokoch minulého storočia v rámci KBV. 
V rokoch 2001 – 2002 prešlo kúpalisko rozsiahlejšou rekonštrukciou bazénového telesa 
s vytvorením bazénového komplexu s 3 bazénmi, plaveckým, detským a bazénom s atrakciami. 
Ďalej boli zrekonštruované inžinierske siete a realizovala sa úpravu terénu. Z dôvodu 
zastaranosti budovy sme zabezpečili spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši 
komplexnú rekonštrukciu objektu. Odhadované náklady na komplexnú rekonštrukciu boli veľmi 
vysoké a organizácia nevedela zabezpečiť cudzie zdroje na rekonštrukciu, preto sa projekt 
nerealizoval. Zabezpečili sme postupnú modernizáciu a rekonštrukciu prevádzkových priestorov 
fínskej sauny, parnej miestnosti a hygienických zariadení.  
V ďalšom období pripravujeme rekonštrukciu terasy objektu s možnosťou ďalšieho 
prevádzkového využitia, modernizáciu hygienických a sociálnych zariadení, rekonštrukciu 
technologických zariadení, inštaláciu turniketového systému vstupu do areálu a objektu.  

 
2.5. Sauna a Kúpalisko Rosnička  

Katastrálne územie: Bratislava - Dúbravka 
Plocha  areálu celkom:         25 113 m2 
Z toho : letné kúpalisko:       24 508 m2, 
bazénová plocha 4 bazénov:   2 375 m2  
Trojdráhová šmykľavka s dopadovým bazénom 
dĺžka dráhy: 35 m  
Plocha dopadového bazéna:   100,7 m2 
Konštrukčná výška:                10 m 
Okamžitá kapacita kúpaliska: 5000 návštevníkov 
Sauna :                                    605 m2  

Okamžitá kapacita sauny:      18 osôb 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku sauny s 2 relaxačnými bazénmi, infrasaunou, parnou 
saunou v dĺžke 8 mesiacov, sezónnu prevádzku 4 vonkajších bazénov kúpaliska s ohrievanou 
vodou, trojdráhovej šmykľavky, ihrísk plážového volejbalu, detského areálu, dlhodobo 
prenajíma reštauračné priestory, bufety, priestory pre kozmetiku, masáže.  
Areál kúpaliska bol budovaný v rámci akcie „Z“ a daný do prevádzky v roku 1980. STARZ 
zabezpečil v 90-tych rokoch dobudovanie celoročného objektu, v ktorom sú okrem sauny, 
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reštaurácie umiestnené aj prevádzkové priestory kúpaliska. V rokoch 2007 - 2008 sme 
vybudovali trojdráhovú šmykľavku, ktorá je umiestnená s väzbou na existujúcu sústavu bazénov 
v areáli kúpaliska a je riešená ako kompaktný súbor so samostatnou prevádzkou za účelom 
rozšírenia služieb pre návštevníkov.  
Z dôvodu zlého technického stavu pripravujeme rekonštrukciu plaveckého bazéna, na ktorú 
máme spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie. Ďalej pripravujeme 
rekonštrukciu stredného bazéna s inštaláciou vodných atrakcií, rekonštrukciu technologického 
objektu úpravne vôd, modernizáciu saunových priestorov.   
 

2.6. Kúpalisko a Fitnescentrum Tehelné pole 
Katastrálne územie: Bratislava – Nové Mesto 
Plocha  areálu celkom:               14 799 m2 
Okamžitá kapacita kúpaliska:    3 000 návštevníkov 
Z toho : letné kúpalisko:             24 508 m2, 
bazénová plocha 3 bazénov:         1 452 m2 , z toho 49x18 m, 33x16 m, 10x6 m 
 

 
 

 
Podlahová plocha: 2 371 m2 
Plocha posilňovne:  397 m2 

Plocha cvičebne: 92,3 m2 

 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku 3 vonkajších 
bazénov kúpaliska so šmykľavkou a vodnými 
atrakciami, detským areálom v dĺžke 3 mesiacov, 
celoročnú prevádzku fitnescentra, cvičebne, v ktorých 
ponúka cvičenia zumby, jogy, race walker, pilates 
fyzio, chi-kung, fitbox, dlhodobo prenajíma priestory 
reštaurácie, bufetu, predajne zmrzliny. 

 
Kúpalisko Tehelné pole bolo postavené v začiatkoch 2. svetovej vojny na pozemkoch, kde 
predtým fungoval cintorín pre mestskú chudobu. V roku 1940 bola na Tehelnom poli 
vybudovaná hlavná vstupná budova s pokladňami, šatňami a terasami. O 3 roky neskôr v roku 
1943 už kúpalisko ponúkalo 3 bazény. V súčasnosti je kúpalisko v prevádzke a naďalej patrí 
k najznámejším a najkrajším bratislavským kúpaliskám. Súčasnú podobu dosiahlo kúpalisko po 
rozsiahlejšej rekonštrukcii začiatkom 80-tych rokov. Vzhľadom na svoj vek a napriek 
uskutočneným rekonštrukciám bude potrebné pokračovať v jeho modernizácii tak, aby sme 
vylepšili a rozšírili poskytované služby pre návštevníkov. V rámci rekonštrukcie prevádzkovej 
budovy sme v nevyužitých priestoroch zo strany Kalinčiakovej ul. vybudovali priestory 
fitnescentra a cvičebne s hygienickým zázemím na 2.nadzemnom podlaží.  
Organizácia plánuje v ďalšom období zabezpečiť ohrev bazénových vôd kúpaliska, na ktorý 
máme spracovanú projektovú dokumentáciu a inštaláciu turniketových zariadení na kontrolu 
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vstupu do areálu, rekonštrukciu terasy s jej ďalším využitím a rozšírenie prevádzkových 
priestorov fitnescentra na terase s vybudovaním welnes služieb.  
V súvislosti s plnením programu primátora hlavného mesta „111 krokov ako vrátiť Bratislavu 
bratislavčanom“plánujeme pripraviť výstavbu vonkajších ihrísk s využitím zadnej prevádzkovej 
budovy kúpaliska na šatňové a hygienické zariadenia. Podmienkou realizácie bude zverenie 
pozemkov v zadnej časti kúpaliska do správy organizácie.  
 
2.7. Športovo-rekreačný areál Harmincova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katastrálne územie: Dúbravka  
Plocha celkom:                   9 615 m2 
Zastavaná plocha:                  902 m2 
Ostatná plocha:                  8 713 m2 
Plocha haly:                          620 m2 

 
STARZ zabezpečuje celoročnú prevádzku športovej haly, sezónnu prevádzku multifunkčného, 
petangového, streetbalového ihriska, detského areálu v dĺžke 8 mesiacov, hala sa užíva na tenis 
a bedminton, dlhodobo prenajíma priestory fitnescentra.   
Športová hala bola budovaná v akcii „Z“ v 70. rokoch minulého storočia. V objekte sa nachádza 
tenisová hala, ktorú využívame už niekoľko rokov aj na bedminton, fitnescentrum a cvičebňa pre 
aerobik. V minulých rokoch organizácia zrekonštruovala fasádu so zateplením, sanovala zadnú 
a bočnú stenu telocvične z dôvodov statických porúch, zrekonštruovala kanalizáciu strešných 
zvodov a povrch telocvične.  
Do ďalšieho obdobia pripravujeme rozšírenie vonkajších ihrísk o street workautové prvky 
a rozšírenie detského areálu, rekonštrukciu výmeníkovej stanice haly, dostavbu šatňových 
priestorov pre vonkajšie ihriská a areál, modernizáciu interiéru haly a prevádzkovej budovy, 
rekonštrukciu strechy s jej zateplením.  
 
2.8. Areál zdravia Zlaté piesky  
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Plocha areálu:                      757 729 m2 

z  toho vodná plocha:          521 871 m2  
Okamžitá kapacita areálu:   15 000 návštevníkov 
z  toho ubytovanie :chatky:  210 lôžok 
                                camp:    200 stanových jednotiek 
 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku prírodnej vodnej plochy s plážou, minigolfového 
ihriska, outdorového fitnesparku, detského areálu, ihrísk plážového volejbalu, streetbalu – 
dlhodobo prenajíma priestory bufetov pre návštevníkov kúpaliska, autocampingu, tenisových 
kurtov, hotela, motela, formou nájmu zabezpečujeme prevádzku vodného lyžiarskeho vleku.  
 
Areál vznikol v 60 rokoch minulého storočia využitím materiálovej jamy a  dobudovaním 
okolitých pozemkov pre športovo-rekreačné účely pre občanov mesta. V súčasnosti plní 
predovšetkým funkciu dennej rekreácie s ťažiskom v letnej sezóne. Dnešný stav nespĺňa 
požadovanú úroveň z urbanistického hľadiska, z hľadiska životného prostredia, 
vybavenosti, sortimentu služieb, ani  technické vybavenie nie je na požadovanej úrovni. Celá 
materiálno-technická základňa je zastaraná, všetky inžinierske siete a takmer všetky objekty v 
areáli  nevyhovujú súčasným nárokom. Z uvedených dôvodov je potrebné doriešiť koncepciu 
celého areálu. Ovplyvňujúcim faktorom rozvoja areálu je  rekonštrukcia inžinierskych sietí, 
odkanalizovanie areálu do verejnej kanalizácie, prehĺbenie a vyčistenie jazera, vyriešenie 
dopravy  s delením na motorovú a nemotorovú dopravu,  technické vybavenie, vyriešenie 
všetkých aspektov životného prostredia, zelene a iných faktorov. Ďalším problémom rozvoja 
areálu sú neusporiadané majetkovo-právne vzťahy.  
V záujme vylepšenia športovo-rekreačné podmienky pre návštevníkov areálu v letnej sezóne 
v súlade s výsledkami urbanistickej súťaže na revitalizáciu hlavnej pláže prírodného kúpaliska 
sme zabezpečili výstavbu dvoch nových objektov hygienických zariadení s prezliekacími 
kabínami, nové vonkajšie sprchy pre návštevníkov, nové detské ihrisko so spevnenými plochami 
na pláži, vonkajšie deväťjamkové ihrisko, tzv. „patovacie greeny“ a zabezpečili modernizáciu 
vstupného objektu do areálu.  
Napriek čiastočnej obnove existujúcich zariadení je potrebné pokračovať v revitalizácii celého 
areálu tak, aby sa výrazne zlepšili podmienky pre šport a rekreáciu občanov a návštevníkov 
areálu, rozšírili služby so zameraním na celoročné využívanie areálu.  
Organizácia plánuje pre ďalšiu sezónu zabezpečiť turniketový systém na kontrolu vstupu do 
areálu, dokončenie opravy oplotenia na Seneckej ceste.  
V záujme rozšírenia služieb a predĺženia prevádzky areálu na celoročné využitie, jeho 
modernizáciu pripravujeme vyhlásenie medzinárodnej súťaže návrhov na revitalizáciu AZ Zlaté 
piesky s cieľom  prebudovania areálu na moderný polyfunkčný rekreačno-športový areál 
s celoročným využitím a využitia potenciálu tohto areálu.  
 
2.9. Kúpalisko Rača 
Katastrálne územie: Bratislava - Rača 
Plocha areálu celkom:                  8 112 m2 
Z  toho bazénová plocha:             1 125 m2 
Okamžitá kapacita kúpaliska:      2 000 návštevníkov 
 

STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku plaveckého 
bazéna a detského bazéna s ohrievanou vodou, 
dlhodobo prenajíma časť pozemku v areáli kúpaliska 
na umiestnenie bufetu.  
Areál kúpaliska bol vybudovaný v 60. rokoch minulého 
storočia. Organizácia zabezpečila v rokoch 2008 
a 2009 rekonštrukciu plaveckého bazéna a detského 
bazéna s atrakciami a ohrievanou vodou.  
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V ďalšom období je potrebné vybudovať prevádzkovú budovu so vstupom a turniketmi, 
hygienickými zariadeniami, prezliekarňami, nakoľko tieto sú v súčasnej dobe umiestnené 
v provizórnych unimobunkách, ktoré sú mimo sezóny umiestnené na Zlatých pieskoch, pretože 
v minulosti boli vandalmi pravidelne ničené.   
 
2.10. Kúpalisko Krasňany  

Katastrálne územie: Bratislava - Rača 
Plocha areálu celkom:              8 104 m2 
Z  toho bazénová plocha:         250 m2 
Okamžitá kapacita kúpaliska:  1 300 návštevníkov 
 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku 2 vonkajších 
bazénov, dlhodobo prenajíma reštauračné priestory.  
Areál bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia. 
Kúpalisko svojou polohou v centre bytových domov 
a veľkosťou areálu je predurčené na krátkodobé 
využitie obyvateľmi okolia. Objekt prevádzkovej 

budovy kúpaliska je morálne zastaraný. Organizácia zabezpečila rekonštrukciu bazénových 
telies.  
V ďalšom období plánujeme vybudovať nový hygienický objekt, na ktorý máme spracovanú 
projektovú dokumentáciu, ďalej rekonštrukciu prevádzkovej budovy s vybudovaním vstupu 
s turniketmi, hygienickými zariadeniami, prezliekarňami, bufetom a rekonštrukciu objektu 
úpravne vody.  
 
2.11. Kúpalisko Lamač 

Katastrálne územie: Bratislava – Lamač 
Plocha  areálu celkom:      5 861 m2 
z  toho:   
bazénová plocha: plavecký bazén:        312,5 m2 
                             detský bazén:            36,7 m2 
                             rekreačný bazén:       35,3 m2 
Okamžitá kapacita kúpaliska: 1 000 návštevníkov 
 
STARZ zabezpečuje sezónnu prevádzku 3 vonkajších 
bazénov, ihrisko plážového volejbalu, detského areálu, 
dlhodobo prenajíma bufet počas prevádzky kúpaliska. 

Vzhľadom k tomu, že areál kúpaliska  je po celkovej rekonštrukcii neplánujeme  v blízkej 
budúcnosti žiadne väčšie  investície do objektov.  
Organizácia pripravuje realizáciu ohrevu bazénových vôd, plánujeme zabezpečiť turniketový 
systém na kontrolu vstupu do areálu, rekonštrukciu vstupu do úpravne vody. 
 
2.12. Objekt Bradáčova  
Organizácia dlhodobo prenajíma priestory na predajňu a opravovňu bicyklov.  
Vzhľadom na technický stav objektu a jeho vek je nutná jeho komplexná rekonštrukcia 
a posúdenie ďalšieho využitia objektu vzhľadom na predpokladanú výšku nákladov 
na rekonštrukciu objektu.  
 
 
III.  PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH ORGANIZÁCIE  
Trvalou prioritou vyplývajúcou z predmetu činnosti našej organizácie je vytvárať podmienky pre 
rozvoj telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti pre obyvateľov a návštevníkov hlavného 
mesta SR Bratislavy. Tomuto cieľu sú prispôsobené aj projekty: 
 



 46 

1.  zabezpečiť bezproblémový chod všetkých zariadení a objektov 
2016 – 2018  
1.1. Zabezpečiť bezproblémových chod všetkých zariadení a objektov vrátane zabezpečenia 

nevyhnutných opráv a servisov zariadení a objektov v správe organizácie.  
2016 
1.2. Zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku súčasného stavu ZŠ O. Nepelu v súvislosti 

s ukončením záruky na rekonštrukčné práce.  
1.3. Zabezpečiť výber dodávateľov na pozáručný servis a opravy technologických zariadení ZŠ 

O. Nepelu  
 

2. zvýšiť kvalitu našich zariadení a objektov, ako aj služieb poskytovaných návštevníkom 
2016  
2.1.  Zabezpečiť vyhodnotenie výsledkov ankety medzi návštevníkmi zariadení, ktorá prebehla 

v mesiacoch november – december 2015 s cieľom získať návrhy na zlepšenie kvality 
zariadení a služieb.  

2016 - 2018 
2.2. Vypracovať a postupne realizovať opatrenia na zvýšenie kvality zariadení a služieb na 

základe výsledkov ankety. Opatrenia realizovať v súlade s finančnými možnosťami 
organizácie.  

 
3. znížiť finančné náklady na prevádzku zariadení a objektov 
2016 
3.1. Zabezpečiť vypracovanie energetických certifikátov vybratých objektov v správe 

organizácie podľa Zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov vrátane 
identifikácie zdrojov najväčšej spotreby energií a ich možného zníženia, ako aj spôsobu 
financovania úsporných opatrení.  

3.2. Vypracovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v súlade s energetickými 
certifikátmi budov v súlade s možnosťami financovania navrhnutých opatrení. 

2016 - 2018 
3.3. Na základe záverov, ktoré budú vyplývať z energetických certifikátov vybraných budov 

a prípravnej dokumentácie zabezpečiť realizáciu úsporných opatrení, prípadne inováciu 
existujúcich technologických zariadení v rozsahu finančných možností organizácie, prípadne 
financovania z iných zdrojov.  

 
4. modernizácia, technické zhodnotenie zariadení a objektov, vybudovanie a rozšírenie 

detských areálov a športových ihrísk pre mládež  
V záujme zlepšenia podmienok pre návštevníkov našich zariadení plánujeme na prevádzkach 
v správe organizácie technické zhodnotenie a modernizáciu nasledovne: 

4.1. Zimný štadión Ondreja Nepelu  
1. Vstavba šatňových priestorov v tréningovej hale. 

2016 - Zabezpečiť realizáciu vstavby 2 šatňových priestorov s hygienickými zariadeniami 
v tréningovej hale.  

2. Výmena 2 kompresorov v strojovni chladenia 
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu výmeny 2 kompresorov chladenia v strojovni 

chladenia. 
2017 - Zabezpečiť výmenu 2 kompresorov chladenia.  

3. Rozšírenie reklamných plôch na štadióne 
2016 – Vypracovať štúdiu umiestnenia nových reklamných plôch.  
2018 – Zabezpečiť realizáciu nových reklamných plôch s cieľom zvýšenia príjmov 

z prenájmu týchto plôch.  
4. Dobudovanie priestoru medzi tréningovými plochami malej haly 

2017 – Zabezpečiť projektovú dokumentáciu dostavby.  
2018 – Zabezpečiť realizáciu dostavby.  
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5. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018.  
2016 – 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  

 
4.2. Zimný štadión Harmincova  
1. Dostavba tribúny  

2016 - Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie dostavby tribúny.  
2017 – 2018 - Zabezpečiť dostavbu tribúny. 

2. Rekonštrukcia ľadovej plochy 
2016 - Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie ľadovej plochy.  
2017 - Zabezpečiť rekonštrukciu ľadovej plochy. 

3. Rekonštrukcia technologických zariadení 
2017  - Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie technologických 

zariadení.  
2018  - Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie technologických zariadení. 

4. Dostavba telocvične  
2017- Zabezpečiť vypracovanie projektovej rekonštrukcie dostavby telocvične  
2018 – Zabezpečiť realizáciu dostavby telocvične.  

5. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 
2016 – 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  

 
4.3. Plaváreň, sauna, posilňovňa Pasienky 
1. Rekonštrukcia šatňových priestorov plaveckého bazéna s kontrolovaným turniketovým 

systémom vstupu, výmenou šatníkových skriniek s prepojením na turniketový systém 
2016 - Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie šatňových  

priestorov plaveckého bazéna.  
2016 -   Zabezpečiť realizáciu 1. etapy rekonštrukcie šatňových priestorov.  
2017 -   Zabezpečiť realizáciu 2. etapy rekonštrukcie šatňových priestorov.  

2. Dostavba 50 m bazéna  
2016 -   Zabezpečiť vypracovanie štúdie dostavby 50 m bazéna v spolupráci so Slovenskou 

plaveckou federáciou.  
2017 – Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie dostavby 50 m bazéna.  
2018 - Zabezpečiť vypracovanie projektu financovania dostavby.  

3. Rekonštrukcia technologických zariadení plavárne 
2017- Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie technologických 

zariadení.  
2018 - Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie technologických zariadení. 

4. Rekonštrukcia strechy výukového bazéna  
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strechy výukového bazéna.  
2017 – Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie strechy. 

5. Modernizácia priestorov sauny, rozšírenie služieb sauny 
2016 - Vypracovať prípravnú dokumentáciu modernizácie a rozšírenia služieb.  
2017 – Zabezpečiť realizáciu modernizácie a rozšírenia služieb.  

6. Rekonštrukcia terasy plaveckého bazéna  
2017- Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie terasy.  
2018 – Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie terasy.  

7. Rekonštrukcia stropu bazénovej haly so zateplením a rekonštrukcia osvetlenia plaveckého 
bazéna 
2017- Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie stropu a osvetlenia bazénovej 

haly.  
2018 - Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie stropu a osvetlenia plaveckého bazéna.   

8. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 
2016 - 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  

 



 48 

4.4. Sauna a Kúpalisko Delfín  
1. Rekonštrukcia terasy s možnosťou rozšírenia poskytovaných služieb 

2016 - Zabezpečiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie terasy s možnosťou rozšírenia 
poskytovaných služieb so zameraním na detských návštevníkov.  

2017 – Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie terasy. 
2. Rekonštrukcia šatňových priestorov  

2016 - Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie šatňových 
priestorov sauny.  

2017 - Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie šatňových priestorov.  
3. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 

2016 - 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  
 
4.5. Sauna a Kúpalisko Rosnička 
1. Rekonštrukcia veľkého bazéna kúpaliska  

2016 - Zabezpečiť 1. etapu rekonštrukcie veľkého bazéna.  
2017 - Zabezpečiť 2. etapu rekonštrukcie veľkého bazéna. 

2. Rekonštrukcia stredného bazéna   
2017- Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie stredného bazéna. 
2018- Zabezpečiť rozhodnutie na povolenie stavby a 1. etapu jej realizácie.  

3. Rekonštrukcia technologického objektu  
2018 - Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie technologického objektu.  

4. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 
2016  - 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  

 
4.6. Kúpalisko a FITSTARZ Tehelné pole 
1. Dostavba prevádzkových priestorov fitnescentra na terase prevádzkovej budovy kúpaliska 

2016 - Zabezpečiť 1. etapu dostavby prevádzkových priestorov fitnescentra. 
2017 – Zabezpečiť 2. etapu dostavby prevádzkových priestorov fitnescentra.  

2. Rekonštrukcia terasy prevádzkovej budovy kúpaliska   
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie terasy.  
2017 – Zabezpečiť rekonštrukciu terasy prevádzkovej budovy kúpaliska.  

3. Dostavba vonkajších ihrísk v zadnej časti areálu kúpaliska so zameraním na detských 
návštevníkov a rekonštrukcia zadnej prevádzkovej budovou kúpaliska s možnosťou 
vybudovania šatňových priestorov pre vonkajšie ihriská.  
2016 – Preveriť na oddelení správy nehnuteľností magistrátu možnosť zverenia pozemku 

v zadnej časti areálu kúpaliska STARZ na vybudovanie vonkajších ihrísk 
a zabezpečiť zverenie pozemku do správy organizácie.  

2017-  Vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby vonkajších ihrísk a vybudovania 
šatní a projekt finančného krytia výstavby.  

2018 – Realizácia výstavby ihrísk a vybudovania šatňových priestorov v zadnej 
prevádzkovej budove kúpaliska.  

4. Zabezpečenie ohrevu bazénových vôd kúpaliska 
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu ohrevu bazénových vôd kúpaliska.  
2017 - Zabezpečiť realizáciu ohrevu bazénových vôd.  

5. Rekonštrukcia technologických zariadení kúpaliska 
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie technologických zariadení.  
2018 – Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie technologických zariadení. 

6. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 
2016- 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  
 

4.7. Športovo-rekreačný areál Harmincova 
1. Zabezpečiť rozšírenie vonkajších ihrísk o prvky street workautu a ďalších detských atrakcií.  
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2016 - Zabezpečiť rozšírenie vonkajších ihrísk o prvky street workautu a ďalších detských 
atrakcií.  

2. Zabezpečiť dostavbu šatňových priestorov pre vonkajšie ihriská a halu.   
2016 – Vypracovať projektovú dokumentáciu dostavby šatňových priestorov.  
2018– Zabezpečiť realizáciu dostavby šatňových priestorov.  

3. Zabezpečiť rekonštrukciu výmenníkovej stanice haly 
2017 - Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie výmenníkovej stanice haly.  
2018 - Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie výmenníkovej stanice.  

4. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení o 20 % do konca roku 2018 
2016- 2018 - Realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti zariadení.  

 
4.8. Areál zdravia Zlaté piesky  
1. Inštalácia turniketov na vstup do areálu a vstup pri moteli  

2016 - Zabezpečiť realizáciu turniketov na vstup do areálu. 
2. Realizácia oplotenia na Seneckej ceste 

2016 - Dokončiť opravu oplotenia na Seneckej ceste.   
3. Revitalizácia Areálu zdravia Zlaté piesky 

2016 - Zabezpečiť vypísanie súťaže návrhov na revitalizáciu Areálu zdravia Zlaté piesky, jej 
vyhodnotenie.  

2017 - Vypracovať projekt financovania vybraného návrhu revitalizácie AZ Zlaté piesky.  
2017 - Zabezpečiť spracovanie štúdie a ďalších stupňov projektovej dokumentácie 

revitalizácie areálu.  
2018 – Zabezpečiť 1. etapu revitalizácie areálu.  

4. Vybudovanie hygienických zariadení na Seneckej ceste 
2016 - Vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby hygienických zariadení na Seneckej 

ceste. 
2017 – Zabezpečiť vybudovanie hygienických zariadení na seneckej ceste.  
 

4.9. Kúpalisko Rača 
1. Zabezpečiť ohrev bazénových vôd pre plavecký bazén kúpaliska.  

2018 - Vypracovať projektovú dokumentáciu ohrevu bazénových vôd.  
2. Zabezpečiť výstavbu prevádzkovej budovy kúpaliska s turniketovým vstupom, hygienickými 

zariadeniami.   
2018  - Vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby prevádzkovej budovy kúpaliska.  
 

4.10. Kúpalisko Krasňany 
1. Vybudovanie nových hygienických zariadení pre kúpalisko 

2016 - Zabezpečiť výstavbu nových hygienických zariadení pre kúpalisko.  
2. Rekonštrukcia prevádzkovej budovy kúpaliska  

2017 - Zabezpečiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie prevádzkovej budovy kúpaliska. 
2018 – Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie prevádzkovej budovy.  

3. Zabezpečiť ohrev bazénových vôd kúpaliska 
2017 – Zabezpečiť projektovú dokumentáciu ohrevu bazénových vôd.  

4. Zabezpečiť turniketový vstup na kúpalisko 
2017- Zabezpečiť turnikety pre vstup na kúpalisko.  
 

4.11. Kúpalisko Lamač 
1. Ohrev bazénových vôd kúpaliska 

2017- Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na zabezpečenie ohrevu bazénových vôd 
kúpaliska.  

2018 – Zabezpečiť realizáciu ohrevu bazénových vôd kúpaliska.  
2. Zabezpečiť turniketový vstup na kúpalisko 

2017- Zabezpečiť turnikety pre vstup na kúpalisko  
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4.12. Objekt Bradáčova 
1. 2016 - Prehodnotiť ďalšie využitie a prevádzkovanie objektu vzhľadom na nutnosť 

rekonštrukcie.  
 
 
IV. BUDOVANIE A ROZVOJ CYKLOTRÁS   
Cyklotrasy sú jednou z hlavných priorít organizácie. STARZ plánuje zabezpečiť nasledovné 
cyklistické trasy:  
2016 
1. prípravná a projektová dokumentácia  

1.1. dokumentácia pre stavebné povolenie cyklistického chodníka úsek Starohájska, 
1.2. štúdia cyklistického chodníka úsek Mlynská dolina - Patrónka - Lesopark, 
1.3. dokumentácia pre územné rozhodnutie cyklistického chodníka úsek Rožňavská 
1.4. technická štúdia cyklistického chodníka MČ Dúbravka - MČ Lamač, 
1.5. dokumentácia pre územné a stavebné povolenie cyklistického chodníka Alstrova  

2. realizácia stavieb  
2.1. realizácia cyklistického chodníka úsek Starohájska - I. etapa,  
2.2. realizácia cyklistickej trasy Južná radiála – úsek objekt Slovenský vodohospodársky 

podnik - Eurovelo 6,  
2.3. realizácia cyklistického chodníka úsek Podunajské Biskupice (ŽST) - Trojičné nám.,  
2.4. realizácia cyklistického chodníka úsek Jelačičova - OC Centrál,  
2.5. realizácia cyklistického chodníka Alstrova – 1. etapa  

2017 
3. prípravná a projektová dokumentácia  

3.1. dokumentácia pre územné rozhodnutie cyklistického chodníka úsek Mlynská dolina – 
Patrónka – Lesopark,  

3.2. dokumentácia pre stavebné povolenie cyklistického chodníka Rožňavská,  
3.3. prípravná a projektová dokumentácia cyklotrás v hlavnom dopravnom priestore,  
3.4. dokumentácia pre územné rozhodnutie cyklotrasy MČ Dúbravka – MČ Lamač,  

4. realizácia stavieb  
4.1. dokončenie cyklistického chodníka úsek Starohájska,  
4.2. realizácia cyklotrás v hlavnom dopravnom priestore, 
4.3. dokončenie cyklistického chodníka Alstrova,  
4.4. realizácia cyklistického chodníka Rožňavská – 1. etapa,  

2018 
5. prípravná a projektová dokumentácia  

5.1. dokumentácia pre stavebné povolenie cyklistického chodníka MČ Dúbravka – MČ 
Lamač,  

5.2. dokumentácia pre stavebné konanie cyklotrasy Mlynská dolina – Patrónka – Lesopark,  
6. realizácia stavieb  

6.1. realizácia cyklotrás v hlavnom dopravnom priestore,  
6.2. dokončenie cyklistického chodníka úsek Rožňavská, 
6.3. realizácia cyklistického chodníka úsek Mlynská dolina – Patrónka – Lesopark – 1. etapa, 
6.4. realizácia cyklistického chodníka MČ Dúbravka – MČ Lamač – 1. etapa,  

 
 
V. ROZVOJOVÉ PROJEKTY A AKTIVITY  
V rámci rozvojových projektov a aktivít organizácia v najbližšom období bude pripravovať 
a realizovať nasledovné aktivity:  
1. revitalizácia „Areálu zdravia Zlaté piesky“ 

Vzhľadom na stále sa zhoršujúci stav zariadení a vybavenia Areálu zdravia (ďalej AZ) Zlaté 
piesky a klesajúci počet návštevníkov, ako aj nevyužitý potenciál AZ, pripravujeme 
v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a hlavným architektom mesta 
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vypísanie medzinárodnej súťaže návrhov na revitalizáciu AZ Zlaté piesky. Cieľom súťaže 
bude získať podklad na prebudovanie areálu na moderný polyfunkčný rekreačno-športový 
areál s celoročným využitím.   

     2016 
1.1. Zabezpečiť vypísanie súťaže návrhov na revitalizáciu Areálu zdravia Zlaté piesky , jej 

vyhodnotenie, pripraviť program financovania revitalizácie.  
2017 – 2018  
1.2. Vypracovať projekt financovania vybraného návrhu revitalizácie AZ Zlaté piesky.  
1.3. Zabezpečiť spracovanie štúdie a ďalších stupňov projektovej dokumentácie. 
1.4. Zabezpečiť realizáciu 1. etapy revitalizácie areálu.   

 
2. využitie alternatívnych zdrojov energií a alternatívnych technológií 

Na základe návrhov na zníženie energetickej náročnosti budov v správe STARZ, ktoré budú 
vyplývať s vypracovaných energetických certifikátov budov, zabezpečiť spracovanie 
prípravnej dokumentácie na realizáciu týchto opatrení, vrátane ich financovania. 
2016 
2.1. Na základe záverov, ktoré budú vyplývať z energetických certifikátov vybraných budov 

zabezpečiť prípravnú dokumentáciu na realizáciu opatrení na využitie alternatívnych 
zdrojov energií a alternatívnych technológií na vybraných prevádzkach STARZ.  

2017 - 2018  
2.2. Zabezpečiť postupnú realizáciu opatrení na využitie alternatívnych zdrojov energií 

a alternatívnych technológií na vybraných prevádzkach STARZ v rozsahu finančných 
možností s cieľom zníženia nákladov na prevádzku zariadení a šetrenia životného 
prostredia.   

 
3. Dostavba 50 m bazéna a rozšírenie prevádzkových priestorov Plavárne Pasienky  

Na základe podnetu Slovenskej plaveckej federácie na vybudovanie národného plaveckého 
centra na Plavárni Pasienky zabezpečiť vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie 
dostavby ďalšieho 50 m bazéna, šatňových priestorov, hygienických a sociálnych priestorov 
na plavárni tak, aby celý objekt spĺňal technické podmienky na organizovanie vrcholných 
podujatí v plaveckých športoch. V súvislosti s týmto projektom bude potrebné v spolupráci 
so Slovenskou plaveckou federáciou riešiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na 
dostavbu, ktoré sú majetkom štátu a možnosti financovania projektu prostredníctvom dotácií 
na športovú infraštruktúru osobitného významu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.  
2016  
3.1. Zabezpečiť vypracovanie štúdie dostavby 50 m bazéna v spolupráci so Slovenskou 

plaveckou federáciou.  
2017 – 2018  
3.2. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie dostavby 50 m bazéna.  
3.3. Zabezpečiť vypracovanie projektu financovania dostavby 50 m bazéna. 
3.4. Zabezpečiť dostavbu areálu.  

 
4. Nové projekty na zapojenie mládeže do športových a pohybových aktivít  

2016 – 2018 
V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, mestskými časťami hlavného 
mesta, Bratislavským samosprávnym krajom, základnými a strednými školami na území 
Bratislavy, športovými zväzmi a asociáciami, športovými klubmi a občianskymi 
združeniami pripraviť nové projekty zapojenia mládeže – žiakov základných a stredných 
škôl do športových a pohybových aktivít. Prostredníctvom jednorázových ale aj dlhodobých 
súťaží a podujatí s využitím priestorov a zariadení organizátorov a STARZ zvýšiť záujem 
mládeže o šport a pohyb. V prvom rade by sa jednalo o súťaže a podujatia v kolektívnych 
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športoch s cieľom zapojiť do súťaží čo najväčší počet mládeže. STARZ by plnil úlohu 
vypracovania návrhu projektu a hlavného koordinátora podujatí a súťaží.  

 
 
VI. PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ  
Aj v ďalších troch  rokoch plánujeme organizovať tradičné športové podujatia pre širokú 
bratislavskú verejnosť. Kalendár podujatí, v ktorom sú zahrnuté aj najvýznamnejšie športové 
podujatia, ktoré sa budú konať na ZŠ O. Nepelu je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu. Medzi 
podujatia, ktoré sa tešia najväčšej obľube medzi účastníkmi sú: 
• Národný beh Devín – Bratislava – Bežecké podujatie pre všetky vekové a výkonnostné 

kategórie s medzinárodnou účasťou, ktorého sa v posledných rokoch zúčastňuje viac ako 
9 000 bežcov. Štart behu je na historicky pamätnom mieste – pod Hradom Devín. Cieľ 
a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje v centre Bratislavy za účasti 
predstaviteľov mesta. Dĺžka trate: dospelí - 11 625 m, deti - 2 600 m. 

• Cyklotúra priateľstva Bratislava – Nickelsdorf – Mosonymagyróvár –  Cykloturistické 
podujatie pre amatérskych cyklistov z Maďarska, Slovenska a Rakúska. Podujatie je 
organizované ako jazda peletónu cyklistov cez  územie troch štátov s občerstvením 
a so sprievodnými vozidlami (zdravotná služba, servis bicyklov).  
Dĺžka trate: cca 70 km. 

• Letné športové prázdniny – Denné tábory pre 7 až 14 ročné deti v týždenných turnusoch s 
bohatým, hlavne športovým programom so strediskom v areáli Základnej školy na 
Riazanskej ulici v Bratislave. Na deti čakajú loptové a pohybové hry, súťaže, plávanie, 
kúpanie, jazda na koni, základy vodnej turistiky – všetko pod dozorom starostlivo 
vybraných inštruktorov. 

• Bratislavský cross – Bežecké podujatie pre všetky vekové kategórie nadväzujúce na lesný 
beh s názvom Beh Devínskou Kobylou s 30-ročnou tradíciou.  Štart a cieľ je na kúpalisku 
Rosnička v Bratislave, Dúbravke.  
Dĺžka tratí: od 500 m do 6 500 m. 

• Mikuláš na ľade - Kultúrno - športové podujatie STARZu pre deti, mládež a dospelých 
na korčuliach. Podujatie sa uskutoční na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a Zimnom 
štadióne v Dúbravke. Na všetkých čaká diskotéka na ľade a deti dostanú mikulášsky darček. 

• Silvestrovský beh cez bratislavské mosty – Bežecké podujatie pre všetkých, ktorí si 
nevedia ani Silvester predstaviť bez športovania. Trasa vedie cez všetky funkčné 
bratislavské mosty a po nábreží Dunaja.  

 
Ďalšími aktivitami v oblasti organizovania športových podujatí je príprava nových projektov 
smerujúcich k zapojenia školskej mládeže základných a stredných škôl do pohybových aktivít 
v spolupráci s hlavným mestom, mestskými časťami, športovými klubmi, občianskymi 
združeniami a športovými zväzmi.  
 
 
VII. ZÁVER 
STARZ od svojho vzniku plnil dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok na rozvoj športu, 
telovýchovy a rekreácie na území hlavného mesta SR Bratislavy pre všetkých obyvateľov 
a návštevníkov Bratislavy a to jednak organizovaním tradičných a nových športových 
a pohybových podujatí ale hlavne starostlivosťou o zverené zariadenia a prevádzkovaním 
zariadení a areálov určených na športové, pohybové a rekreačné aktivity. Túto svoju úlohu chce 
STARZ plniť aj naďalej.  
Pri zabezpečovaní investičných zámerov a ich financovania organizácia plánuje spolupracovať 
resp. využívať účelové dotácie, a príspevky Peňažného fondu na podporu telesnej kultúry 
Hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Bratislavského samosprávneho kraja, dostupné európske fondy a programy. Organizácia má 
veľmi obmedzené vlastné zdroje na obstarávanie kapitálových výdavkov. V záujme realizácie 
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stanovených investičných zámerov bude organizácia hľadať ďalšie možnosti ich financovania  
z iných zdrojov, ako aj úspor z vlastnej činnosti organizácie, čím vytvoríme lepšie podmienky 
pre rozvoj organizácie a prevádzok v jej správe.  
V roku 2016 sa organizácii podarilo získať prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy 
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu na vstavbu šatňových priestorov 
v tréningovej hale Zimného štadióna O. Nepelu vo výške 62 100 Eur, čím sa znížia nároky na 
vlastné zdroje organizácie a v roku 2016 sa vstavba zrealizuje.  
STARZ v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu plánuje v širšom rozsahu 
propagovať a ponúkať zariadenia STARZ návštevníkom a turistom prichádzajúcim 
do Bratislavy.  
STARZ bude i naďalej úzko spolupracovať pri organizovaní medzinárodného cykloturistického 
podujatia „Cesta priateľstva“ s mestami Nickelsdorf v Rakúsku a Mosonymagyaróvár 
v Maďarskej republike, ktoré sa spolu so STARZom podieľajú na organizovaní tohto 
medzinárodného podujatia. 
STARZ každoročne dostáva príspevok na prevádzku organizácie z rozpočtu mesta, čím hlavné 
mesto výrazne podporuje rozvoj športových, telovýchovných a rekreačných aktivít obyvateľov 
hlavného mesta SR Bratislavy. Na rok 2016 má schválený bežný transfer – príspevok 
na prevádzku ako záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške 1 786 000 Eur. Vďaka tejto finančnej 
podpore mesta STARZ môže stanoviť nižšie ceny za vstupné, užívanie a nájmy telovýchovných 
zariadení ako sú komerčné ceny, a to hlavne pre mládež organizovanú v športových kluboch 
a oddieloch formou zliav, ale aj pre bežných návštevníkov zariadení. V prípade, ak by mesto 
transfer na prevádzku neposkytlo, STARZ by musel zvýšiť tieto ceny vstupného nájmov 
telovýchovných zariadení a poplatkov za užívanie telovýchovných zariadení v priemere 
o 78,3 %.  
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Kalendár podujatí STARZ 
Športové podujatia organizované STARZ 2016  
 
69. ročník – NÁRODNÝ BEH DEVÍN – BRATISLAVA 
Dátum: 10. apríla 2016  
Miesto konania: Devín – Bratislava, nám. Ľ. Štúra 
 
27. ročník - Cyklotúra CESTA PRIATEĽSTAVA  
Dátum: 28. mája 2016  
Miesto konania: Bratislava – Nickelsdorf – Mosonymagyaróvár – Bratislava 
 
LETNÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY /denné pobyty pre deti 7-14 r./ 
Dátum: 7. júla - 22. júla / 15. augusta - 26. augusta 2016 
Miesto konania: Základná škola Riazanská ul., Bratislava, areály STARZ 
 
17. ročník – BRATISLAVSKÝ CROSS 
Dátum: 15. októbra 2016 
Miesto konania: Areál Kúpaliska Rosnička, Bratislava a Sitina 
 
MIKULÁŠ NA ĽADE 
Dátum: 3. decembra 2016                   
Miesto konania: Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava a Zimný štadión, 
Harmincova ul. 2, Bratislava 
 
28. ročník – SILVESTROVSKÝ BEH   
Dátum: 31. decembra 2016                
Miesto konania: Ekonomická univerzita – Most Lafranconi - cez bratislavské mosty  
 

Športové podujatia na prevádzkach organizácie  
2016 
HOKEJOVÉ ZÁPASY KHL 
Dátum: 6. 1., 16. 1., 18. 1., 20. 1., 8. 2. 2016, september – december 2016 podľa rozlosovania 
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: HC SLOVAN Bratislava, a. s.  
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KRASOKORČUĽOVANÍ 
Dátum: 27. 1. – 31. 1. 2016  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský krasokorčuliarsky zväz 
HOKEJOVÝ TURNAJ  
Dátum a čas: 18. 4. – 23. 4. 2016  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: SELECTS SPORTS MANAGEMENT, INC, Portsmouth, NH, USA 
SLOVAK OPEN v stolnom tenise 
Dátum a čas: 10. 5. – 14. 5. 2016  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský paralympijský výbor  
Majstrovstvá sveta v HÁDZANEJ KADETIEK 
Dátum a čas: 18. 7. – 31. 7. 2016  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský zväz hádzanej 
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2017  
MAJSTROVSTVÁ SVETA V INLINE HOKEJI  
Dátum a čas: 24. 6. – 2. 7. 2017  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský zväz ľadového hokeja  
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FLORBALE ŽIEN 
Dátum a čas: 1. 12. – 10. 12. 2016  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský zväz florbalu 
2018  
Podujatia podľa požiadaviek športových zväzov, hlavného mesta a organizátorov športových 
podujatí.  
2019  
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI  
Dátum a čas: 3. 5. – 19. 5. 2019  
Miesto konania: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava 
Organizátor: Slovenský zväz ľadového hokeja  
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KONCEPCIA ROZVOJA  
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska  

na roky 2016 – 2018 
 
Predkladateľ: Ing. Vladimír Grežo 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Adresa: Židovská 1, 815 15 Bratislava 
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19, 814 55 Bratislava 
Technické dielne – Mlynská dolina 47, Bratislava 
 

I. VÍZIA  
Rozvíjať mestskú kultúru, pôsobiť ako sieťová organizácia pre spájanie v prvom rade riadenej 
kultúry na úrovni samosprávy hlavného mesta a všetkých 17 mestských častí. 
Pôsobiť spoločne s ostatnými účastníkmi na scéne mesta – tvorcami a organizátormi 
na zvyšovanie vnímania dôležitosti kultúry v hlavnom meste.  
Pôsobiť z pozície zriaďovanej kultúry na rozvoj mestskej kultúry, vytváranie podmienok 
pre kreatívny priemysel a kultúru v meste.  
Pôsobiť z pozície zriaďovanej kultúry na vytváranie strategických rámcov a na rozvoj mestskej 
kultúry ako služby pre obyvateľov hlavného mesta a vytváranie podmienok pre naplnenie tohto 
cieľa. 
Prinášať nové podnety a impulzy pre rozvoj mestskej kultúry, podnecovať kreativitu, pestrosť, 
dostupnosť a rozsah kultúrnych podujatí, realizovať podujatia a programy pre potreby hlavného 
mesta Slovenskej republiky ako jednej z európskych metropol.  
Za tým účelom ako predstaviteľ zriaďovanej mestskej kultúry podporovať združenia, 
mimovládne organizácie a tvorcov, ktoré prinášajú kultúrne projekty pre Bratislavu. Pomáhať 
zlepšovať podmienky pre kultúru a tvorcov pri jej napĺňaní ako službe obyvateľom. 
 
II. ANALÝZA 
1. Charakteristika organizácie  
BKIS dnes:  

BKIS je dnes najväčším organizátorom a súčasne podporovateľom kultúrnych projektov 
na verejných priestranstvách. Poskytuje najväčší rozsah nefinančnej – produkčnej, technickej 
a informačnej podpory tvorcom a organizátorom projektov v Bratislave. V rámci toho:  

• vytvára spoločné projekty pre mesto s mestskými časťami, mestskými organizáciami, vyšším 
územným celkom (VÚC); 

• podporuje tvorbu a organizovanie podujatí v meste s vyše 100 odbornými združeniami, 
organizáciami neziskového sektora, samosprávami mestských častí, bratislavskou župou ako 
aj so zahraničnými zastupiteľstvami na Slovensku; 

• je producentom najväčšieho slovenského mestského festivalu Kultúrne leto a hradné 
slávnosti Bratislava (KLaHSB), trvajúceho tri mesiace, ktorého súčasťou je 17 festivalov, 18 
cyklov a 70 spolutvorcov; 

• ročne realizuje vyše 100 vlastných podujatí pre mesto, takmer 100 divadelných predstavení 
a vyše 330 priamych spoluprác; 

• organizuje rozsiahle a komplexné projekty ako napríklad: slávnostný vstup SR do EÚ, 
Summit Bush – Putin, návšteva Kráľovnej Alžbety II., Summit NATO Bratislava; slávnostné 
odovzdanie najväčšieho investičného projektu novej zóny Eurovea v Bratislave, 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji; 

• BKIS efektívne promuje a podporuje obraz a značku mesta Bratislavy. 
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V roku 2009 bolo BKIS poverené vytvorením mestského divadla v uvoľnených priestoroch 
bývalej činohry Divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici. Mestské divadlo P. O. 
Hviezdoslava (MDPOH) je dnes prostredím vlastnej umeleckej tvorby (3 premiéry za divadelnú 
sezónu) a miestom uvádzania slovenských a českých inscenácií (100 ročne).  

V rámci činnosti MDPOH: 

• spoluorganizuje divadelný festival Nová Dráma; 

• je spolutvorcom pamäte mesta v projekte Chodník slávy hereckých osobností; 

• realizuje v prostredí MDPOH významné celospoločenské projekty (Spomienka na obete 
holokaustu, odovzdávanie cien - Via Bona, Anasoft Litera, Jána Langoša, Biela vrana, Start 
Up Awards a ďalších);  

• spolupracuje so školami pri výučbe a výchove, od materských, základných, stredných škôl až 
po absolventské projekty umeleckých vysokých škôl; 

• význam mestského divadla a jeho aktivity – je súčasťou kultúrnej infraštruktúry hlavného 
mesta a Mestskej časti Starého mesta (ZUŠ, projekty Stará tržnica a zóny Laurinská).  

K 30.06.2015 BKIS zamestnávalo 57 zamestnancov, z toho 28 žien a 29 mužov.  
2 zamestnanci boli k uvedenému dátumu so zdravotným postihnutím.  
BKIS prevádzkovo spravuje nasledovné mestské objekty: 
 
Adresa – budova  použitie 
Židovská 1 sídlo, administratíva, kurz CR, nácviky 
Gorkého 17 MDPOH, nácviky, divadelný klub 
Laurinská 20 z väčšej časti prenajatá ZUŠ Kowalského, Galéria pod 

divadlom 
Klarisky koncertno-výstavná sieň 
Mlynská dolina 47 prevádzkovo-technicko-skladový objekt 
 
Prevádzkovanie zahŕňa údržbu, udržiavanie funkčnosti, potrebné úpravy, revízie technológií 
a zariadení, zabezpečovanie a zvyšovanie bezpečnosti v objektoch. 
 

2. Vlastné projekty BKIS  
a) Významné akcie z kalendára SR a hlavného mesta 
b) Mestské divadlo MDPOH – činoherná scéna  
c) Hudobné a tanečné projekty a divadelný klub MDPOH 
d) Výstavy – Kostol Klarisky, Galéria pod divadlom   
e) Koncertná sieň a programy Klarisky    
f) Mestské festivaly Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava, Slovenské Vianoce 
g) Podporuje začínajúce hudobné projekty a skupiny 
h) Medzinárodné spolupráce so slovenskými kultúrnymi inštitútmi a Ministerstvom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR)  
i) Medzinárodná spolupráca kultúrnych inštitúcií – IFEA, Eurocities 
j) Akreditovaný kurz – Sprievodca cestovného ruchu a trvalé vzdelávanie sprievodcov, projekt 

školení „Prvého kontaktu“ 
k) Rozvíjanie a podpora značky Bratislava  

3. Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi  
BKIS je partnersky a kooperatívne profilovaná organizácia. Podpory a spolupráce v rámci 
mestského kultúrneho života spočívajúce najmä v produkčnom zabezpečení, technickej 
a informačnej podpore pre širokú škálu kultúrnych aktérov v meste, od štátnych 
a samosprávnych orgánov, štátom alebo samosprávou zriaďovaných kultúrnych inštitúcií, 
mestských častí cez profesionálne združenia, umelecké agentúry, vysoké školy, záujmové únie, 
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aktivity nezávislých umelcov a nezávislých platforiem, verejno-súkromné partnerstvá až po 
mimovládny sektor zahŕňajúci občianske združenia, charitatívne neziskové organizácie či 
športové kluby.  
 
Osobitné kapitoly pri spolupráci v širšom a koncepčnom meradle tvoria:  

• spolupráce s mestskými časťami hlavného mesta – Bratislava jedno mesto;  
• spolupráca s kultúrnou obcou pri mapovaní a vytváraní kultúrneho diania v meste; 
• spolupráca a podpora kultúry v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja; 
• medzinárodné spolupráce 

 

4. SWOT analýza – sebahodnotenie  
 + - 

V
nú

to
rn

ý 
pô

vo
d 

Silné stránky 
- značka, výsledky a vytvorené hodnoty 

(za 12 rokov) 
- produktové značky (Kultúrne leto 

a Hradné slávnosti Bratislava, Vianoce 
v Bratislave, Bratislavský Bál, Mestské 
divadlo P. O. Hviezdoslava) 

- odbornosť  
- skúsenosť 
- flexibilita a operatívnosť 
- kreativita 
- lojálni zamestnanci 
- široký záber poskytovaných výkonov 
- silná technická odborná podpora pre 

mesto 
- znalosť mesta a kontakty v prostredí 

kultúry v meste 
- overení dodávatelia 
- marketingová a komunikačná podpora 
- schopnosť spravovať širokú škálu 

objektov (na rôzne účely) 
- vzdelávacia akreditácia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(cestovný ruch)  

Slabé stránky 
- chýbajúce dlhodobé a strednodobé 

plánovanie 
- administratívna náročnosť ako 

subjektu verejnej správy 
- regulácia od zriaďovateľa a jej zmeny 

aj nad rámec legislatívy 
- pre zavedené rutinné postupy 

obmedzené vnímanie príležitostí 
- slabé využívanie IT technológií 
- chýbajúce objektívne meranie kvality 

podujatí (napr. prieskumy) 
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Príležitosti 
- poskytovanie pozitívnych zážitkov 

v „ťažkej dobe“ 
- medzisektorová spolupráca 
- spolupráca s mestskými časťami 
- interaktívne využívanie webu 

a informačných technológií prostredia 
(ankety, diskusie) 

- možnosť posilnenia zdrojov aj 
z podnikateľského prostredia 

- multifunkčné využitie objektov  
- vyťaženosť objektov 
- nové kultúrne udalosti a podujatia 
- predsedníctvo SR v 2017 – Bratislava 

hosťujúce mesto 
- otvorená príležitosť pre umelcov, 

tvorcov (súťaž) 
- financovanie aj mimo verejného 

sektora 
- kultúra na verejných priestranstvách 
- využitie nových moderných 

dostupných technológií a techniky 
- využitie mobilných aplikácií pre 

návštevníkov  

Riziká 
- chýbajúca stratégia rozvoja kultúry 

v Bratislave 
- nedostatočná váha hodnoty kultúry 

v prostredí mesta 
- podfinancovanie nevyhnutných 

nákladov na údržbu a obnovu budov – 
havarijný stav budov, hrozba 
obmedzenia prevádzky 

- globálne udalosti a spoločenská 
situácia 

- slabá konkurencieschopnosť na trhu pri 
získavaní doplnkových zdrojov  

- počasie  
- výška rozpočtu, dlhodobý trend 

znižovania príspevku 
- veľa operatívnych zmien z vonkajšieho 

prostredia 
- krátke až nereálne termíny zadaní 

a úloh z hlavného mesta 
- nenaplnenie potreby neustáleho 

vzdelávania 
- možné včasné nezachytenie nových 

trendov  

 
III. Vízia BKIS na roky 2016 – 2018 
1. Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava 
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava je dôležitý objekt mestskej infraštruktúry pre kultúru 
v hlavnom meste. Cieľom MDPOH v období 2016 – 2018 je rozvíjať funkcie činohernej 
divadelnej scény a kultúrneho centra mesta v čo najširšom meradle. Kultúrne dianie 
a divadelný život rozvinúť aj v širšom prostredí centra mesta a cez projekty vzdelávania 
a škôl aj v mestských častiach. 
 
1.1 Mestské divadlo – činohra 
Divadelná dramaturgia MDPOH bude dramaturgiou významných divadelných textov 
svetových aj slovenských autorov, s výrazným zameraním na súčasné témy alebo divadelnú 
klasiku. Obsah uvádzaných dramatických titulov plánujeme zostaviť v týchto hlavných 
skupinách: 
a) Hosťujúce inscenácie – výber z českej a slovenskej divadelnej tvorby v MDPOH  
– pri výbere predstavení hraných v MDPOH klásť dôraz hlavne na kvalitu predstavenia 
a referencie súboru  
[10 projektov divadiel ročne / 2016, 2017, 2018] 
b) Festival Nová Dráma 
– ako jeden z dvoch hlavných organizátorov s Divadelným ústavom pripravovať festival 
najzaujímavejších inscenácií súčasnej drámy, ktoré vzniknú v predchádzajúcej sezóne [jedenkrát 
ročne / 2016, 2017, 2018] 
c) Týždeň komédie v MDPOH  
– vytvoriť novú nesúťažnú prehliadku komédií profesionálnych divadiel 
[1. ročník apríl 2016 / následne každoročne] 
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d) Naštudovanie vlastných inscenácií 
– zamerať dramaturgiu na svetový repertoár divadelnej klasiky, na súčasných svetových, ale aj 
českých a slovenských úspešných autorov a tituly  priamo napísané pre MDPOH.  
[3 premiéry ročne / I., IX, XII 2016, 2017, 2018]. 
 
1.2 MDPOH – Mestské kultúrne centrum  
Ako jediný viacúčelový mestský priestor s kapacitou 300 – 440 miest, kvalitou vhodný pre 
významné podujatia, budeme rozširovať a rozvíjať hlavne: 
– významné celomestské a celoštátne spoločenské podujatia, priestory pre tvorbu, hudobné 
projekty, stálu scénu pre prezentáciu moderného tanca, novú scénu Bunker na alternatívne 
divadelné aj medzižánrové umelecké projekty, prepojenie divadla s projektmi mladej kultúry 
/Laurinská, Stará tržnica/ a Chodník slávy – ako pamäť mesta a pocta umelcom.  
[40 projektov / ročne pre 2016, 2017, 2018]  
V nadväznosti na víziu bude spracovaný dvojročný projekt MDPOH 2017 – 2018, zapojenie 
tvorcov, hlavného mesta a podporovateľov, pre rozvoj MDPOH a naplnenie vízie. Ich súčasťou 
bude plán získania doplnkových finančných zdrojov, program spolupráce so zahraničným 
partnermi z Európskej únie, ako aj návrh nového riešenia pre lepšie využitie existujúcich zdrojov 
mesta. [dvojročný projekt MDPOH 2017 – 2018, T: XI. 2016]  
 
2. Realizácia celomestských, významných štátnych a medzinárodných podujatí 
BKIS dnes vlastnými zdrojmi zabezpečuje prípravu a realizáciu významných sviatkov  
a akcií z kalendára SR a hlavného mesta, významné celoštátne a mestské podujatia, štátne 
návštevy, projekty a podujatia pamäte mesta.  
Charakter podujatí, pozícia Bratislavy ako metropoly a hlavného mesta si vyžaduje zvýšiť 
kvalitu a náročnosť týchto projektov. V záujme naplnenia tohto cieľa treba: 
• obnoviť a zlepšiť technické vybavenie a zabezpečenie BKIS pre mestské a celoštátne 

akcie;  
[rozpočet BKIS – investície / T: september 2016, 2017, 2018]  

• prehĺbiť a zefektívniť koordináciu všetkých účastníkov projektov s mestom, dosiahnuť 
dlhší časový horizont, a tak aj kvalitu príprav a realizácie; 
[vytvoriť systém koordinácie akcií / T: marec 2016]  

• dosiahnuť v spolupráci s mestom zvýšenie stability a kvality v príprave mestského 
festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava;  
[vytvorenie projektu KLaHSB na 2017–2018 / T: september 2016] 

• rozvinutie a celoročné využitie potenciálu historických udalostí, ako napríklad:  
Výročie korunovácie Márie Terézie [realizácia / T: 2016],  
100 rokov Československej republiky, spoločné projekty hlavných miest [príprava / T: 2017, 
realizácia / T: 2018]  
[ďalšie v Pláne činnosti BKIS na 2017, 2018 / T: IX.2016, IX: 2017] 

 
3. Úloha mestskej organizácie BKIS v rozvoji mestskej kultúry 
Pozícia kultúry vo vzťahu k ekonomicky silným oblastiam v meste je dlhodobo v Bratislave na 
okraji záujmu. Doterajšie dokumenty ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy tento stav nedokázali zmeniť. Vhodným a potrebným nástrojom je prijatie 
Stratégie rozvoja kultúry za účasti širokého spojenia organizátorov a tvorcov pôsobiacich 
v Bratislave. Dôležitým nástrojom stabilného rozvoja je predĺženie schopnosti plánovania 
a financovania projektov na obdobie 2-3 rokov. To sa dotýka zriaďovanej kultúry a projektov 
ako Kultúrne leto, MDPOH, ale rovnako aj prostredia mestských grantov.  
V tejto oblasti sme si stanovili tieto oblasti smerovania: 
• maping priestorov a bodov kultúrnej infraštruktúry v Bratislave, vytvorenie mapy 

kultúry v Bratislavy /priestorovej aj časovej/ [1. verzia T: XII. 2016, pokračovanie 
s vysokými školami a spolupracujúcimi  organizáciami / T: XII. 2017 ] 
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• zber dát pre prípravu kultúrnej politiky v Bratislave [T: V. 2017] 
• podpora spoluprác a projektov pre Slovensko: komunikácia a spoločné projekty 

samospráv v kultúre; [Predstavenie projektu  T: VI. 2017] a projekty pre Slovensko napr. 
výstava „Videl som všetky kostoly Slovenska“ [4 mestá SR / T: XII. 2016] 

• podpora vstupu kultúry a umenia do verejných priestranstiev;  
• podpora tvorivosti a kreatívneho priemyslu v meste;  
• rozširovanie priestorových podmienok a zvýšenie potenciálu využitia mestských objektov; 
• nové spolupráce a projekty s kvalitnou a rozmanitou dramaturgiou pre kultúru v meste;  
• podporovať rozvoj talentov a tvorivosti pre všetky vekové kategórie;  
• podporovať vstup kultúry do rôznych oblastí života mesta, podpora kultúrnosti  

[v Pláne činnosti BKIS na 2017, 2018 / T: IX.2016, IX. 2017] 
 

4. Bratislava ako metropola v medzinárodnom prostredí 
Má za cieľ spoločne s útvarmi mesta a samosprávy budovanie značky hlavného mesta SR 
Bratislavy ako európskej metropoly, podporu hlavného mesta ako partnera kultúrnych projektov 
v medzinárodnom kontexte, získavanie medzinárodných spoluprác a projektov. Konkrétne 
plánované projekty: 
Využitie potenciálu Predsedníctva SR v EÚ pre budovanie značky a kultúrny rozvoj mesta 
[VII. – XII. 2016]  
• Uchádzanie sa o usporiadanie konferencie EUROCITIES – Culture forum [prípravy T: 

2016, konanie / T: 2017 alebo 2018] 
• Prepojenie európskych a svetových festivalov s Kultúrnym letom a Hradnými 

slávnosťami Bratislava, rozvoj cyklu projektov Medzinárodná Bratislava. [vytvorenie 
projektu KLaHSB / T: september 2016] 

• Prezentácia Bratislavy a budovanie značky mesta cez kultúrne inštitúty (KI) 
v spolupráci s MZVaEZ SR: Projekt Videl som všetky kostoly Slovenska; [do slovenských 
KI  / T: 2016–2017] výstavy BRATISLAVA; [vytvorenie / T: 2016, uvádzanie na 
slovenských veľvyslanectvách a KI s MZVaEZ SR / T: 2017–2018],  

• Rozvíjanie cezhraničnej spolupráce s okolitými mestami a krajinami V4, festival 
podunajských krajín a rozvoj spolupráce s prihraničnými oblasťami  

• V spolupráci s univerzitami rozvinutie medzinárodných projektov v Bratislave 
[v Pláne činnosti BKIS na 2017, 2018 / T: IX. 2016, IX. 2017] 

 
5. Podpora projektov mestských častí a organizátorov mestskej kultúry 
BKIS je hlavný dodávateľ kultúrnych technických a produkčných služieb pre magistrát 
a mestské organizácie v Bratislave, avšak Bratislava je bohatá na tvorcov, aktívne združenia, 
mimovládne organizácie a spolky. Cieľom je pripraviť lepšie podmienky pre rozvoj aktivít 
a poskytnúť produkčnú, logistickú, informačnú a technickú podporu pre konkrétne podujatia 
kultúrneho života v meste.  
Bratislava – jedno mesto 
Rozšírenie a zintenzívnenie spolupráce a podpory kultúry na území celého hlavného mesta, 
nielen počas festivalu Kultúrne leto, ale počas celého roka. Spoluprácu z oblasti podpory akcií 
preniesť na hodnotenie a rozvoj potenciálu mestských častí. [v Pláne činnosti BKIS na 2017, 
2018 / T: IX. 2016, IX. 2017] 
K tomu pre jednotlivé oblasti treba vybudovať: 
a) moderné technické zabezpečenie podujatí – s novými pódiovými riešeniami 
a zabezpečením nového výkonnejšieho a kvalitnejšieho osvetlenia;  
[podľa rozsahu vlastných finančných zdrojov a investícií z mesta / T: X. 2016, 2017, X. 2017]   
b) zvýšenie kapacít pre ozvučenie podujatí;  
[podľa rozsahu vlastných finančných zdrojov a investícií z mesta / T: X. 2016, 2017, X. 2017]   
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c) zvýšenie odbornosti realizačných pracovníkov a produkčných služieb kult. projektov;  
[projekt: vzdelávanie / T: celoročne, špecializované vzdelávanie v kultúre, predstavenie  
/T: V. 2017, realizácia / T: IX. 2017 – VI. 2018] 
 
Klarisky ako otvorený mestský priestor tvorcov pre kultúru 
Rozvinúť široké multispektrálne využitie jedinečného mestského priestoru.  
Autorský projekt BKIS Klarisky CIU – bol zaradený do elektronického zásobníka projektov 
IROP. / T: 2016 príprava, 2017 začiatok realizácie, 2018 dokončenie realizácie. 
[nastavenie a zverejnenie systému a pravidiel / T:  VI. 2016, realizácia T: IX. 2016] 
 
6. BKIS ako informačný „HUB“  
Funkčný informačný uzol je základ pre riešenie potreby koordinácie kultúrnych 
a spoločenských akcií hlavného mesta, mestských častí, VÚC a je potrebný z dôvodov 
lepšieho využitia vkladaných zdrojov, potreby organizačnej koordinácie na verejných 
priestranstvách ako aj zabezpečenie kvality služieb a bezpečnosti návštevníkov.  
Rozvinutie projektu Kam v Bratislave ako styčný bod pre kalendár podujatí v meste bez ohľadu 
na to, kto je organizátor. Bude sa uskutočňovať systémom aktívneho zberu a verifikácie 
informácií o pripravovaných podujatiach v meste a tie budú zaraďované do mestského kalendára.  
Súčasne treba zvýšiť informačné kapacity mesta a BKIS a vytvoriť lepší priestor 
pre propagovanie kultúrnych udalostí – od klasických oficiálnych výlepových plôch cez využitie 
masovokomunikačných prostriedkov až po najnovšie informačno-komunikačné technológie 
a mobilné aplikácie. [2016 – 2017]:  
• zapojenie sa do obmedzenia čiernych výlepov v spolupráci so SOZA  

[príprava projektu / T: V.  2016, realizácia / T: 2016–2017, vyhodnotenie a návrh ďalšieho 
postupu / T: 2018 ] 

• projekt spoločnej propagácie mestských organizácií a hlavného mesta V súčinnosti 
s útvarmi mesta a Magistrátu posilniť informácie o kultúrno-spoločenských službách 
a programoch mesta pre verejnosť a súčasne zvýšiť efektívnosť vynakladaných zdrojov 
mestských organizácií a mesta. [príprava projektu / T: IX. 2016, realizácia / T: X. 2016 - XII. 
2017, hodnotenie XII. 2017 ] 

Veľký rozvojový potenciál majú mobilné aplikácie, pričom ich výraznejším využitím by sa 
Bratislava mohla stať modernou značkou v ponímaní návštevníkov. Zjednodušená, prehľadná 
a zjednotená on-line komunikácia rýchlym spôsobom informuje obyvateľov a návštevníkov 
mesta o kultúrnych, spoločenských aktivitách, službách v Bratislave a približuje sa tak mladej 
generácii.  
• projekt „Bratislava na jeden klik“  

[príprava / T: XII. 2016, realizácia / T: 2017–2018] 
 
7. Vnútorný rozvoj organizácie 
Cieľom je využiť tvorbu a prijatie vízie BKIS 2016 – 2018 na stabilizáciu požiadaviek 
mesta a zvýšenie kvality a efektívnosti fungovania BKIS.  
Stabilizáciu zadania využijeme na optimalizáciu vnútorných procesov a štruktúr, zlepšenie 
produktivity práce a zvýšenie výkonov. To umožní zaviesť objektívne hodnotenie kvality 
pre zabezpečenie merateľnosti a zlepšovania. 
Rozvoj bude smerovať hlavne do nasledujúcich oblastí:  
a) Rozvoj ľudských zdrojov  
Zdrojom úspechov v budúcnosti sú zamestnanci vzdelaní, správne  motivovaní, poznajúci 
a zdieľajúci hodnoty, ciele a pravidlá. Organizáciu tvoria ľudia, ktorí svojou profesionalitou, 
spoľahlivosťou, nasadením a s citom pre návštevníka poskytnú tú najlepšiu službu. Pre ich prácu 
poskytneme prislúchajúce pracovné podmienky s nekompromisným dôrazom na bezpečnosť 
a záujmom o individuálne potreby. Rozvíjaním silných stránok a kontinuálnym vzdelávaním 
v špeciálnych oblastiach podporovať tímovú prácu a prirodzené líderstvo.  
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b) Rozvoj v oblasti financií  
Predĺženým plánovaním a spracovaním spoločných tém a projektov s Magistrátom zvýšiť 
efektívnosť využitia zdrojov.  
Okrem financovania z príspevku hlavného mesta a hľadania doplnkových zdrojov zo štátneho 
rozpočtu a prostriedkov Európskej únie využijeme obchodný potenciál aktivít a podujatí 
a zvýšime zdroje z komerčného prostredia. 
c) Rozvoj správy nehnuteľností 
V oblasti správy nehnuteľností najmä formou modernizácie technológií (vykurovanie, 
rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia rozvodov médií – voda, elektrina) znížiť náklady 
na prevádzku budov a dopracovať sa k energeticky efektívnejším budovám.  
d) Rozvoj technicko-prevádzkových priestorov  
V technicko-prevádzkových priestoroch v Mlynskej Doline vhodnou reorganizáciou skladových 
priestorov a kombinovaním s remeselnými priestormi, doplnením o kontajnerové sklady zvýšiť 
kapacitu skladových priestorov, prístup k nim a ich zabezpečenie, a tým prispieť k rozšíreniu 
možnosti využitia a efektívnosti výkonov.  
 
Na víziu BKIS 2016 – 2018 nadväzujú ročné realizačné plány činnosti BKIS, v ktorých 
budú podrobnejšie rozpracované a premietnuté konkrétne smerovania a úlohy s potrebnou 
kooperáciou s hlavným mestom, termínmi plnenia a odpočtami úloh. 
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KONCEPCIA ROZVOJA ZOO BRATISLAVA  
na roky 2016 – 2018  

 

 
Predkladateľ: Ing. Miloslava Šavelová 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
  Primaciálne námestie 1 
Adresa: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4 
 
I. VÍZIA 
ZOO Bratislava sa stane „bratislavským prírodným oddychovým parkom“. Ponúkne 
dokonalejšie a príjemnejšie prostredie pre celodenný pobyt návštevníkov – rozmanité 
a vzrušujúce možnosti pre pozorovanie a interakcie so zvieratami a tiež zachová pútavé krajinné 
výhľady.  
ZOO Bratislava predstaví zvieratá v ich prirodzených skupinách a ich prírodnom prostredí, ktoré 
im ponúkne mnoho environmentálnych možností a dobré životné podmienky. 
V ZOO Bratislava budú skvalitnené služby pre návštevníkov a to vrátane rozšírenia kapacity 
parkovacích miest pre osobné parkovanie. 
ZOO Bratislava sa stane modernou zoologickou záhradou európskeho štandardu, ktorá svojim 
vybavením, technológiou a službami pritiahne turistov a návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj 
širších cezhraničných oblastí.  
 
II. ANALÝZA 
II.1 Charakteristika organizácie 
ZOO Bratislava s rozlohou 96 ha je rozdelená do troch výrazných ekologických regiónov, troch 
stredísk, ktoré definujú hlavný okruh prehliadky:  

� Vydrica (podľa rieky Vydrica) – historické, intenzívne zastavané územie, medzi 
súčasným vchodom do ZOO a pavilónom primátov  

� Lúka – horná časť areálu  
� Les – prístupný zo strediska Vydrica.  

ZOO Bratislava je členom prestížnych medzinárodných profesionálnych organizácií – Únie 
českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO), Európskej asociácie zoologických 
záhrad a akvárií (EAZA), Euroázijskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EARAZA), 
Medzinárodnej asociácie vzdelávacích pracovníkov (IZE) a Medzinárodného druhového 
informačného systému (ISIS). Chová viac ako 900 jedincov živočíchov v 175 druhoch. Ročná 
návštevnosť je viac ako 300 tisíc. ZOO Bratislava si neustále udržuje odbornú prestíž vďaka 
svojim chovateľským úspechom a podielu na reintrodukčnej činnosti.  
ZOO Bratislava bola pre verejnosť otvorená v máji roku 1960 a počas svojej existencie 
zaznamenala viacero krutých zásahov do svojho života. Azda najhorším bola likvidácia dvoch 
tretín expozičnej časti v roku 1987 bez akejkoľvek náhrady. Z uvedeného sa ešte nestihla 
spamätať a už vošlo do platnosti rozhodnutie o výstavbe Diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta 
– Staré grunty. V dôsledku výstavby tejto diaľnice bola ZOO Bratislava pre verejnosť uzavretá.  
Budovanie a rozvoj ZOO Bratislava sú ovplyvnené finančnou situáciou hl. m. SR Bratislava, 
ktoré v roku 2003 uznesením MsZ č. 241/2003 schválilo ideovú koncepciu rozvoja ZOO 
Bratislava. V súlade s uvedenou koncepciou bol vybudovaný pavilón šeliem a pavilón primátov. 
Na ďalšiu realizáciu chovných zariadení ZOO Bratislava neobdržala finančné krytie.  
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dlhodobo neboli v ZOO Bratislava riešené 
problémy súvisiace s nevyhovujúcim stavom inžinierskych sietí, komunikácií a chodníkov 
pre návštevníkov, centrálnou prípravovňou krmív, ako aj havarijným stavom oplotenia ZOO 
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Bratislava. Problémy v prevádzke zoologickej záhrady spôsobuje tiež absencia osvetlenia 
a ozvučenia areálu.  
Autopark a poľnohospodárska technika sú už zastarané, zametací a polievací automobil chýba.  
ZOO Bratislava má prepočítaný evidenčný počet pracovníkov 74, rozdelených do štyroch 
hlavných útvarov – ekonomický, zoologický, marketing a hospodárska správa.  
V oblasti vzdelávania, propagácie a marketingu každoročne dochádza k skvalitneniu činnosti a to 
rozširovaním výučbových ekologických programov pre škôlky, základné a stredné školy, 
zapájaním sa do medzinárodných kampaní EAZY na záchranu ohrozených druhov a tiež 
realizáciou prírodovedných krúžkov. V chovateľskej činnosti došlo v ZOO Bratislava 
k zásadnému kvalitatívnemu posunu v spôsobe chovu i vystavovania zvierat. Dosiahli sme 
výborné chovateľské výsledky a úspechy v odchovoch a dodržiavaní welfare zvierat. Svedčí 
o tom celý rad chovateľských úspechov pri rozmnožovaní a prvoodchovoch v Slovenskej 
republike. Chýbajúci investičný potenciál spôsobil, že u niektorých chovateľsky i návštevnícky 
zaujímavých druhov zvierat, pre ktoré nemáme dlhodobo vhodné podmienky sme sa museli 
vzdať ich chovu. Ich obnova bude viazaná na výstavbu nových chovných zariadení, spĺňajúcich 
požadované chovateľské štandardy, ako aj vzdelávacie a estetické kritériá s ohľadom na 
atraktívnosť expozícií pre návštevníkov.  
Významným odborným úspechom pre ZOO Bratislava je účasť vo viacerých reintrodukčných 
projektoch, pričom za projekt záchrany antilopy Oryx dammah sme obdržali medzinárodné 
ocenenie.  
 
II. 2 Projekty 
ZOO Bratislava počas svojej existencie participovala na množstve projektov záchrany 
ohrozených druhov živočíchov. V súčasnosti je zapojená do 24 európskych záchranných 
programov pre ohrozené druhy tzv. „EEP“ a do 16 tzv. „ESB“ – účasť v európskych plemenných 
knihách. Okrem záchrany ohrozených druhov bola ZOO Bratislava zapojená do medzinárodného 
vzdelávacieho projektu „Ochrana prírody nepozná hranice“ spolu so ZOO Viedeň a ZOO Brno 
a ďalej do výskumných projektov spolu s IZW Berlín (Inštitút pre výskum zoologických 
a divých zvierat v Berlíne) a Univerzitou veterinárnej medicíny vo Viedni.  
 
II. 3 SWOT ANALÝZA  
Silné stránky: 

- dostupnosť v rámci Bratislavy 
- rozmanitosť prírodných zón 
- kvalifikovaní odborní pracovníci 
- dobré výsledky v oblasti vzdelávania a marketingu 
- dobré výsledky v chovateľskej práci 

Slabé stránky: 
- zlý technický stav inžinierskych sietí (časté havárie kanalizačných i vodovodných 

rozvodov)  
- absencia inžinierskych sietí v stredisku „Les“  
- nevyhovujúci stav komunikácií  
- chýbajúce obslužné komunikácie  
- provizórna prípravovňa krmív pre zvieratá (v bývalom bufete)  
- zastaraný autopark (napr. LIAZ na vývoz kontajnerov má 26 rokov)  
- od roku 2010 nebol vybudovaný žiadny nový pavilón, príp. chovné zariadenie (realizácia 

schválenej koncepcie rozvoja ZOO bola zmrazená)  
- ZOO Bratislava nedisponuje karanténnym zariadením  
- zastaraná poľnohospodárska technika  
- zlý, nevyhovujúci stav priestorov hospodárskej správy (kancelárie, šatne, dielne, sklady)  
- rozpadajúce sa oplotenie areálu ZOO Bratislava – havarijný stav  
- zlý technický stav mnohých chovných zariadení – väčšina budov potrebuje rekonštrukciu  
- nedostatočná dokumentácia inžinierskych sietí (budovaných pred rokom 1989)  
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- nedostatok parkovacích plôch pre návštevníkov  
- nevyhovujúci tvar a terén ZOO – zosúvajúci sa svah nad šatňou ošetrovateľov vtákov, 

dlhé dochádzkové vzdialenosti pre rodiny s deťmi (ktorý pre nedostatok parkovacích 
miest parkujú pred cintorínom v Slávičom údolí) od parkoviska k vstupu a následne 
k zvieratám, strmé stúpanie k niektorým chovným zariadeniam (dôsledok vytlačenia 
ZOO z pôvodnej polohy výstavbou D2)  

- kapacitne nevyhovujúce pokladne, ktoré v sezóne spôsobujú dlhé rady návštevníkov  
- nedostatok WC v areáli ZOO Bratislava  
- expozične neucelená prehliadková časť  
- nevysporiadané majetkové vzťahy po výstavbe diaľnice D2 (napr. vlastníkom 

administratívnej budovy – RIADITEĽSTVO ZOO – je stále NDS, a.s.)  
- neozvučený areál  
- neosvetlený areál  
- nízka úroveň priemernej mzdy  

Príležitosti:  
- nový vchod  
- viaceré strediská služieb pre návštevníkov  
- nový most spájajúci stredisko LES a LÚKA  
- predĺženie sezóny, doplnenie služieb, rozšírenie návštevníckej časti do nerozvinutých 

oblastí  
- presun návštevníkov po ZOO dopravnými prostriedkami  
- možnosť vybudovania SAFARI  
- zapožičiavanie detských vozíkov  

Riziká:  
- nedostatočné finančné zdroje  
- zložité získavanie odborných pracovníkov v dôsledku nízkych platových pomerov  
- značná fluktuácia u pracovných pozícií – ošetrovateľ – chovateľ a údržbár (v dôsledku 

nízkeho zárobku)  
- konkurencia iných oddychových aktivít  
- absencia nových investícií spôsobí postupné znižovanie počtu návštevníkov a tým 

aj zhoršovanie povesti a ratingu ZOO  
- vysychanie lesa, nedostatok vodných zdrojov  

 
III. CIELE A ÚLOHY  
Hlavným faktorom spokojnosti návštevníkov a zvýšenej návštevnosti je kvalita služieb, príjemné 
a bezpečné prostredie pre návštevníkov. V strediskách služieb pozdĺž hlavného okruhu 
prehliadky (Vydrica, Lúka, Les) budú vytvorené podmienky pre piknik a konzumáciu 
doneseného jedla, taktiež budú vytvorené prenajímateľné krbové miesta v stredisku Les. 
Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb bude dostatok toaliet pripojených na kanalizáciu, 
prebaľovacie pulty pre matky s deťmi, miestnosť pre matky na kojenie detí a tečúca voda. 
Nemenej dôležité budú stravovacie zariadenia.  
Ak by sme sa v rámci demonštrácie uspokojenia potrieb návštevníkov zoologickej záhrady 
inšpirovali Maslowovou pyramídou, vyzerala by nasledovne:  
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozvoj služieb pre návštevníkov bude zameraný najmä na:  

- inštaláciu on-line webových kamier v chovných zariadeniach a tiež bezpečnostných 
kamier na parkoviskách 

- skvalitnenie informačného systému 
- zlepšenie gastronomických služieb (vybudovanie reštaurácie) 
- nahradenie nevyhovujúcich drevených občerstvovacích kioskov kvalitným zázemím pre 

poskytovanie občerstvenia 
- pokračovanie v rozširovaní detských ihrísk 
- vybudovanie dostatočného počtu WC pre návštevníkov 
- realizovanie dostupnej WI-FI v areáli 
 

Súčasne so skvalitnením služieb pre návštevníkov je potrebné vybudovať nový vstup z ulice 
Staré grunty, parkovacie plochy a nový most (o dĺžke125 m) nad „Údolím vtákov“, ktorý prepojí 
hornú lúčnu časť zoologickej záhrady s lesnou časťou a vytvorí prístupný, zaujímavý a výrazný 
hlavný okruh prehliadky.  
Nová organizácia expozícií zvierat podľa biogeografických regiónov zohľadní krajinné 
a kultúrne dedičstvo zoologickej záhrady.  
Pri návrhu rozmiestnenia zvierat v novej koncepcii prihliadame na dobré životné podmienky 
(welfare) zvierat, ochranárstvo a vzdelávanie. 
Z hľadiska welfare zvierat sú najlepšie druhy pre ZOO Bratislava druhy z podobných prírodných 
a klimatických podmienok ako má ZOO Bratislava. Nové druhy – rosomák, urzon, líška 
arktická, líška korzak, veverica stromová, burunduk sibírsky, kolonok sibírsky – obohatia najmä 
oblasť lesa. Bažantovité druhy, sovy a dravé vtáky, budú lemovať cestu do DinoParku smerom 
od Pavilónu primátov, a tiež pozdĺž náučného Sovieho chodníka. 
Z hľadiska ochranárskych cieľov nadviaže ZOO Bratislava na chovateľské úspechy 
z minulosti, vrátane chovu hyeny pásavej, kulana turkménskeho, koňa Przewalského, zubra 
európskeho, siku vietnamského a ďalších zvierat zaradených do Európskych záchranných 
programov pre ohrozené druhy (EEP). ZOO Bratislava bude participovať chovom a odchovmi 
ohrozených druhov dravcov a sov v spolupráci s miestnymi ochranárskymi organizáciami 
na projektoch záchrany týchto druhov v prírode (vypúšťanie odchovaných jedincov 
do prirodzených biotopov výskytu). 
Z hľadiska vzdelávania je jedným z cieľov koncepcie rozvoja spestriť kolekciu zvierat o nové 
druhy vtákov – dravcov, sov, bažantov, papagájov z Austrálie a Patagónie a ďalších 
nezvyčajných druhov živočíchov. Život týchto zvierat priblížiť návštevníkom prostredníctvom 
pútavých informačných panelov, interaktívnych prvkov, či zapojenie týchto druhov 
do komentovaných kŕmení a výučbových programov.  
Pes hyenovitý, ktorý je zvedavý, spoločenský, aktívny bude výborným druhom pre obohatenie 
Afrického bioregiónu. 
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ZOO Bratislava taktiež rozšíri kolekciu domácich a zdomácnených zvierat, tradičnými aj 
nezvyčajnými druhmi, ako napríklad kolekciou miniatúrnych plemien domácich zvierat – mini-
ovca, mini-krava v kontraste s maxi-plemenami sliepok domácich, králikov domácich a pod.  
Návštevnícky atraktívne zvieratá a ich chovné zariadenia určujú charakter každého bioregiónu. 
Nosné expozície a veľké výhľady budú doplnené menšími expozíciami doplnkových druhov 
s možnosťou blízkeho pohľadu.  
V bioregióne juhoamerický tropický les návštevníci stretnú jaguára, nosáľa, kapybaru a lamu 
alpaku na juhoamerickej pampe. Orangutan a gibon budú umiestnení v pavilóne primátov. 
Ázijský región bude ďalej reprezentovaný pandami červenými, množstvom močiarnych 
a bažantovitých vtákov. Tigre sibírske a snežné leopardy budú kontrolovať Údolie vtákov. 
Ázijské kopytníky, ťavy a kulany budú obývať preslnené lúky na ceste do lesa. Návštevníci sa 
stretnú s kengurami v priechodnej expozícii Austrálskeho bioregiónu. Vlky budú umiestnené 
v oblasti lesa v euroázijskom bioregióne. V bioregióne Africký prales, stredisko Lúka, bude 
lákadlom výhľad na hrošíkov na zemi aj pod vodou, šimpanzy budú „páni“ pralesa. Návštevníci, 
ako aj levy a hyeny budú mať úžasný pohľad na Africkú savanu. Majestátne žirafy v zmiešanej 
expozícii s ďalšími africkými kopytníkmi budú dominovať spolu s výhľadom na mesto a okolitú 
krajinu.  
 
III. 1. Ciele a úlohy na roky 2016 – 2018  
Činnosť ZOO Bratislava nebola poznačená len krutými zásahmi do svojho života (ako už bolo 
v časti „II. ANALÝZA“ uvedené), ale hlavne nedostatkom finančných prostriedkov. 
Požiadavky na zabezpečenie prevádzky a hmotného investičného majetku boli realizované 
v minimálnej miere. Táto skutočnosť spôsobila, že nevyhnutné požiadavky na prevádzkový 
i kapitálový transfér sa neustále hromadili a ich neriešenie spôsobovalo a spôsobuje zvýšené 
čerpanie položiek opravy a údržby ako aj zvýšené čerpanie u energetických vstupov.  
 
Ciele a úlohy na rok 2016:  
Cieľ:  Popri plnení hlavných úloh ZOO (ochrana, vzdelávanie, oddych a výskum) dosiahnuť 

zvýšenie záujmu verejnosti o návštevu ZOO, nakoľko bez návštevníkov, ktorí si 
prichádzajú do ZOO oddýchnuť a pobaviť sa (teda rekreovať sa), by sme nemohli plniť 
vyššie uvedené poslanie ZOO.  

Úlohy: 
1. Realizovať odkanalizovanie už dva roky (sponzorsky) vybudovaných WC. 
 - Územné rozhodnutie     T: 03/2016 Z: Ing. Kralovič 
 - Stavebné povolenie     T: 04/2016 Z: Ing. Kralovič 
 - Výber dodávateľa     T: 06/2016 Z: Ing. Polónyi 
 - Realizácia stavby     T: 08/2016 Z: Ing. Kralovič 
2. Realizovať stavbu – chovné zariadenie pre vlka európskeho 
 - Územné rozhodnutie + stavebné povolenie  T: 01/2016 Z: Ing. Kralovič 
 - Výber dodávateľa     T: 03/2016 Z: Ing. Polónyi 
 - Realizácia stavby     T: 06/2016 Z: Ing. Kralovič 
 
3. Rozšírenie výbehu pre pandu červenú    T: 06/2016 Z: Ing. Eliáš 
 
4. Rekonštrukcia voliéry pre ibisy červené   T: 05/2016 Z: Ing. Eliáš 
 
5. Opravy, úpravy a modernizácie súčasných chovných zariadení, ktoré sú nevyhnutné (oprava 

sietí na výbehoch šeliem z dôvodu zamedzenia úniku, oprava umelých skál a jazierok 
u šeliem, oprava oplotenia preddvorčekov u žiráf a zebier, oprava strechy, dverí a komína 
v maštali u sitatúng, oprava maštale u hrošíkov, oprava oplotenia u diviakov lesných, zubra 
európskeho, jeleňa európskeho, jeleňa sika,...)  

T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
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6. Obstaranie automatických napájačiek pre ľudoopy  
        T: 1. štvrťrok 2016 Z: Mgr. Pirošková 
 
7. Spevnenie a podoprenie svahu (oporný múr) nad šatňou ošetrovateľov vtákov a v lese, kde je 

plánovaný „Soví chodník“.  
         T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
8. Obstaranie kontajnerového vozidla LIAZ – na vývoz kontajnerov  
         T: rok 2016 Z: JUDr. Žák 
9. Obstaranie 2 ks elektromobilov a 1 ks automobilu na transporty zvierat 
         T: 06/2016 Z: JUDr. Žák 
10. Obstaranie PD oplotenia ZOO a realizácia 1. etapy oplotenia ZOO 
         T: rok 2016 Z: Ing. Kralovič 
11. Obstaranie PD – premostenie od nosorožcov (LÚKA) do LESA 
         T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
12. Obstaranie PD novej prípravovne krmív  
         T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
13. Rekonštrukcia poľného hnojiska (vybudované pred 24 rokmi) 
         T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
14. Oprava cestných komunikácií – pri jazere pelikánov a od jazera plameniakov na HS 
         T: rok 2016 Z: Ing. Eliáš 
15. V záujme lepšej komunikácie s návštevníkmi zabezpečiť tzv. „rozprávanie“ sa s nimi 

prostredníctvom informačných tabúľ, ktoré ich milou a ústretovou formou oboznamujú 
o novinkách v ZOO, prácach v areáli či na chovných zariadeniach. 

       T: od schválenia koncepcie Z: Ing. Moravcová 
Pre rok 2016 sme uviedli len nevyhnutné požiadavky. Okrem nich po skončení sezóny bude 
nevyhnutné riešiť otázku skvalitnenia gastronomických služieb.  
Úloha č. 1 je finančne krytá (kapitálový transfér od zriaďovateľa). 
Úloha č. 2 bude finančne krytá – združením finančných prostriedkov (dary), Environmentálny 
fond a TIPOS, a.s. 
Úlohu č. 3 a 4. plánujeme financovať z odpisov r. 2016 a vlastných zdrojov. 
Úlohy č. 5 až 14 sú úlohy, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť, avšak nemajú finančné krytie. 
Úlohu č. 15 splníme (informačné tabule zabezpečíme z prevádzkových prostriedkov). 
 
Ciele a úlohy na rok 2017: 
Cieľ:  Popri plnení hlavných úloh ZOO (ochrana, vzdelávanie, oddych a výskum) dosiahnuť 

zvýšenie záujmu verejnosti o návštevu ZOO, nakoľko bez návštevníkov, ktorí si 
prichádzajú do ZOO oddýchnuť a pobaviť sa (teda rekreovať sa), by sme nemohli plniť 
vyššie uvedené poslanie ZOO. 

Úlohy:  
1. Stroje do prípravovne krmív (píla na mäso a kosti, priemyselná umývačka na prepravky,  

práčka na zeleninu mraziace a chladiace boxy,... )  
         T: 04/2017 Z: Mgr. Pirošková 
2. MANITU – univerzálny nakladač 
         T: 07/2017 Z: JUDr. Žák 
3. Polievacie auto 
         T: 07/2017 Z: JUDr. Žák 
4. Zametacie auto  
         T: 07/2017 Z: JUDr. Žák 
5. PD kolektorového riešenia rozvodov sietí technického vybavenia územia, ktoré by svojím 

umiestnením a použitými stavebnými materiálmi zohľadňoval súčasné potreby a schválený 
rozvoj ZOO Bratislava.  

         T: 08/2017 Z: Ing. Kralovič 
                Ing. Eliáš 
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6. Výber dodávateľa kolektorového riešenia 
         T: 10/2017 Z: Ing. Polónyi 
7. Realizácia I. etapy kolektorového riešenia 
         T: 12/2017 Z: Ing. Kralovič 
8. Realizácia oplotenia ZOO Bratislava – II. etapa 
         T: rok 2017 Z: Ing. Kralovič 
9. Projektová príprava a realizácia vybraných chovných zariadení v súlade so schválenou 

koncepciou rozvoja.  
         T: rok 2017 Z: Ing. Kralovič 
                Ing. Eliáš 
10. Oprava cestnej komunikácie Vydrica – Lúka a Vydrica – Les  
         T: rok 2017 Z: Ing. Eliáš 
11. Vybudovanie regulačnej stanice (RS) plynu, nakoľko v súčasnosti využívame prenajatú  RS 

od RTVS, ktorá je podľa poslednej revízie v havarijnom stave (RTVS ju už opravovať 
nebude, nakoľko plyn ako zdroj zrušili). 

         T: rok 2017 Z: Ing. Eliáš 
12. Realizácia nového informačného systému (panely, menovky, atď.) 
         T: rok 2017 Z: Ing. Moravcová 
13. Napojenie areálu na WIFI sieť 
         T: rok 2017 Z: TOP SOFT s.r.o. 
14. Zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia v areáli ZOO 
         T: rok 2017 Z: Ing. Eliáš 
 
Ciele a úlohy na rok 2018: 
Cieľ:  Popri plnení hlavných úloh ZOO (ochrana, vzdelávanie, oddych a výskum) dosiahnuť 

zvýšenie záujmu verejnosti o návštevu ZOO, nakoľko bez návštevníkov, ktorí si 
prichádzajú do ZOO oddýchnuť a pobaviť sa (teda rekreovať sa), by sme nemohli plniť 
vyššie uvedené poslanie ZOO. 

Úlohy: 
1. Oplotenie areálu ZOO Bratislava – III. etapa 
        T: rok 2018 Z: Ing. Kralovič 
2. Pokračovanie v obstarávaní PD a realizácie chovných zariadení podľa schválenej rozvoja. 
        T: rok 2018 Z: Ing. Kralovič 
               Ing. Eliáš 
3. Pokračovanie v realizácii kolektorového riešenia inžinierskych sietí (II. etapa)    
       T: rok 2018 Z: Ing. Kralovič 
               Ing. Eliáš 
4. Obstaranie PD a realizácia verejných WC v hornej časti areálu (LÚKA) 
        T: rok 2018 Z: Ing. Eliáš 
 
Okrem úloh, ktoré vyplynú z koncepcie rozvoja, bude nevyhnutné vysporiadať majetkové 
vzťahy medzi NDS, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislava. Ide o vysporiadanie po dokončení 
diaľnice D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty. Súčasne bude potrebné vysporiadanie 
pozemkov nachádzajúcich sa v areáli ZOO, nakoľko celková plocha areálu je 96 ha, avšak na LV 
Hl. m. SR Bratislavy je len 80,8 ha.     
Na záver uvádzame, že potreba finančných prostriedkov na roky 2016 – 2018 bude cca 25 
mil. EUR. Túto čiastku sme stanovili odhadom ceny vyššie uvedených potrieb a tiež 
porovnaním s cenami za podobné projekty v našich i zahraničných ZOO. Zdôrazňujeme, že ide 
o odhad, nakoľko skutočná suma bude zrejmá až z rozpočtov k PD. Pre porovnanie však 
uvádzame, že v ZOO Praha stál viac ako 25 mil. EUR jeden pavilón pre slony indické a hrochy 
obojživelné.  
Ak úlohy, vyplývajúce z tejto koncepcie nebudú finančne kryté, bude nevyhnutné naďalej 
majetok ZOO udržiavať v prevádzky schopnom stave. Bude to vyžadovať stále vyššie 
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prostriedky, nakoľko odstraňovanie havarijných situácií sa vyskytuje čoraz častejšie. Ako sme už 
v návrhu koncepcie uviedli, spôsobí to zníženie počtu návštevníkov, zhoršenie povesti a ratingu 
ZOO.  
 
 
V Bratislave, 4. januára 2016 
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Koncepcia rozvoja  
Galérie mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018  

 

Predkladateľ: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ  
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1  
Adresa: Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava  
Objekty: Mirbachov palác, Františkánske námestie 11  

/stála expozícia barokového umenia a premenné výstavy/  
Pálffyho palác, Panská ulica č.19  
/stála expozícia gotiky, slovenského umenia 20. storočia, premenné výstavy/  
Depozitár: Devínska Nová Ves na Opletalovej ulici č.   
 

I. VÍZIA 
Galéria mesta Bratislavy (GMB) ako významná inštitúcia má viac ako 50-ročnú tradíciu v živote 
mesta. Svojou činnosťou kontinuálne napĺňa kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. V tomto 
chce pokračovať aj v nasledujúcich troch rokoch v zmenených a náročnejších podmienkach 
vyplývajúcich z premeny Bratislavy na hlavné mesto členského štátu Európskej únie. Táto 
skutočnosť si vyžaduje realizáciu kvalitnejších výskumno-publikačných vlastných aj 
medzinárodných projektov, zodpovedajúcu akvizičnú a zbierkotvornú činnosť, ako aj aplikáciu 
a využitie nových technológií. Spôsoby dosiahnutia týchto cieľov sú nasledovné:  
 
II. ANALÝZA 
II. 1 Charakteristika organizácie  
Úlohou GMB je tvorba zbierkových fondov výtvarného umenia, ich konzervovanie, 
reštaurovanie, odborné spracovávanie, ochrana a prezentácia formou výstav, publikácií, 
prednášok a pod. GMB ročne pripravuje v priemere 22 výstav na svojej pôde, a cca. 3-4 
v zahraničí, pričom je jednou samostatnou jednotkou, t.j. príspevkovou organizáciou mesta 
zameranou na výtvarné umenie s dvomi prezentačnými objektmi, totiž  tzv. Mirbachovým 
a Pálffyho palácom. Dosahovaná návštevnosť je ročne v priemere približne 30.000 osôb.  
Tieto úlohy plní odborné oddelenie (historici umenia, reštaurátori, asistenti, správcovia zbierok 
v spolupráci s inštalačným oddelením inštitúcie a s pracovníkmi tzv. obslužných profesií). 
Vzhľadom na rozsah produkcie a zvyšujúce sa nároky na jej úroveň je personálne 
poddimenzovaná hlavne vo svojej výkonnej odbornej zložke a bolo by vhodné jednotlivé 
špecializácie odborného zamerania v budúcnosti rozšíriť.  
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti galérie si vyžaduje zvýšené investície, pokiaľ 
chceme spĺňať jeho normy a rozsah obvyklý v porovnateľných inštitúciách identického 
zamerania. V tejto súvislosti sa spoliehame na výstavbu nového depozitára pre uskladnenie 
mestských zbierok, ktoré sú v správe GMB, ktorá by vyriešila stav ich akútneho ohrozenia. 
Chceme totiž kvalitnými výstavami z našich zbierok ukázať ich rozmanitosť a bohatstvo 
všetkým cieľovým skupinám Bratislavčanov, čo v tejto situácii je možné len čiastočne, per partes 
a nekoncepčne. GMB má priemerne 79 zamestnancov (v prepočte na celé úväzky 52 
zamestnancov), v čom sú odborní pracovníci, / štyria historici umenia, traja reštaurátori, dvaja 
depozitári, jedna asistentka odborného úseku, dvaja galerijní pedagógovia, dve asistentky výstav, 
jedna pracovníčka pre Public Relations a ostatné tvorí administratíva - obslužné činnosti – správa 
budov, ekonomické oddelenie, pracovníčka pre prácu a mzdy, dozor v expozíciách, strážnici 
noční, denní, tiež tí v depozitároch, kuriči a upratovačky./ Veľkú časť našej prezentácie 
v dôsledku takéhoto personálneho zloženia uskutočňujeme s externými kurátormi. Galéria sa 
zameriava na oblasť výtvarného umenia vo všetkých jeho druhoch a rozmanitosti, čím 
uspokojujeme relatívne široký okruh záujemcov z radov odbornej aj laickej verejnosti, pričom 
nezanedbateľná a veľmi intenzívna je naša práca s deťmi a školami. Pozornosť venujeme tiež 
seniorom najmä formou prednáškovej činnosti a sprievodmi s výkladom k jednotlivým 
výstavám, čo sa stretáva s veľkým záujmom a účasťou konkrétnej vekovej skupiny našich 
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priaznivcov. Vo fondoch máme cca 35000 zbierkových položiek, z ktorých 25 000 bolo 
digitalizovaných, čo je percentuálne nezvykle vysoký podiel v porovnaní s inými inštitúciami 
podobného zamerania na Slovensku. Musíme však spomenúť havarijný, doslova kritický stav 
uloženia týchto zbierok, ktorý nespĺňa ani najzákladnejšie požiadavky a normy. V súčasnosti je 
to doslova plechový hangár v Devínskej Novej Vsi postavený v roku 1983, ktorý mal byť 
provizóriom a nemá ani najzákladnejšiu výbavu, resp. je to nemožnosť vytvorenia vhodnej klímy 
a prostredia pre bezpečné prežitie tam uložených diel a zachovanie ich intaktnosti. Nádejou je v 
súčasnosti konštruktívny  postoj a prístup súčasného vedenia mesta, ktoré vyčlenilo financie na 
preskúmanie statiky budovy bývalej školy na Plickovej ulici v Rači, ktorá by mala byť 
rekonštruovaná a upravená pre potreby Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy. 
Okrem otázky depozitára veľmi naliehavou záležitosťou je stav objektu Mirbachovho paláca, od 
ktorého rekonštrukcie už uplynulo 40 rokov. Vyžaduje si investície do opravy fasády, jej 
kamenných článkov, okien a brán. Tiež vnútorného dvora, ktorý je jediným zachovaným, 
uzavretým pôvodným priestorom palácovej architektúry obdobia rokoka v meste. Palác je 
jedinou historickou stavbou na pôde Starého mesta, ktorá vykazuje vysoký podiel autenticity 
a zachovania pôvodnosti, slúžil tiež reštaurátorom napr. ako nenahraditeľný vzor a zdroj foriem 
kovaní a iných prvkov pri rekonštrukcii bratislavského hradu. V tejto súvislosti očakávame 
aspoň čiastočnú sanáciu a pomoc pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európy, z financií pre 
túto funkciu Bratislavy ako hlavného mesta štátu vládou vyčlenených prostriedkov, keďže táto 
udalosť privedie do Bratislavy množstvo návštevníkov, novinárov a reprezentantov európskych 
inštitúcií.  
Musíme spomenúť aj to, že hoci Pálffyho palác prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, opravou 
a prestavbou v roku 1983, jeho stav si po 33 rokoch tiež vyžaduje minimálne opravu okien, 
balkóna a vonkajšej i dvorovej fasády. Zatekanie a následné zamŕzanie vlhkosti spôsobuje 
presaky a deštrukciu interiérov napriek nákladnej sanácii strechy v predposlednom roku. 
V opravách treba jednoznačne kontinuálne pokračovať, aby na ne neboli vyvolané ďalšie, 
ďaleko vyššie náklady.  
 
II.2 Projekty  
Projekty organizácie  
Vo výstavnom pláne GMB sa nachádza viacero medzinárodných projektov, ktoré sa každoročne 
objavujú, ako napr. osvedčená, dlhoročná spolupráca s firmou Henkel s názvom Slovensko 
Slovensku, v rámci ktorého sa uskutočnia výstavy významných slovenských výtvarníkov 
úspešných aj za hranicami SR, ďalej Mesiac fotografie (FOTOFO) alebo celomestský projekt 
Socha a objekt. Na nasledujúce tri roky máme naplánované výskumno-publikačné prezentácie 
staršieho a súčasného domáceho výtvarného umenia ako napr. osobností Arnold Peter Weisz-
Kubínčan, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Vladimír Gažovič a ďalšie. Významnou udalosťou 
bude ukončenie reštaurovania nadrozmerného obrazu pôvodne z kostola klarisiek v Bratislave – 
Regina Angelorum, ktorý predstavuje v slovenských pomeroch tak z hľadiska ikonografického, 
výtvarného, reštaurátorského a aj svojej monumentality absolútny unikát. Jeho záchrana trvala 
niekoľko rokov a uskutočňuje sa prakticky v štyroch etapách. Externým zadaním by si vyžiadala 
náklad viac ako stotisíc eur, naši reštaurátori na to potrebovali ani nie desatinu, aj keď čiastočne 
aj vo forme grantu Ministerstva kultúry SR. Viac ako 28 m2 kvalitného, no veľmi poškodeného 
spracovania atypického religiózneho obsahu z polovice 18.storočia /olej na plátne/ sa určite stane 
po svojom sprístupnení v jednom z kostolov v centre Bratislavy magnetom a vítaným 
obohatením z hľadiska cestovného ruchu. Kontinuálne usilujeme aj o sfunkčnenie 
a sprístupnenie suterénu Mirbachovho paláca, ktorý sa stane príťažlivou viacúčelovo 
využiteľnou plochou v absolútnom strede Starého mesta so zaujímavou históriou, ale najmä 
skvelými možnosťami využitia vo verejnom záujme. Tento zámer je však zatiaľ len v rovine 
plánov, keďže neboli na jeho uskutočnenie vyčlenené finančné prostriedky zo strany 
zriaďovateľa GMB a majiteľa objektu, ktorý sa po dlhom a náročnom úsilí stal konečne 
definitívne a nescudziteľne mestským.  
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II.3 Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi  
GMB širokospektrálne spolupracuje s inštitúciami aj jednotlivcami. Dlhoročne a pravidelne sa 
orientuje na kultúrne inštitúty zahraničných zastupiteľstiev v Bratislave a v rámci tejto 
spolupráce realizuje významné výstavy na pôde GMB. Takisto pravidelne prináša výstavy nášho 
umenia v zahraničí, pričom spolupracuje s našimi zastupiteľskými úradmi. Týmto spôsobom sa 
trvale zapisujeme do povedomia odbornej a  laickej verejnosti doma i vo svete. 
Nesmierne významné je pre GMB aj získavanie grantov na vlastné projekty, čím môže 
realizovať náročné výstavy a vydávať publikácie v rozsahu, aký nemá na Slovensku paralelu, 
s výnimkou Slovenskej národnej galérie. Popri tom je to aj množstvo súkromných sponzorov, 
ktorí nezištne podporujú výstava a publikácie GMB. V posledných rokoch sa podarilo 
spolupracovať skutočne s najväčšími svetovými inštitúciami ako Reina Sophia v Barcelone. 
Centrum G. Pompidou v Paríži, Museé de Grenoble a ďalšími, čím si GMB mimoriadne zvýšila 
svoje medzinárodné renomé. Rovnako aj v ďalších troch rokoch plánujeme spolupracovať 
s viacerými zahraničnými významnými inštitúciami. Prirodzená a nadštandardná je aj stále 
spolupráca so Slovenskou národnou galériou a ostatnými slovenskými galériami, v ktorej 
plánujeme pokračovať aj v ďalších rokoch.  
 
II.4 SWOT ANALÝZA – SEBAHODNOTENIE  
II.4.1 Silné stránky  
Trvalé udržiavanie povedomia vysokej kvality a hodnoty značky GMB vo verejnosti už viac ako 
50 rokov napriek spoločenským, politickým a ekonomickým zmenám, tradícia, kontinuita, 
kultivovanosť a stabilita našej kultúrnej produkcie a ponuky. Vysoká úroveň odborných 
pracovníkov na európskej úrovni 
II.4.2 Slabé stránky  
Podfinancované prevádzkové a technické náklady (údržba budov; materálno-technické 
a technologické vybavenie inštitúcie v súlade s potrebami a nárokmi súčasnosti a pod.). 
II.4.3 Príležitosti  
Získanie finančných zdrojov pre rekonštrukciu, údržbu a materiálno-technické zabezpečenie 
výstav v rámci predsedníctva SR v Rade Európy (2. polrok 2016), získavanie finančných 
prostriedkov z rôznych zdrojov z verejného a súkromného sektora.  
II.4.4 Riziká  
Nevhodné uskladnenie zbierkových fondov GMB, absencia základnej potreby, t.j. vhodného 
depozitára, ohrozenie, nemožnosť prezentácie a veľké náklady na reštaurovanie (kapacitné aj 
finančné). Vzhľadom na nízke tabuľkové platy vážne problémy s dopĺňaním kvalitného 
a zodpovedného personálu na všetkých úrovniach, predovšetkým však tzv. obslužného, 
vzhľadom na existujúcu legislatívu aj veľké pracovno-právne riziká týkajúce sa ľudského 
faktora. 
 
III. CIELE A ÚLOHY  
1. Rekonštrukcia fasády Mirbachovho paláca  
Termín: 1. september 2016 
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
2. Vybudovanie depozitára pre mestské zbierkové fondy v správe GMB podľa súčasných 
noriem a nárokov na ich ochranu a uloženie. 
Termín: 31. december 2018 
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
3. V priebehu rokov 2015-2018 pripraviť každý rok v GMB minimálne dve významné 
zahraničné výstavy 
Termín: 2016 – 2018  
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
4. Pripraviť v zahraničí každý rok minimálne dve výstavy slovenského výtvarného umenia 
Termín: 2016 – 2018  
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
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5. Pripraviť každý rok výstavu na základe kunsthistorického výskumu zameranú na dejiny 
výtvarného umenia na Slovensku 
Termín: 2016 – 2016  
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
6. Pripravovať rôzne formy vzdelávanie pre rôzne vekové kategórie 
Termín: 2016 – 2018  
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
7. Vydať každý rok aspoň dve publikácie alebo rozsiahle katalógy ku pripravovaným 
výstavám 
Termín: 2016 - 2018  
Zodpovedný: riaditeľ GMB 
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KONCEPCIA ROZVOJA  
MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE  

na roky 2016 – 2018 
 

Predkladateľ: Juraj Šebesta, riaditeľ 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Adresa: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1 
 
Pracoviská:  Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry –  UKCL, Laurinská 5, 
  Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26, 
  Úsek literatúry pre deti a mládež – ULDM, Kapucínska 3, 

Úsek náučnej literatúry (UNL): 
- Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry (OHUL) s galériou Artotéka, 

Kapucínska 1, 
- Oddelenie odbornej literatúry (OOL), Knihárska dielňa, Klariská 16, 
- Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS), Klariská 16. 
- Úsek metodiky, riaditeľstvo a Úsek ekonomiky a hospodárskej správy, 

Klariská 16 
 

I. VÍZIA  

V rokoch 2016 – 2018 sa bude Mestská knižnica v Bratislave (ďalej MKB) rozvíjať ako 
modernizujúca sa informačná, vzdelávacia a kultúrna inštitúcia pre všetky vekové kategórie 
používateľov, s cieľom posilňovať komunitné cítenie obyvateľov hlavného mesta a ich 
spolupatričnosť k nemu.  
Zvýšený nákup dokumentov umožní rozvoj fondov, a to aj v oblastiach, kde to doposiaľ 
nedovoľovala legislatíva (audio a audiovizuálne diela). Čiastočnou estetizáciou najkritickejších 
priestorov (Oddelenie odbornej literatúry a Úsek literatúry pre deti a mládež) sa knižnica pokúsi 
prilákať používateľov aj ako miesto na stretávanie, trávenie voľného času, či plnenia si 
školských povinností. V duchu stratégie „Knižnica za čitateľmi“ sa pokúsi získať tých nových aj 
menej zaužívanými spôsobmi.  
 

II. ANALÝZA  
II. 1 Charakteristika organizácie  
MKB je univerzálnou verejnou knižnicou, jednou z najstarších na Slovensku. Vznikla 
01.10.1900. Jej hlavným poslaním je zabezpečovať slobodný a rovný prístup k informáciám 
šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnica plní aj vzdelávaciu a kultúrnu funkciu, 
podporuje čitateľskú, informačnú a počítačovú gramotnosť všetkých skupín obyvateľov 
hlavného mesta. Poskytuje knižnično-informačné služby: výpožičky knižničných dokumentov, 
služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, ústne aj písomné faktografické a bibliografické 
informácie, rešerše, medziknižničné výpožičné služby, prístup k elektronickým informačným 
zdrojom, kopírovanie a skenovanie knižničných dokumentov, väzbu dokumentov, knihárske 
práce. Prehlbuje poznanie kultúrneho dedičstva a umenia organizovaním kultúrnych podujatí. 
Sprostredkúva poznatky aj z vied, najmä spoločenských.  
Samotné priestory MKB sú na uvedené činnosti kapacitne dostačujúce. Prevažná väčšina, viac 
než 70% fondu (z cca 260 000 dokumentov) sa nachádza vo voľnom výbere a v študovniach, sú 
teda rýchlo dostupné, v porovnaní s akademickými a vedeckými knižnicami, ktoré majú fondy 
najmä v skladoch, neraz aj vo väčšej vzdialenosti od miesta výpožičiek. Dlhodobým problémom 
MKB je nedostatok financií na akvizíciu, stav niektorých priestorov a nízke mzdy zamestnancov. 
Tieto negatívne faktory ovplyvňujú úroveň služieb, výkony knižnice, počet čitateľov či 
výpožičiek. Väčšina používateľov v dnešnej dobe očakáva dostatok dokumentov vo fondoch 
a príjemné, inšpirujúce prostredie. MKB by vo všeobecnosti potrebovala komplexnú 
rekonštrukciu budov a modernizáciu priestorov Úseku literatúry pre deti a mládež a Oddelenia 
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odbornej literatúry, to však zrejme presahuje horizont rokov 2016 – 2018. Úspechom by bola 
príprava projektovej dokumentácie k takýmto zmenám v danom období, resp. pridelenie financií 
na jej vypracovanie.  
Z hľadiska vekovej štruktúry zamestnancov došlo v posledných rokoch k pozitívnemu posunu, 
v knižnici v súčasnosti pracuje v službách viac mladších zamestnancov. Pokiaľ majú motiváciu, 
sú spravidla veľkým prínosom. Rozsiahlejšiemu systematickému náboru mladých knihovníkov 
bránia najmä nízke mzdy a veľmi nízka fluktuácia zamestnancov. Veková štruktúra je 
nasledovná:  
do 35 rokov                       12 zamestnancov 
do 50 rokov                       14 zamestnancov 
do 60 rokov                       15 zamestnancov 
nad 60 rokov                     18 zamestnancov 
V knižnici stále pracuje pomerne veľký počet dôchodcov – 16 zamestnancov.  
Pokiaľ ide o vzťah k ostatným verejným knižniciam v meste, MKB ich metodicky usmerňuje, 
organizuje pre ne rôzne vzdelávacie semináre a workshopy, podieľa sa na spoločných 
podujatiach, vypracúva ročnú celomestskú štatistiku. Systém verejného knihovníctva je 
v Bratislave špecifický, vznikol už v roku 1968: každá mestská časť je zriaďovateľom svojej 
vlastnej knižnice. Tie majú rôzne podmienky a knižnično-informačné systémy, nie sú navzájom 
prepojené. Bratislavčan nemôže na jeden preukaz využívať služby verejných knižníc na území 
hlavného mesta, do každej knižnice jednotlivých mestských častí potrebuje iný preukaz. VK 
v Bratislave sa usilujú vyjsť používateľom v ústrety zapojením sa do súborného katalógu 
Infogate, organizovaním spoločných podujatí a budú hľadať ďalšie možnosti na vzájomné 
uznávanie preukazov. V podmienkach Bratislavy je to dlhodobý proces, ktorý presahuje obdobie 
rokov 2016 – 2018. V súčasnosti umožňujeme čitateľom, registrovaným v knižniciach menších 
mestských častí, využívať služby MKB bezplatne.  
 
II.2 Projekty  
Vlastné projekty MKB tvoria jadro jej osvetovo-vzdelávacej činnosti a kultúrnych podujatí 
zameraných najmä na podporu čítania, propagáciu literatúry a budovanie vzťahu k umeniu 
a kultúre ako takej. Aj cyklických podujatí sú desiatky. Finančne náročnejšie projekty 
realizujeme vďaka podpore z grantových systémov MK SR a BSK, od roku 2016 sa budú viaceré 
uchádzať o dotácie z nového Fondu na podporu umenia. MKB ročne organizuje viac než 300 
podujatí, časť z nich v koprodukcii s inými inštitúciami.  
Podujatia pre deti a mládež:  
Čítanie, čo nenudí – interaktívne čítanie pre deti a dospievajúcu mládež s účasťou autorov alebo 
hercov, často aj veľmi známych osobností – význam pre rozvoj čítania najmladšej generácie, pre 
jej budovanie vzťahu ku knižnici. 
Čítajme spolu – projekt na odstraňovanie spoločenských bariér medzi zdravými a zrakovo alebo 
inak zdravotne znevýhodnenými deťmi – knižnica získala za projekt v roku 2015 ocenenie 
v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér. 
Áno umenie alebo Lole workshopy – cyklické podujatia zamerané na rozvíjanie tvorivosti 
a fantázie a vzťahu k umeniu, ale i na správanie sa v kolektíve (napr. Hudba – hluk – ticho – 
zvuk; V krajine Malého princa; V sne a umení je všetko možné; Z pece na trón; Červené 
topánky;O troch kozliatkach; Čo na to Štúr?; Šrófikove dobrodružstvá; Ako víla Jazmínka 
a škriatok Vendelín zachránili les, podrobnejšie v prílohe č. 1) 
Svet pána Brailla alebo Spoznajme svet nevidiacich – exkurzia pre deti na Oddelení 
pre nevidiacich a slabozrakých.  Deti si môžu vyskúšať, ako zvládať bežné životné situácie bez 
zraku: písať a čítať Braillovým písmom, určiť čas, zvuky, vône, spoznávať hmatom reliéfne 
obrázky, pozrieť ukážky filmu s audiokomentárom či prejsť sa priestorom len pomocou paličky 
a zvukového signálu. Deťom to priblíži spôsob, ako vnímajú svet zrakovo postihnutí ľudia, ako 
im môžeme pomôcť, ako s nimi komunikovať bez rozpakov. Deti si u nás uvedomia (často po 
prvýkrát), že zdravie nie je samozrejmosť a ako zrakový či iný hendikep sťažuje každodenný 
život.  
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Workshopy o prírode, o ochrane prírody a vzťahu k ekológii 
Vedecké prednášky a prednášky o vesmíre, prehistorických zvieratách a o prírode pre deti 
v spolupráci s externými spolupracovníkmi (Dušan Valent, Juraj Čačaný) 
Divadelné predstavenia pre deti rôzneho veku (Divadlo Piki, Jozef Štupák, Bratislavské 
bábkové divadlo a ďalší) 
Jarný maratón s knihou – vždy v Týždni slovenských knižníc – propagácia slovenského autora 
a jeho knihy v 4 okresoch Bratislavy v spolupráci s verejnými knižnicami (Staromestská 
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka), ku 
ktorým sa v posledných rokoch pridala aj Malokarpatská knižnica v Pezinku. V danom týždni sa 
konajú autorské čítania postupne vo všetkých uvedených knižniciach.  
Noc s Andersom – dobrodružná noc v knižnici s čítaním, hádaním, hrami, pátraním po knižnom 
bohatstve od piatku večera 19:00 h do soboty rána 8:00 h vždy pri príležitosti narodenia 
dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena (2. apríl). Ide o celoslovenský projekt, 
s medzinárodným presahom – napr. Čechy, Poľsko, Slovinsko.  
Bratislava, moje mesto – literárno-výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií vždy v aktuálnom školskom roku – propagácia mesta a života v ňom medzi deťmi, 
zviditeľňovanie mesta, budovanie vzťahu detí k mestu, v ktorom žijú.  
 
Podujatia pre verejnosť, seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov 
Počítačová škola pre seniorov – bezplatné školenia práce na počítači pre seniorov každý rok 
v októbri 4 až 5 týždňov – súčasť projektu Seniorfest v meste. 
Počítačové konzultácie pre seniorov – bezplatné konzultácie zvyčajne od januára do júna, kde si 
záujemcovia môžu priniesť svoje zariadenia a konzultovať prácu na nich so zamestnancami 
MKB, ktorí sa im počas jedného týždňa venujú individuálne každý deň do dvoch hodín.  
Bratislavská burza kníh – vždy počas Bratislavy pre všetkých, v spolupráci s verejnými 
knižnicami Bratislavy, týždenné podujatie, s využitím vyradených a starých kníh, ktoré sa 
predávajú za symbolickú cenu, výťažok z predaja ide prednostne na nákup zvukových kníh 
a rozvoj fondov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj na nákup nových dokumentov 
pre celú knižnicu.  
Kino pre nevidiacich – cyklus mesačných filmových projekcií (okrem leta) s hlasovým 
komentárom pre nevidiacich a slabozrakých občanov v spolupráci s n. o. Trnka. Niekoľkokrát za 
rok sa návštevníkom predstavia aj tvorcovia premietaného filmu, najmä herci a režiséri. V MKB 
takto so zrakovo znevýhodnenými besedovali napr. Emília a Magda Vášáryové, Ladislav 
Chudík, Štefan Kvietik, Eduard Grečner a Zuzana Kapráliková, Ľubomír Paulovič, Juraj Nvota, 
Elena Podzámska a ďalší.  
Deň otvorených dverí v ONS – každoročne pri príležitosti Dňa nevidiacich (13.11.) verejnosť 
má možnosť zoznámiť sa so špeciálnymi pomôckami pre nevidiacich a uvedomiť si, že aj 
banality každodenného života môžu byť pre niekoho obrovskou prekážkou (rozlišovanie mincí či 
bankoviek pri platení, výpis dokumentov na úradoch, nastavenie budíka a podobne). 
Bratislava pre všetkých  
MKB sa zúčastňuje víkendového celomestského podujatia v duchu sloganu “Bratislava – mesto, 
ktoré číta“. V rámci toho organizuje okrem burzy kníh množstvo obľúbených podujatí: divadelné 
predstavenie pre deti, vernisáž výstavy, koncert, ukážku výcviku vodiacich psov pre nevidiacich, 
literárne podujatie pre dospelých), ponúka bezplatnú registráciu pre nových čitateľov i bezplatný 
prístup na internet.  
Mesiac fotografie  
Výstavy v Galérii Artotéka a v priestore Pod knižnicou, v spolupráci s OZ FOTOFO.  
 

Kultúrne leto v čitárni U červeného raka (do roku 2015 sa konalo s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR, od roku 2016 budeme žiadať o grant z Fondu na podporu 
umenia; kvalitou a rozsahom podujatí nemá obdobu medzi knižnicami v SR) 
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Čítajme slovenskú literatúru  
Cieľom projektu je propagovanie hodnotných aktuálnych diel slovenskej literatúry vo všetkých 
žánroch, najmä poézie a prózy, ale aj drámy a non-fiction v pravidelných mesačných cykloch, 
s vyvrcholením počas leta, keď sa podujatia projektu konajú každý týždeň. Prezentujeme 
významných slovenských autorov a ich diela na profesionálnej úrovni, s účasťou moderátora 
a s hudobným sprievodom ako kultúrnu udalosť, prístupnú širokej verejnosti.  
Hudba U červeného raka 
Projekt je zameraný na propagáciu a podporu pôvodnej slovenskej hudobnej scény 
nekomerčného charakteru. Podporujeme a prezentujeme najmä žánre folku a blues, ktoré mali v 
letnej čitárni už po minulé roky úspech.  
Vlnenie U červeného raka 
Cieľom projektu je prezentovať a podporiť slovenskú nekomerčnú scénu umelcov, ktorí sa 
venujú často viacerým formám umenia. Ambíciou je prilákať aj mladšie publikum práve 
netradičnými multižánrovými formami či populárnymi, ako sú slam poetry, stand-up comedy 
a pod. 
Folklór U červeného raka 
Podporujeme a propagujeme jedinečný slovenský folklór a tradičnú kultúru priamo 
v historickom centre Bratislavy, kde môže osloviť slovenské i zahraničné publikum bez ohľadu 
na jazykové bariéry. Speváci, tanečníci, muzikanti prezentujú slovenský folklór z rôznych 
regiónov.  
Filmové večery U červeného raka  
Premietanie študentských dokumentárnych a animovaných filmov v spolupráci s OZ Living 
Documentary. 
 
II. 3 Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi  
Profesní partneri:  
Slovenská národná knižnica – spolupráca v odbornej knižničnej a štatistickej oblasti, 
organizácia odborných knižničných podujatí pre knihovníkov, význam pre vzdelávanie 
knihovníkov, legislatívny rámec knižničnej činnosti. 
Spolok slovenských knihovníkov a jeho Krajská pobočka pre Bratislavský kraj – 
spolupráca v knižničnej oblasti s cieľom rozvoja knižničnej práce, úpravy legislatívy, 
vzdelávacie akcie pre knihovníkov. 
Slovenská asociácia knižníc – podporuje rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, presadzuje 
program technického a technologického rozvoja knižníc; význam pre rozvoj knižnice, podpora 
konkrétnych podujatí – Jarný maratón s knihou.  
Goethe inštitút Bratislava – sponzorstvo, sprostredkovanie skúseností z knižníc v Nemecku, 
spolupráca pri organizovaní odborných podujatí pre knihovnícku obec, význam pri vzdelávaní 
knihovníkov.  
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – spolupráca pri budovaní 
fondu a rozvoji služieb Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, toto oddelenie MKB je 
zároveň pobočkou ústrednej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou pre zrakovo 
znevýhodnených.  
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna 
knižnica Petržalka – spolupráca na Burze kníh, súťaži Bratislava, moje mesto a na Jarnom 
maratóne s knihou, ku ktorému sa pridala v posledných rokoch aj Malokarpatská knižnica 
v Pezinku.  
S miestnymi knižnicami vo Vrakuni, Vajnoroch, Devínskej Novej Vsi a v Záhorskej 
Bystrici MKB uzavrela zmluvy o spolupráci. Všetkým riadne registrovaným čitateľom knižníc 
týchto mestských častí umožňujeme bezplatnú registráciu a využívanie služieb v MKB. 
SVOP, spol. s. r. o. – producent a dodávateľ knižnično-informačného systému (KIS) 
DAWINCI, pracuje na vývoji systému a pravidelne poskytuje aktualizácie jednotlivých modulov 
systému, vďaka ktorým systém pracuje efektívnejšie a uľahčuje prácu knihovníkov v službách. 
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Pre používateľov knižnice je sprístupnený online katalóg a zároveň aj súborný katalóg knižníc 
Infogate.  
Školy 
Materské školy 
Anjelik materská škola a jasle 
Galileo School SZŠ 
MŠ – Beskydská 
MŠ – Búdková 
MŠ Staromlynská s VJM 
MŠ Bohrová 
MŠ Podjavorinská 
MŠ Grosslingová 
MŠ Karadžicová 
MŠ Medená 
MŠ Šulekova 
MŠ Česká Rešetková ul. 
MŠ Letná 
MŠ Pramienok 
Logopedická škôlka ASOBI 
Materská škola Funiversity 
MŠ Gájova 
MŠ Kuzmányho 
MŠ Škarniclova 
MŠ Timravina 
MŠ Tučniačik 
MŠ Sovička 
Špeciálna MŠ, Mišíkova 
 
Základné školy a osemročné gymnáziá 
ZŠ Hlboká cesta 
ZŠ Borodáčova 
ZŠ Podzáhradná I. stupeň 
ZŠ Ostredková 
ZŠ Svätej Uršule 
ZŠ Hubeného 
ZŠ pre Mimoriadne nadané deti, Teplická 
ZŠ Mudroňova 
ZŠ Milana Hodžu 
ZŠ Dubová 
ZŠ Beňovského 
ZŠ Mierová 
ZŠ Nemecká škola 
ZŠ Ostredková 
ZŠ Podzáhradná 
ZŠ Bajkalská 
ZŠ Drieňová 
Cirkevná ZŠ Narnia 
Spojená škola Novohradská, Košická 
Spojená škola internátna pre nevidiace a slabozraké deti 
Súkromné gymnázium Česká 10 
Gymnázium Bilíkova 
Gymnázium Hubeného 
Gymnázium Tilgnerova 
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Umelecké školy 
ŠÚV Jozefa Vydru 
ZUŠ Súkromná na Mierovej 
ZUŠ Exnárova 
Konzervatórium, Tolstého 11 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16 
Súkromné konzervatórium Alkana, Batkova 2 
Vysoká škola múzických umení, Hudobná fakulta, Divadelná fakulta 
Vysoká škola výtvarných umení  
 
Uvedené inštitúcie najčastejšie navštevujú podujatia knižnice, okrem iných aj Vítania prváčikov 
v knižnici, zúčastňujú sa súťaže Bratislava, moje mesto, resp. spoluorganizujú podujatia 
(absolventské a ročníkové koncerty) a výstavy v Galérii Artotéka resp. v priestoroch Úseku 
literatúry pre deti a mládež. Časť detí a mládeže i študentov z týchto inštitúcií využíva aj 
výpožičné služby knižnice.  
 
Špecializované  inštitúcie pre zdravotne znevýhodnených 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
Strešná organizácia pre ľudí so zrakovým postihnutím, presadzuje ich záujmy a potreby 
na celospoločenskej úrovni.  
N.O. Trnka  
Kino pre nevidiacich, filmy s hlasovým komentárom, besedy s tvorcami filmov. 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Organizované podujatia pre školy, dramaturgička RTVS Beata Panáková je garantom úspešného 
projektu Čítajme spolu. Podpora podujatí zo strany RTVS, osobitne rozhlasu.  
Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave – dlhoročná 
spolupráca a účasť pri organizovaní integrovaných podujatí pre zrakovo znevýhodnené deti. 
Základná škola Borodáčova, žiaci so zameraním na poruchy učenia a dyslexiu  
Organizované podujatia pre školy. 
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava 
Organizované podujatia pre školy. 
Spojená škola pre telesne postihnutých, Mokrohájska 3, Bratislava 
Organizované podujatia pre školy. 
N.O. Lepší svet 
Spoluorganizácia podujatí Literárneho klubu. 
Výcviková škola pre vodiacich psov 
Obľúbené a hojne navštevované podujatie – každoročná ukážka výcviku vodiacich psov v čitárni 
U červeného raka, počas Dní Bratislavy.  
Pedagogická fakulta UK 
Prax študentov v ONS MKB.  
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN) Praha 
Hlavný dodávateľ českých zvukových kníh pre ONS, digitalizácia magnetofónových nahrávok 
do formátu MP3 na CD/DVD nosičoch.  
Divadlo Zrakáč Bratislava 
Divadlo nevidiacich, slabozrakých i vidiacich tvorcov.  
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. 
 
Spolupracujú najmä s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých MKB.  
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Inštitúcie a OZ pôsobiace v oblasti kultúry  
Goethe inštitút Bratislava – prezentácia autorov píšucich v nemeckom jazyku, prekladová 
literatúra a pod., vzdelávacie podujatia; z ostatných inštitútov spolupracujeme najmä s Českým 
centrom – prezentácie českých autorov, podujatie Noc s literatúrou, výstavy.  
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – prednášky a knižné prezentácie na pôde MKB. 
Spolok slovenských spisovateľov – prednášky a knižné prezentácie na pôde MKB. Slovenský 
klub PEN – prednášky, projekty a knižné prezentácie na pôde MKB vrátane projektu Literárne 
večery u Červeného raka. 
Literárne informačné centrum (LIC) – prednášky, projekty a knižné prezentácie na pôde 
MKB, spolupráca pri organizácii festivalu Dni slovenskej literatúry. 
Vydavateľstvá (Aspekt, Marenčin, Dixit, Slovart, Tatran... atď) – sponzoring, barter (knihy) 
knižné prezentácie z ich produkcie, podpora čítania a iné projekty. 
Literárne kluby a združenia – prezentácia začínajúcich aj etablovaných autorov z celého 
Slovenska, vrátane literárnych klubov a združení. 
OZ Living Documentary – spolupráca pri organizovaní Filmových večerov U červeného raka. 
OZ Kresťania v meste – hudobno-literárne podujatia v čitárni U červeného raka.  
Stredoeurópsky dom fotografie SEDF – dlhoročná spolupráca počas novembra, Mesiaca 
fotografie, tiež organizujú v lete vernisáže fotografických prác detí, účastníkov kurzov 
fotografie, v čitárni U červeného raka. 
Združenie spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku – pravidelné prednášky z histórie 
i súčasnosti života spolkov, o osobnostiach jednotlivých komunít a podobne. 
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, organizuje každoročne spolu s BKIS U červeného raka 
populárne podujatie Schőne Náci opäť s nami, v rámci ktorého udeľuje Cenu najslušnejšieho 
občana Bratislavy. 
Nadácia - Centrum súčasného umenia: MKB sa zapája do festivalu výtvarného umenia BLAF 
výstavami v Galérii Artotéka. 
 
Mestské inštitúcie  
BKIS – Od otvorenia zrekonštruovanej čitárne v roku 2007 sa spolupodieľa na podujatiach 
U červeného raka, najmä požičiava pódium vrátane jeho montáže a demontáže na celé obdobie 
sezóny v letnej čitárni, podporuje propagáciu podujatí – webová stránka, bulletin ku kultúrnemu 
letu, a priamo finančne podporuje vybrané koncerty sumou 1000,- EUR. 
STARZ – Štvorročný spoločný projekt Letné čítanie na kúpaliskách, kde MKB počas júla 
a augusta v týždenných intervaloch dodávala časopisy z remitendy od vydavateľa 7plus, 
doplnené aj o literárne časopisy od ich vydavateľov. V roku 2015 bola remitenda zo strany 7plus 
zrušená, projekt sa nerealizoval. V roku 2016 oslovíme 7plus znovu, ak remitendu neposkytnú, 
potom sa MKB pokúsi prísť s projektom, zameraným na požičiavanie kníh a v menšej miere aj 
časopisov na vybraných kúpaliskách. Tento projekt je však potrebné dohodnúť s vedením 
STARZ. V prvotnej fáze by zrejme šlo len o jedno vytipované väčšie kúpalisko, napr. Delfín.  
 
II.4 SWOT ANALÝZA - SEBAHODNOTENIE  
II.3.1 Silné stránky  
V zásade kvalitný pracovný kolektív, časť zamestnancov je tvorivá, iniciatívna, vie prichádzať 
s inováciami a podieľať sa na rozvoji knižnice. 
Kvalitný univerzálny knižničný fond s obsahom takmer 260 000 knižničných jednotiek (kn. j.) 
pre všetky vekové kategórie používateľov. 
Dobrá poloha v centre mesta a dobrá dopravná dostupnosť knižnice.  
Finančná prístupnosť knižnice pre všetkých obyvateľov mesta, vrátane seniorov, detí, 
nezamestnaných či zdravotne znevýhodnených.  
Kvalita a kvantita podujatí MKB, zastrešenie všetkých cieľových skupín: najmenšie deti, školáci, 
tínedžeri, dospelí,  seniori, zdravotne znevýhodnení.  
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Zaujímavá história knižnice a jej dlhoročná neprerušená činnosť (historické meštianske budovy, 
vodná priekopa, Primaciálny palác, účasť osobností – Ján Nepomuk Batka, zakladateľ 
a významný darca kníh; lady Diana, princezná z Walesu, otvárala v roku 1991 Oddelenie pre 
nevidiacich a slabozrakých.  
 
II.3.2 Slabé stránky  
Výrazne podhodnotený ročný nákup nových kníh a obnova knižničného fondu (aj v porovnaní 
s ďalšími verejnými knižnicami v meste, ktoré majú v priemere o 30 až 50% viac financií 
na akvizíciu). 
Kritický stav priestorov, ktoré nezodpovedajú súčasnému štandardu a nerobia dobré meno 
knižnici ani mestu, najmä Oddelenie odbornej literatúry na Klariskej 16 a Úsek literatúry pre deti 
a mládež na Kapucínskej 3.  
Zhoršená dostupnosť niektorých priestorov MKB pre seniorov a zdravotne znevýhodnených 
(najmä čitáreň U červeného raka, Pod knižnicou, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, 
Oddelenie literatúry pre deti a mládež).  
Potreba veľkých investícií: napr. okná a fasády všetkých priestorov vrátane Laurinskej – zadný 
trakt Primaciálneho paláca, nutná ich výmena alebo rekonštrukcia, rekonštrukcia dvoch kotolní, 
dôsledná debarierizácia MKB, výmena výťahu na Klariskej 16 a jeho spustenie do suterénu, do 
priestoru Pod knižnicou; kamerový bezpečnostný systém so strážnou službou, elektronická 
ochrana fondu, estetizácia a modernizácia vnútorných priestorov a ich zariadenia (napr. 
osvetlenie, podlahy, regále), rekonštrukcia inžinierskych sietí a podobne.  
Nízke mzdové ohodnotenie zamestnancov, ktorého priemer 660,83 € je na najnižšej úrovni 
v rámci verejných knižníc v meste – priemer 697 €. 
Nedostatok financií na rozvíjanie firemnej kultúry a spolupatričnosti, na vzdelávacie kurzy: 
u časti zamestnancov je potrebné zlepšiť ovládanie nových technológií, ako aj zlepšiť 
komunikačné zručnosti a proklientské správanie.  
II.3.3 Príležitosti  
Zlepšenie nákupu dokumentov: pravidelný a dostatočný nákup môže pozitívne ovplyvniť 
návštevnosť a výkony knižnice.  
Požičiavanie audio a audiovizuálnych diel a e-kníh pre širokú verejnosť môže pritiahnuť nových 
používateľov.  
Zlepšenie stavu priestorov môže prilákať do knižnice viac návštevníkov i čitateľov.  
Zlepšenie platových podmienok zamestnancov môže viesť k ich väčšej motivácii,  
k zvýšeným výkonom, aj k ich vyššej kvalite.  
Zvýšenie financií na rozvoj firemnej kultúry a vzdelávania zamestnancov sa môže premietnuť do 
lepších výkonov a spokojnosti zamestnancov i do lepšieho hodnotenia MKB používateľmi.  
Nadväzovanie spolupráce s novými partnermi, hľadanie nových zdrojov financovania, nové 
spôsoby ako získať čitateľov a používateľov knižnice môžu viesť k menšej závislosti 
na doterajších grantových schémach a k lepším výkonom knižnice.  
Inovácie služieb a projektov môžu zlepšiť celkové výkony knižnice a jej imidž na verejnosti. 
Vizuálne zatraktívnenie a zjednotenie propagácie na profesionálnej úrovni (plagáty, letáky, 
elektronická propagácia, FB a pod.) môžu prilákať viac návštevníkov na podujatia a zlepšiť 
imidž knižnice v tejto oblasti.  
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II.3.4 Riziká  
Pokračujúci nedostatočný nákup dokumentov a nedostatok financií na estetizáciu priestorov by 
mohli viesť k úbytku čitateľov a poklesu výkonov knižnice.  
Zásadnejšia úprava priestorov si vyžaduje veľké investičné prostriedky, ktoré zriaďovateľ 
v najbližšom období nemusí nájsť.  
Nedostatočná motivácia zamestnancov (najmä mzdová) môže ohroziť či spomaliť zavádzanie 
inovácií, nových služieb a projektov, hľadanie nových partnerov.  
Neudelenie dotácií z grantových schém môže ohroziť početnosť a kvalitu podujatí MKB:  
v projektoch pre dospelých je MKB na 90% závislá na financiách z grantov, najmä z MK SR, z 
novovzniknutého Fondu na podporu umenia a tiež z BSK; v projektoch pre deti je závislá 
na grantoch cca na 40% až 50%.  
Absencia pódia v letnej čitárni U červeného raka, ak by ho BKIS potrebovalo na iné účely, by 
mohla ohroziť kvalitu podujatí v tomto priestore. Z tohto dôvodu je pre MKB spolupráca s BKIS 
kľúčová.  
 

SILNÉ STRÁNKY 
• pracovný kolektív 

• kvalitný fond 

• najväčšia verejná knižnica v hlavnom meste 

• dobrá poloha a dopravná dostupnosť 

• finančná prístupnosť služieb 

• kvalita a kvantita podujatí 

• rastúci počet návštevníkov 

• história a tradícia 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• nákup nových dokumentov 

• stav priestorov, najmä na Klariskej 16 
a Kapucínskej 3 

• nízke mzdy 

• z veľkého počtu návštevníkov sa málo darí 
získať za čitateľov 

• zhoršená dostupnosť niektorých priestorov pre 
seniorov a zdravotne znevýhodnených 

• potreba veľkých investícií 

• nedostatok financií na rozvíjanie firemnej 
kultúry 

PRÍLEŽITOSTI 
• dostatočný a pravidelný nákup nových  

dokumentov 

• zlepšenie stavu priestorov 

• inovácie služieb a projektov 

• požičiavanie audio, audiovizuálnych diel a e-
kníh 

• zlepšenie platových podmienok 

• hľadanie nových partnerov, používateľov 
i finančných zdrojov 

RIZIKÁ  
• nedostatok financií na akvizíciu a estetizáciu 

priestorov 

• nedostatok financií na väčšie investičné akcie 

• nedostatočná motivácia zamestnancov = 
spomalenie inovácií v službách a projektoch 

• neudelenie grantov = ohrozenie podujatí 
a projektov MKB 
 

 

VIII. CIELE A ÚLOHY  
1. cieľ: zvýšenie nákupu dokumentov a estetizácia priestorov knižnice 
1.1 Úloha: zvýšenie príjmov z krátkodobých i dlhodobých nájmov priestorov 
Termín: priebežne, 10% zvýšenie príjmov ku koncu roka 2018 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca ekonomiky a hospodárskej správy (UEHS) 
1.2 Úloha: dôsledné dodržiavanie bartrov za poskytnutie priestorov knižnice na prezentáciu 
kníh, hľadanie nových vydavateľov na prezentáciu ich produkcie vo výkladoch MKB.  
Termín: priebežne, zvýšenie počtu takto získaných kníh o 5% ročne, o 15% ku koncu roka 2018 
Zodpovedný/í/: úsek metodiky – dramaturgia  
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1.3 Úloha: Podpora a propagácia projektu Jednu knihu ročne knižnici  
Termín: priebežne, zvýšenie počtu takto získaných kníh o 10% ročne, o 30% ku koncu roka 
2018, k tomuto dátumu dosiahnuť počet aspoň 100 darovaných kníh 
Zodpovedný/í/: úsek metodiky 
2.1 Úloha: lepšie vonkajšie i vnútorné označenie knižnice 
Termín: 30.06.2016 vonkajšie označenie 
              31.12.2016 vnútorné označenie vrátane členenia fondov 
Zodpovedný/í/: Liptáková, Kajková 
2.2 Úloha: čiastočné úpravy priestorov MKB  
a)dokončiť rekonštrukciu priestorov v OOL na 1. poschodí, (okrem foyer – svietidlá, podlaha, 
regále)  
Termín: do konca roka 2018 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
b)upraviť priestor pre najmenšie deti v ULDM v spolupráci so študentmi ŠUV Jozefa Vydru 
Termín: 31.08.2016 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, Liptáková, vedúca ULDM 
c)upraviť priestor pre mládež v tzv. Déčku v ULDM, v spolupráci so študentmi strednej alebo 
vysokej umeleckej školy (ideálne pokračovať v spolupráci so ŠUV) 
Termín: predloženie návrhov – do 31.12.2016 
              realizácia do 31.08.2017  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, Liptáková, vedúca ULDM 
2.3 Úloha: väčšie investičné aktivity – okná a fasády; výťah na Klariskej 16 a jeho spustenie do 
suterénu, dôsledná debarierizácia knižnice; rekonštrukcia kotolní umožňujúca elektronickú 
kontrolu; úprava priestorov vo foyer na 1. poschodí v OOL a vstupu na Klariskej 16, schody 
a výťah do letnej čitárne. 
Termín: priebežne podľa finančných možností, realizovať do konca roka 2018 aspoň jednu 
z uvedených investícií. 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS  
2.4 Úloha: pripraviť podklady pre komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov 
a zariadení MKB (najmä ULDM a OOL) vo forme projektovej dokumentácie, resp. získať 
do rozpočtu financie na vypracovanie PD 
Termín: do konca roka 2018  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
 
2. cieľ: zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov  
1.1. Úloha: zvýšenie priemernej mzdy v MKB o 10% ku koncu roka 2018 
Pokúsiť sa dotiahnuť v danom období na úroveň priemernej mzdy verejných knižníc 
v Bratislave. MKB je stále pod touto úrovňou cca o 36 EUR.  
Termín: 31.12.2018 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, pracovníčka PAM, vedúca UEHS 
1.2. Úloha: zlepšiť vzdelávanie zamestnancov, firemnú kultúru a spolupatričnosť 
a) zorganizovať seminár orientovaný na proklientský prístup a komunikačné zručnosti 
pre zamestnancov MKB v službách 
Termín: do 30.06.2017 alebo október 2017 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, pracovníčka PAM, úsek metodiky 
b) rozšíriť formy teambuildingu, posilniť spolupatričnosť k zamestnávateľovi 



 87 

Termín: do 31.12.2016, priebežne rozvíjať aj v rokoch 2017 – 2018  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, metodika, vedúci jednotlivých pracovísk 
c)podporovať účasť zamestnancov na celomestských a celoslovenských seminároch 
organizovaných MKB 
Termín: priebežne 
Zodpovedný/í/: metodika, vedúci jednotlivých pracovísk 
d)podporovať účasť zamestnancov MKB na knihovníckych podujatiach organizovaných inými 
knižnicami či inštitúciami v SR, zvýšiť danú položku v rozpočte podľa vytipovaných cyklických 
podujatí aj s rezervou 
Termín: priebežne 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, metodika, vedúci jednotlivých pracovísk 
 
3. cieľ: získavanie nových používateľov v rámci stratégie „Knižnica za čitateľmi“  
1.1.Úloha: nadviazať spoluprácu so zariadeniami pre dôchodcov a s nemocnicami, vyskúšať 
model donášky kníh, resp. vybudovania knižničného kútika v daných inštitúciách, spočiatku 
spolupracovať s menším počtom inštitúcií: 1 – 2 zariadenia pre seniorov a 1 – 2 nemocničné 
pracoviská 
Termín: 31.12.2016; po úspešnom priebehu osloviť ďalšie inštitúcie v rokoch 2017 – 2018  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, metodika, Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry 
1.2.Úloha: ponúknuť firmám a inštitúciám kolektívne zápisné a individuálne preukazy ako 
bonus pre ich zamestnancov, zvážiť ponuku donáškovej služby raz mesačne,  
Termín: 31.12.2016, podľa zhodnotenia ďalší rozvoj tejto služby v rokoch 2017 – 2018  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky, vedúci jednotlivých úsekov 
1.3.Úloha: premyslieť a zaviesť udržateľný a vykonateľný princíp zásluhovosti 
u zamestnancov MKB aj u používateľov za získanie nového používateľa pre knižnicu  
Termín: od 01.05.2016 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúci jednotlivých pracovísk 
1.4.Úloha: dôsledne propagovať služby a fondy MKB na školách, nadväzovať kontakty 
Určiť konkrétnych zamestnancov jednotlivých pracovísk, ktorí to budú realizovať a pravidelne 
o tom referovať.  
Termín: priebežne, podľa začiatku školského roka, resp. semestrov 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, metodika, vedúci jednotlivých úsekov 
1.5.Úloha: využiť vysokú návštevnosť knižnice na podujatiach a v čitárni na zvýšenie počtu 
registrovaných používateľov 
Termín: 31.12.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, metodika, vedúci jednotlivých pracovísk 
 
4. cieľ: inovácie v službách  
1.1. Úloha: pokúsiť sa získať nové technológie a zariadenia (napr. ochrana elektronického 
fondu, knihomat, zariadenia v ONS, kamerový bezpečnostný systém – vyžadujú väčšie 
investície) a obnoviť súčasnú techniku (zvuková aparatúra a reflektory v ULDM, dataprojektor, 
počítače a iná bežná technika, ktorá nevyžaduje mimoriadne investície)  
Termín: priebežne, do 31.12.2018 pokúsiť sa realizovať aspoň jednu väčšiu investíciu; menšie 
investície a nákupy realizovať podľa poradia dôležitosti – do 31.12.2016 1 dataprojektor a 5 
nových PC, v rokoch 2017 – 2018 ďalších desať nových PC a vybavenie v ULDM)  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
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1.2. Úloha: zaviesť výpožičky e-kníh,  
a) prieskum dopytu a potrieb čitateľov,  
b) dodávatelia e-kníh a implementácia do katalógu,  
c) práca na celoslovenskom riešení v tíme SAK a Martinus, podľa záverov konferencie v MKB  
Termín: a) 30.06.2016, b) 31.12.2016 c) priebežne 
Zodpovedný/í/: Mlejová 
1.3. Úloha: rozšíriť výpožičky audio a audiovizuálnych diel pre verejnosť 
Termín: 30.12.2016, priebežne aj v ďalších rokoch  
Zodpovedný/í/: úsek fondov a úsek metodiky 
1.4. Úloha: viac propagovať fondy – novinky, tipy pre čitateľov, tematické výstavky kníh  
silnejšia proklientská orientácia, skúšať rôzne spôsoby propagácie fondov a zvýšenia obratu 
podľa tém, výročí, žánrov a podobne  
Termín: 31.12.2016, priebežne v ďalších rokoch 
Zodpovedný/í/: metodika, vedúci jednotlivých úsekov 
1.5. Úloha: zvýšiť nákup cudzojazyčnej literatúry vrátane periodík do letnej čitárne 
Dopyt po cudzojazyčnej literatúre stúpa na všetkých úsekoch; pokiaľ ide o periodiká, pretrváva 
záujem o české denníky, ktoré v súčasnosti nemáme z dôvodu nedostatku financií. V roku 2016 
sa pokúsime o ich zakúpenie aspoň počas sezóny v letnej čitárni U červeného raka.  
Termín: 31.12.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: úsek fondov, UKCL 
1.6. Úloha: dôsledne dopĺňať fond regionálnej literatúry 
kontinuálne rozvíjať fond dokumentov o Bratislave, zhodnotiť súčasný stav, navrhnúť zlepšenia 
Termín: 31.12.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: úsek fondov, UKCL, OOL 
1.7. Úloha: vytvoriť kútik komiksov pre deti, staršiu mládež i dospelých 
ULDM je síce prednostne určený deťom a mládeži, ale rozvíja sa aj ako typ rodinnej knižnice, 
teda aj pre dospelých. Má svoj kútik zameraný na žáner fantasy, ďalším by mohol byť kútik 
komiksov, tvorený podľa dopytu čitateľov, ale aj s ohľadom na kvalitu a originálnosť produkcie 
v tomto žánri.  
Termín: 31.12.2016 
Zodpovedný/í/: úsek fondov, ULDM 
1.8. Úloha: sprístupňovať spoločenské hry  
Knižnica je čoraz väčšmi využívaná aj ako miesto na trávenie voľného času. K tomu patria 
spoločenské hry, najmä tie, ktoré rozvíjajú logické myslenie a kombinatoriku a podporujú 
schopnosť detí sústrediť sa. Podľa záujmu je perspektívne možné rozšírenie tejto služby aj pre 
dospelých, najmä seniorov v UKCL, resp. pre návštevníkov letnej čitárne; zatiaľ prezenčnou 
formou.  
Termín: 31.12.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: úsek fondov, ULDM 
2.1. Úloha: realizovať pútavejšiu vizualizáciu webovej stránky MKB 
a) používať viac obrazového materiálu k jednotlivým oznamom a informáciám, výraznejšiu 
vizualizáciu jednotlivých pracovísk  
b) uskutočniť prieskum spokojnosti s webovou stránkou MKB, ďalej ju dolaďovať aj podľa 
pripomienok používateľov MKB 
Termín: a) 28.02.2016, b) 30.06.2016 
Zodpovedný/í/: Mlejová 
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2.2. Úloha: inovácie online služieb  
a) plán inovácií v období 2016 – 2018 skonzultovaný s fy SVOP, dodávateľom KIS Dawinci 
a online katalógu, s dohodnutými dátumami realizácií;  
b) odkaz na bezplatné internetové zdroje v oblasti vzdelávania, umenia a kultúry; vzdialený 
prístup k databázam MKB a podobne.  
Termín: a) 31.03.2016, b) 30.06.2016  
Zodpovedný/í/: Mlejová 
3.1. Úloha: možnosť prehrať noty na klávesoch v OHUL 
služba existujúca aj v iných knižniciach, vítaná hudobníkmi 
Termín: Dni samosprávy – Bratislava pre všetkých 2016  
Zodpovedný/í/: vedúci OHUL 
3.2. Úloha: možnosť ambulantného občerstvenia na podujatiach MKB (čitáreň U červeného 
raka, Pod knižnicou)  
Termín: 30.06.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
 
5. cieľ: Nové projekty, medzinárodná spolupráca a študijné pobyty 
1.1. Úloha: nové projekty  
a) Stretávky: multižánrové podujatia U červeného raka, zamerané na seniorov  
Termín: 31.01.2016 
Zodpovedný/í/: Liptáková 
b) ekologické podujatia pre deti, prednášky a workshopy 
Termín: 31.12.2016, priebežne počas roka  
Zodpovedný/í/: vedúca ULDM 
c) Lole workshopy o umení a vlastný neformálny FB v ULDM, pokus o vytvorenie neformálnej 
skupiny fanúšikov – čitateľov s neformálnou komunikáciou 
Termín: 30.06.2016 
Zodpovedný/í/: vedúca ULDM, Rónaiová, Gucmanová 
d) Čítanie, čo nenudí – viac titulov a podujatí zameraných na stredné školy 
Termín: 31.12.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: Hileková, ULDM, riaditeľ 
e) burza kníh, hračiek a oblečenia pre deti v čitárni U červeného raka 
Termín: jún 2016, podľa úspešnosti priebežne vždy v júni 
Zodpovedný/í/: Liptáková, ULDM 
1.2. Úloha: celoslovenské vzdelávacie podujatia organizované MKB  
2016 – téma „Verejná knižnica ako miesto stretávania a realizácie vzdelávacích aktivít 
na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti“  
2017 – téma „Celoslovenský projekt sprístupňovania elektronických kníh a priebeh jeho 
realizácie“  
2018 – téma „Moderné elektronické služby pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených 
používateľov“ 
Termín: najlepšie v októbri pri príležitosti výročia vzniku MKB 
Zodpovedný/í/: úsek metodiky 
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2.1. Úloha: rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, posilniť študijné pobyty, účasť 
na konferenciach, seminároch a prehliadkach v zahraničí  
vypracovať podrobnejšiu koncepciu medzinárodnej spolupráce a vyčleniť zdroje v rozpočte na 
jej rozvoj (námety na spoluprácu, spoločné projekty – výmena knihovníkov, 
projektov, spisovateľov a podobne, plán ciest a pobytov) 
2016 – 2000 EUR (Brno, Poznaň, Békešská Čaba) 
2017 – 3000 EUR (Viedeň, SRN napr. Berlín, Stuttgart, Vojvodina – Nový Sad, Báčsky 

Petrovec)  
2018 – 4000 EUR (Helsinky, Kodaň)  
Termín: 30.06.2016 – vypracovanie koncepcie medzinárodnej spolupráce  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, námestníčka, úsek metodiky  
 
6. cieľ: využiť ďalšie zdroje financií a formy podpory  
1.1 Úloha: preskúmať možnosti dotácií z Fondu na podporu umenia a z grantovej schémy 
BSK podľa jednotlivých projektov a podať žiadosti 
Štruktúra podporných programov v novovzniknutom Fonde na podporu umenia je v niečom iná 
a širšia, než bola v grantovej schéme MK SR. Je potrebné to konzultovať s pracovníkmi fondu 
a následne sa dohodnúť, kde ktorý projekt prihlásiť, kde má väčšie šance na podporu.  
Termín: 20.01.2016  
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky, Hileková  
1.2. Úloha: Zvýšiť príjmy z krátkodobých i dlhodobých nájmov priestorov, celkovo o 10% ku 
koncu roka 2018 
Termín: 31.12.2018 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
1.3. Úloha: preskúmať možnosti fungovania OZ pôsobiaceho pri knižnici  
Predpokladáme, že by sa tým rozšírili možnosti získania financií z rôznych zdrojov, 
z grantových schém, od sponzorov, pri organizácii podujatí, ako aj možnosti spolupráce s tretím 
sektorom.  
Termín: a) prieskum možností do 30.04.2016; b) prípadné založenie OZ do 30.06.2016 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky, vedúca UEHS 
1.4. Úloha: založiť Radu MKB ako poradný orgán riaditeľa, s cieľom pomáhať presadzovať 
záujmy MKB. Členmi Rady by mali byť zástupca mesta, poslanci MZ, predstavitelia 
knihovníckych združení, osobností z rôznych súvisiacich oblastí, najmä kultúry a umenia, ale aj 
firiem.  
Termín: 30.06.2016 
Zodpovedný/í/: riaditeľ 
1.5. Úloha: preskúmať možnosti ďalšieho využitia dobrovoľníckej práce  
MKB niekoľko rokov spolupracuje s fy Henkel, ktorej zamestnanci dobrovoľne pomáhajú 
na Burze kníh počas Bratislavy pre všetkých. Ďalšie možnosti sa ponúkajú pri organizácii 
podujatí, počas Dňa dobrovoľníctva resp. pri prípadnom otvorení čitárne za priaznivého počasia 
aj mimo sezóny.  
Termín: 30.06.2016 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky 
2.1. Úloha: Preskúmať ďalšie možnosti sponzoringu pre rôzne oblasti – nákup/barter 
dokumentov, výroba propagačných materiálov, zariadenie Oddelenia pre nevidiacich 
a slabozrakých, konkrétne vytipované podujatia a projekty MKB 
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Termín: 30.06.2016, priebežne 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky (výroba propagačných materiálov), úsek fondov 
(nákup/barter dokumentov), Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (zariadenie ONS), 
dramaturgia a ULDM (projekty a podujatia MKB) a UKCL (donášková služba pre zariadenia 
seniorov a pre nemocnice) 
2.2. Úloha: Znovu preskúmať možnosti sponzoringu/obchodného partnerstva s vytipovanými 
firmami (banky, energetika, IT sektor) 
Termín: 30.06.2016, priebežne, vyhodnotiť vždy koncom roka 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, úsek metodiky, vedúca UEHS 
2.3 Úloha: Preskúmať aktuálne možnosti dotácií zo súkromného, verejného i tretieho sektora 
Termín: 30.04.2016, priebežne, vyhodnotiť vždy koncom roka 
Zodpovedný/í/: riaditeľ a sekretariát riaditeľa  (súkromný sektor), úsek metodiky (verejný a tretí 
sektor),  
2.4 Úloha: Preskúmať aktuálne možnosti dotácií na investície väčšieho rozsahu 
Termín: 30.04.2016, priebežne, vyhodnotiť vždy koncom roka 
Zodpovedný/í/: riaditeľ, vedúca UEHS 
 
7. cieľ: propagácia a PR, zvýšenie informovanosti o fondoch, službách a podujatiach MKB 
1.1. Úloha: zhodnotenie doterajšej propagácie a PR, návrh ďalšieho rozvoja 
Termín: a) zhodnotenie súčasného stavu, námety – do 31.01.2016 
b) návrh rozvoja propagácie a PR – do 28.02.2016 
Zodpovedný/í/: a) riaditeľ, námestníčka, vedúci úsekov, Hileková b) Liptáková  
1.2. Úloha: prieskum netradičných foriem propagácie knižníc, námety 
Termín: námety priebežne, prieskum do 28.02.2016 (s prihliadnutím na Týždeň slovenských 
knižníc v marci a Bratislavu pre všetkých v apríli, s možnosťou aplikovať dobré nápady z iných 
knižníc), spolupráca so študentmi marketingu Ekonomickej univerzity – ideálne v letnom 
semestri 2016 
Zodpovedný/í/: úsek metodiky, riaditeľ 
 
Pozn.: Pri rozpracovaní a konkretizácii jednotlivých úloh sa určí vždy jeden zamestnanec 
zodpovedný za príslušnú časť úlohy.  
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Koncepcia rozvoja Múzea mesta Bratislavy 
na roky 2016-2018 

 
 
Predkladateľ: PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Adresa: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava 
 
Tematické múzeá: 
Múzeum dejín mesta – Stará radnica 
Primaciálne nám. 3 
Múzeum vinohradníctva – Apponyiho palác 
Radničná 1 
Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác 
Radničná 1 
Múzeum zbraní – Michalská veža 
Michalská 22 
Múzeum farmácie – Lekáreň U červeného raka 
Michalská 26 
Múzeum Johana Nepomuka Hummela 
Klobučnícka 2 
Múzeum Arthura Fleischmanna 
Biela 6 
Múzeum hodín – Dom U dobrého pastiera 
Židovská 3 
Múzeum Janka Jesenského 
Somolického 2 
Hrad Devín – Národná kultúrna pamiatka 
Muránska 10 
Antická Gerulata Rusovce – Národná kultúrna pamiatka 
Gerulatská 7 
 
Depozitáre: 
Beblavého 1 
Ivánska cesta 23 
Dúbravčická ul 
Žatevná ul. 2 
 
I. VÍZIA 
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) je uznávanou pamäťovou a výskumnou inštitúciou 
pripomínajúcou si v roku 2018 150. výročie svojho založenia, zameranou na históriu 
a kultúru nášho hlavného mesta so vzdelávacou a popularizačnou funkciou, poskytujúcou 
priestor pre stretávanie návštevníkov i odbornej a laickej verejnosti. 
Múzeum bude rozvíjať zbierkotvorný plán, ktorý povedie k rozšíreniu zbierkových fondov 
a naplní poslanie múzea. Zvýši povedomie o význame a kvalite zbierok múzea v očiach 
návštevníkov pomocou využitia nových technológií a realizáciou pôsobivej expozície 
v priestoroch horného hradu NKP Devín.  
Nový depozitár v poskytne kvalitný priestor na uloženie zbierkových fondov s modernými 
prístupmi o ich starostlivosť. 
Múzeum bude cielene pripravovať aktivity rešpektujúce potreby čo najširšieho cieľového okruhu 
návštevníkov – od rodín s deťmi, cez deti a školskú mládež, až po seniorov a samozrejme 
zahraničných turistov s dôrazom na 150. výročie založenia MMB. 
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II. ANALÝZA 
II/1 Charakteristika organizácie 
Múzeum mesta Bratislavy (príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy) - založené v 
roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy 
Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu Heinricha. Justiho. V roku 1923 múzeum 
prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu magistrátu mesta. Od roku 
1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy 
bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy 
Základným predmetom činnosti je zhromažďovanie, odborné spracovávanie, ošetrovanie, 
reštaurovanie a ochraňovanie ako aj sprístupňovanie muzeálnych zbierkových predmetov ako 
hmotných dokumentov dejín Bratislavy. 
Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta. Zbierky 
mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom 
archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, 
kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea 
prezentujú jednotlivé expozície. Mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, 
pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka v súčasnosti pre 
návštevníkov desať stálych tematických expozícií, ktoré sú situované predovšetkým 
v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad 
Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.  
Múzeum má v súčasnosti 96 zamestnancov - odborných, administratívnych, výkonných. 
Do uvedeného stavu patria aj osoby prvého kontaktu, ktorých počet je pohyblivý. Organizačne a 
odborne sa múzeum člení na sedem oddelení: odborné, oddelenie dokumentácie, oddelenie 
reštaurátorov, oddelenie komunikácie, oddelenie ekonomické, oddelenie prevádzky a hrad Devín 
ako samostatné oddelenie. 
V zbierkových fondoch múzea sa nachádza 120 101 zbierkových predmetov. Múzeum vlastní v 
súčasnosti 58 628 negatívov, 3 500 farebných diapozitívov, 3040 čierno-bielych diapozitívov a 
1600 pozitívov z cudzej produkcie. Knižnica obsahuje 44 528 titulov  
Prezentáciu a popularizáciu zbierkového fondu a výsledkov práce múzeum zabezpečuje 
výstavami a expozíciami, formou múzejnej pedagogiky, odborných prednášok, programov, 
organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti. Vydáva Zborník 
Bratislava a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách.  
Všetky vyššie uvedené činnosti sú podrobne za každý rok zdokladované vo Výročných správach 
múzea. 
Múzeum mesta Bratislavy navštívilo v minulom roku 201 852 návštevníkov (2014 – 185 491, 
2013 – 168 662) 
Dôležité je uvedomiť si, že múzeum spravuje 14 objektov, z ktorých 11 je historických 
spadajúcich do kategórie kultúrna pamiatka. Všetky okrem dvoch potrebujú väčšie či menšie 
opravy či rekonštrukcie. 
Kritická je najmä situácia s uložením zbierkových predmetov. Tie sa nachádzajú 
v rekonštruovanej budove bývalého SOU stavebného na Ivánskej ceste, ktorá bola v roku 2009 
adaptovaná pre potreby depozitára, v budove bývalého Múzea umeleckých remesiel 
na Beblavého ulici, v objekte bývalého kina Odboj na Žatevnej ulici v Dúbravke a v dvoch 
halách na Dúbravčickej ulici tiež v tejto mestskej časti. 
Neustále upozorňujeme na zlý stav vyššie uvedených hál (o. i. zatekanie) a najmä nevyhovujúce 
klimatické podmienky - vysoká vlhkosť (80-100%) a veľké kolísanie teploty v priebehu roka (-2 
až +32º C), čo je zvlášť pre nábytok absolútne nevhodné. 
Taktiež priestorová kapacita súčasných hál je prakticky naplnená. 
Spolu s Galériou mesta Bratislavy už niekoľko rokov upozorňujeme zriaďovateľa na nutnosť 
riešenia problému s uložením zbierok v plechových halách. Napriek prerokovávaniu tejto 
problematiky na pôde oddelenia kultúry, školstva a športu Magistrátu, ako aj v operatívnej 
porade primátora nenastal v minulých rokoch žiadny pozitívny posun. Riaditelia múzea a galérie 
síce absolvovali spolu s príslušnými zamestnancami magistrátu viacero obhliadok areálov a 
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pozemkov (napr. Pastierska ul., Parková ul., Technická ul., Bazová ul.,), avšak bez výsledku. Až 
nové vedenie mesta posunulo tento problém ďalej a pre rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky 
na preskúmanie statickej vhodnosti budovy bývalej školy na Plickovej ul. v Rači, ktorá by sa 
mohla upraviť pre potreby múzea a galérie okrem iného aj na uloženia zbierok dvoch mestských 
inštitúcií. Suma na vybudovanie a zariadenie depozitára pre MMB a GMB podľa porovnaní 
z depozitármi podobného rozsahu je odhadovaná na 6 až 7 miliónov eur.  
Neriešiteľnou pre múzeum bola úloha uvoľniť do konca roka 2015 objekt bývalého kina Odboj, 
kde je uložených okolo 1200 najmä kovových zbierkových predmetov. Uznesením číslo 
1427/2014, zo dňa 06.03.2014 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
bezodplatne previedlo uvedený objekt do vlastníctva mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
s podmienkou, že táto sa zaviaže strpieť užívanie nehnuteľnosti múzeom do 31.12.2015. Zároveň 
žiadalo primátora, „aby vykonal všetky kroky potrebné k zabezpečeniu náhradných priestorov 
pre mestskú príspevkovú organizáciu Múzeum mesta Bratislavy v zodpovedajúcej výmere a 
finančné prostriedky na prípadnú potrebnú rekonštrukciu priestorov“.  
Vzhľadom k tomu, že zo strany vedenia mesta sa v uvedenej veci nič nedialo, V záujme riešenia 
uloženia uvedených zbierok si múzeum dalo vypracovať znalecké ocenenie možnej prístavby 
budovy na Ivánskej ceste, ktorú vníma ako najschodnejšiu cestu na riešenie vyššie uvedenej 
situácie.Suma na prístavbu vo výške necelých 500 tisíc eur by mohla byť priechodná aj v rámci 
obmedzených finančných možností hlavného mesta. Dočasným riešením je dohoda s mestskou 
časťou o možnosti využívania objektu na dobu neurčitú, pričom treba opraviť strechu a kúrenie. 
Havarijný je aj stav budovy bývalého Múzea umeleckých remesiel na Beblavého ul. – 
v súčasnosti taktiež využívanej ako depozitár - kde sa okrem iného pomaly rozpadá strešná 
krytina, okná a v havarijnom stave sú elektrické rozvody a kúrenie. 
Nedostatok finančných prostriedkov od zriaďovateľa sa čoraz výraznejšie prejavuje aj 
na celkovom stave ďalších objektov a expozícií múzea.  
Vo veľmi zlom stave je objekt Michalskej veže s Múzeom zbraní a Múzeum J. Jesenského v jeho 
pôvodnom byte na Somolického ulici. Obidva objekty akútne potrebujú nielen novú expozíciu, 
ale prakticky generálnu rekonštrukciu. Zatekanie, staré inžinierske siete, oprava resp. výmena 
okien, nové sociálne zariadenia, vymaľovanie, fasády a pod., to všetko sa drobnou údržbou bez 
finančných prostriedkov nedá opraviť. Bez zásadnej pomoci zriaďovateľa nie je v silách múzea 
tieto problémy uspokojivo vyriešiť. 
V Múzeu Janka Jesenského žiadajú podieloví spoluvlastníci budovy riešiť problém spočívajúci v 
tom, že múzeum užíva väčšiu plochu než na akú má podľa podielu nárok. Žiadajú výrazne 
zväčšiť finančný podiel múzea, čo za súčasnej situácie našej organizácie i mesta môže viesť až k 
likvidácii tejto expozície. Po niekoľkých nádejných spoločných rokovaniach s vlastníkmi na 
magistráte sa však vyriešenie situácie výrazne neposunulo.  
 
V minulosti sa čiastočne podarilo zrenovovať expozíciu hodín v Dome U dobrého pastiera 
a expozíciu v rodnom dome J. N. Hummela na Klobučníckej ul., ale samotné budovy tiež 
potrebujú väčšie opravy.  
Dlhodobo neriešený je problém s porušenou kanalizáciou na Primaciálnom námestí – od rohu 
budov Starej radnice a Primaciálneho paláca po hlavný kanalizačný zberač, v dôsledku čoho 
v roku 2014 počas intenzívnych dažďov postihla Múzeum havária v podobe zatečenia prakticky 
celého suterénu Starej radnice. Následné konzultácie s generálnym dodávateľom rekonštrukcie 
budovy ako aj kamerové kontroly kanalizácie ukázali, že problém je pod námestím. Na túto 
skutočnosť sme upozorňovali už pred rekonštrukciou, pripomenul to aj projektant vo svojom 
stanovisku, ale dodnes sa nič neudialo. Bez tejto opravy je hrozba opätovnej havárie neustále 
aktuálna.  
Veľkým pozitívom je získanie finančných prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie horného 
hradu NKP Devín. Oddelenie projektového riadenia magistrátu spolu s Múzeom mesta 
Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy v úzkej súčinnosti pripravili a po schválení 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, podali v apríli 2014 žiadosť, ktorá sa 
po výbere zaradila medzi 13 úspešných projektov, ktoré dostali peniaze z Nórskeho finančného 
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mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Podpisom zmluvy 
o podpore získalo mesto na obnovu hradu 339 770,-€, spoluúčasť je vyše 59 000,-€. Po siedmich 
rokoch uzatvoreného prístupu na najvyššie miesto hradu svitá nádej na jeho sprístupnenie 
verejnosti, ktoré je plánované na jar 2017. 
Perspektívne je žiadúce pripravovať výstavbu novej prevádzkovej budovy pre toto pracovisko. 
Dočasný objekt pre administratívu poskladaný zo šiestich obytných stavbárskych kontajnerov je 
zatiaľ trvalým provizóriom.  
Pre múzeum má mimoriadny význam záujem Slovenskej republiky o zápis rímskeho vojenského 
kastela Gerulata v Rusovciach a rímskeho vojenského tábora Kelemantia v obci Iža na Zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. V prípade týchto vojenských táborov by išlo o tzv. sériový zápis. 
Z hraníc Rímskej ríše, ktorým sa najčastejšie hovorí Limes Romanus, sú niektoré časti do 
zoznamu už zapísané, napr. Antoninov val a Hadriánov val vo Veľkej Británii alebo časti Limes 
Romanus na území dnešného Nemecka.  
Gerulata a Iža by boli 4. úsekom Limes Romanus, zapísaným do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Ide o výnimočnú udalosť aj vzhľadom na to, že celé Limes Romanus malo dĺžku 
približne 5 000 km. Pre Bratislavu a jej múzeum je to česť, ale aj veľká zodpovednosť, spojená s 
množstvom povinností, definovaných vo vypracovanom Manažment pláne 2011 – 2021.  
Najmä z uvedeného dôvodu sa pripravuje rozsiahla generálna rekonštrukcia celého areálu. 
V rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR Obnovme svoj dom, múzeum ešte v roku 
2013 dostalo dotáciu vo výške 20 000,-€ na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu a prestavbu celého areálu Múzea Antickej Gerulaty. Zveľadenie areálu 
a udržateľnosť jeho rozvoja je totiž jednou z podmienok zápisu do Zoznamu UNESCO.  
Za týmto účelom bola vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž, s cieľom vytvoriť návrh na 
atraktívny, moderný areál múzea, ktorý bude prezentovať unikátnu zbierku nevyčísliteľnej 
hodnoty svetového kultúrneho významu. Víťazný kolektív zrealizoval v uvedenom roku 
projektovú dokumentáciu celého areálu pre územné rozhodnutie. V nasledujúcom roku 2014, 
keď sme od zriaďovateľa nedostali v rámci kapitálových transferov žiadny príspevok, nám opäť 
Ministerstvo kultúry SR poskytlo 10 000,-€ na projekt „NKP Rímsky kastel Gerulata, projektová 
dokumentácia v rámci rekonštrukcie areálu múzea Antická Gerulata – SO 4 Asanácia 
existujúcich objektov, SO 5 Provizórne objekty pre prevádzku archeologickej stanice“. Projekty 
sú pripravené, je však potrebné plánovať a zabezpečiť finančné prostriedky aj od zriaďovateľa, 
nakoľko celú rekonštrukciu nebude pravdepodobne možné financovať len z iných zdrojov. 
Zrekonštruované budovy Apponyiho paláca a Starej radnice sprístupnenej v roku 2011 
s modernými technológiami, drahými a na údržbu náročnými zariadeniami, nákladným servisom 
a revíziami, omnoho väčšia využívaná plocha uvedených objektov, ako aj nový depozitár na 
Ivánskej ceste, výrazne zaťažili a zaťažujú rozpočet múzea. Každoročné požiadavky na výrazné 
navýšenie príspevku od zriaďovateľa doteraz neboli zohľadnené a tak zvýšené prevádzkové 
výdavky sú pokrývané na úkor hlavnej činnosti múzea. Reštaurovanie, prezentačné materiály, 
výstavy a sprievodcovia či katalógy k nim, kultúrno-vzdelávacie programy a podujatia, služobné 
cesty, nákup literatúry a ďalšie základné oblasti činnosti múzea z dôvodu nedostatku financií 
nemôžu byť zabezpečované v potrebnom a požadovanom rozsahu. 
Pre múzeum ako zbierkotvornú inštitúciu je zásadným problémom aj nedostatok finančných 
prostriedkov na nákup zbierkových predmetov. Nepravidelný prísun finančných prostriedkov 
prakticky neumožňuje vykonávať systematické dopĺňanie zbierkového fondu koncepcie 
akvizičnej činnosti a  zachraňovať tak dôležité doklady o minulosti Bratislavy.  
Samostatnou kapitolou je personálne zabezpečenie a mzdové ohodnotenie zamestnancov múzea.  
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v uplynulom roku bol 96, pričom dve tretiny tvoria 
zamestnanci prvého kontaktu v expozíciách, upratovačky a informátori – strážnici 
v administratívnej budove, v depozitároch a na Devíne.  
Každým rokom je čoraz ťažšie získať kvalitných zamestnancov na uvoľnené miesta v múzeu. 
Podmienky práce a platové hodnotenie odrádzajú väčšinu záujemcov a tí, ktorí do zamestnania 
nastúpia, po čase odchádzajú. Dôležité je navýšiť záväzný ukazovateľ rozpočtu - mzdové 
prostriedky, aj z toho dôvodu, že veková štruktúra zamestnancov speje ku generačnej výmene. 
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Dnes je vekový priemer v múzeu nad 50 rokov. Pri súčasnom nastavení platových tabuliek a 
možnostiach úprav miezd ich pohyblivými zložkami, získať nových kvalitných mladých 
zamestnancov bez finančného ohodnotenia je prakticky nemožné.  
Čoraz väčší problém je zamestnať kvalitných pracovníkov aj na pozície pokladník, dozorca, 
lektor, či denný a nočný strážnik – informátor. Kritická situácia je najmä na Devíne, kde sa 
k nízkym platom pridávajú aj sťažené prírodné podmienky a väčšinou aj vzdialenosť 
od bydliska. Možným riešením by mohla byť zmluva s bezpečnostnou službou, ktorá by 
zabezpečovala stráženie všetkých objektov, ako aj nahradila informátorov. Prepočty nákladov na 
súčasný stav a možnú spoluprácu s externou spoločnosťou ukazujú, že náklady by sa síce zvýšili, 
ale nemuselo by ísť o neprimeraný nárast. Finančné prostriedky by sa však museli presunúť z 
kapitoly mzdových na prevádzkové.  
Múzeum každoročne hospodári s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom, pričom 35% si 
získava vlastnými príjmami. Prakticky celý finančný príspevok od zriaďovateľa ide 
na personálne náklady a hlavnú činnosť je možné financovať až keď sú pokryté náklady 
na prevádzku.  
 
II/2 Projekty 
150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy 
Aktivity k výročiu múzea  2016-2018  
Cieľ: V roku 2018 si pripomenieme významné jubileum - 150. výročie založenia Múzea mesta 
Bratislavy, najstaršieho múzea na Slovensku s nepretržitou existenciou. Táto významná udalosť 
sa stane príležitosťou ku komplexnému zhodnoteniu dejín inštitúcie a jej doterajšej činnosti. 
Obsah:  

1. Monografia k dejinám múzea  
2. Výstava  
3. Konferencia 
4. Sprievodné aktivity 

Význam: Plánované aktivity k výročiu Múzea mesta Bratislavy podčiarknu význam a postavenie 
inštitúcie ako jedného z najvýznamnejších múzeí na Slovensku. Jeho existencia doteraz nebola 
komplexne zhodnotená nielen z pohľadu formovania a zhodnotenia výsledkov činnosti v 
priebehu jednotlivých časových období, ale ani aj vo vzťahu a význame pre hlavné mesto. 
Monografia, výstava a programy v rámci sprievodných podujatí poskytnú širokej verejnosti 
možnosť aj aktívne sa zoznámiť so širokou škálou aktivít múzea a jeho významom 
pre zachovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva.  
Partneri projektu: Štátny archív Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, MÚOP Bratislava, BKIS, 
HÚ SAV, ZUŠ v Bratislave 
 
Mesto v ateliéri  
výstava 2016 
Bratislava a jej obyvatelia pred kamerou E. N. Kozicsa  
Obsah: Výstava zo zbierok Múzea mesta Bratislavy priblíži fotografickú tvorbu 
najvýznamnejšieho bratislavského ateliéru v rokoch 1856 - 1926. Ateliér sa vyznačoval 
umeleckou precíznosťou pri snímaní postáv a využívaní moderných technických prístupov 
fotografovania 
Cieľ: Predstaviť cez portrétnu tvorbu, zábery exteriérov a udalostí v meste nielen spoločenské 
a sociálne rozvrstvenie bratislavských obyvateľov ale aj jeho podoby za obdobie 70 rokov  
Význam: Zhodnotenie najznámejšieho bratislavského ateliéru, významného aj v kontexte 
európskej fotografie 
Partneri VŠVU, SNG, SNM-HM 
 
Seminár z príležitosti 100. výročia úmrtia kronikára dejín mesta Prešporok Tivadara 
Ortvaya, 2016 
Obsah: Príspevky zaoberajúce sa životom a dielom Tivadara Ortvaya  
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Cieľ: Prostredníctvom príspevkov priblížiť život a dielo významnej osobnosti z dejín mesta, 
vydanie Zborníka MMB Bratislava 28 s prednáškami zo seminára  
Význam: Pripomenutie jednej z najvýznamnejších osobností z dejín mesta z konca 19. storočia  
Partneri: Historický ústav SAV 
 
Prechádzky s pánom Marqartom  
Vzdelávací program 2016 – 2017  
Obsah: Spoznávanie Bratislavy na základe Marquartovho plánu z roku 1765 cez vytypované 
historické objekty, ich obhliadka s odborným výkladom a vytvorenie modelu z hliny 
s konkrétnymi objektmi v ateliéri múzea. 
Cieľ: Priblíženie významných objektov v meste (palácov, kostolov, kláštorov, pamätníkov), 
prostredníctvom príbehov vychádzajúcich z histórie mesta s prepojením na život ľudí a ich 
spôsobu života.  
Význam: Priblíženie kultúrneho dedičstva v meste prostredníctvom zapojenia detí, mládeže 
i dospelých do voľnočasovej aktivity.  
Partneri: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 
 
Johann Nepomuk Batka ml. (1845 – 1917), 100 rokov od narodenia 
Vedeckovýskumná úloha, výstava 2016 – 2017  
Obsah: Odborné spracovanie zbierok Múzea mesta Bratislavy týkajúce sa J. N. Batku, štúdium 
jeho pozostalosti v Archíve mesta Bratislavy, realizácia výstavy.  
Cieľ: Zhodnotenie pozostalosti a činnosti bývalého mestského archivára J. N. Batku ml., ktorá 
doteraz nebola komplexne spracovaná a jej predstavenie verejnosti.  
Význam: Prehĺbenie poznania a dokreslenie profilu tejto významnej osobnosti nadregionálneho 
významu, ktorá je napriek svojmu obrovskému prínosu verejnosti stále málo známa a ktorá 
zostáva našou spoločnosťou stále nedocenená. 
Partneri: Archív mesta Bratislavy, SNM – Hudobné múzeum 
 
Pamätná tabula J. N. Batku ml. na dome na Michalskej 2  
Návrh a realizácia 2017  
Obsah: Pamätná tabuľa na rodnom dome J. N. Batku na Michalskej ul. 2 v Bratislave  
Cieľ: Pripomenutie významnej osobnosti z dejín mesta 
Význam: J. N. Batka ml. (04.10.1845 – 02.12.1917) bol významnou osobnosťou bratislavskej 
kultúrnej histórie druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Dlhé roky pôsobil ako mestský 
archivár; bol hudobným kritikom, publicistom a organizátorom hudobného a umeleckého života 
v meste. Udržiaval kontakty s mnohými významnými súdobými hudobnými aj výtvarnými 
umelcami (o. i. Franzom Lisztom, Nikolajom Rimským-Korsakovom či Alexandrom 
Glazunovom) 
Partneri: MÚOP  
 
Hrad Devín v 13. -20. storočí 
Vedecko-výskumná úloha, expozícia 2016 – 2017  
Obsah: Výber nálezov z archeologických výskumov na hrade Devín a výsledky z geologických 
prieskumov na lokalite 
Cieľ: Priblížiť verejnosti nielen život na hrade, jeho majiteľov, významné udalosti ale aj lokalitu 
z pohľadu geológov 
Význam: Sprístupnenie dlhodobo neprístupných priestorov zrekonštruovaného horného hradu  
Partneri: Geologický ústav SAV 
 
Ľudia a ich odpad  
Vedeckovýskumná úloha, výstava 2016- 2017 
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Obsah: Prezentácia doby doloženej archeologickým výskumom na hrade Devín a v rámci neho 
problematiky vzniku, charakteru, umelej tvorby, uskladňovania a narábania s odpadom až do 
súčasnosti, predmety budú doplnené rekonštrukciami objektov  
Cieľ: Prostredníctvom archeologických nálezov priblížiť verejnosti podobu odpadu 
pochádzajúceho z ľudskej činnosti v priebehu storočí  
Význam: Využitie výsledkov archeologických výskumov na prezentáciu témy úzko súvisiacich 
aj so súčasnosťou.  
Partneri: Múzeá na Slovensku, OLO  
 
Zborník MMB Bratislava 28/2017 
Zborník MMB Bratislava 29/2017 
Zborník MMB Bratislava 30/2018 
Cieľ: pokračovanie v edícii zborníka MMB 
Obsah: príspevky pracovníkov múzea i odborníkov z iných inštitúcií zaoberajúce sa dejinami 
mesta.  
Význam: Zborník prináša výsledky z najnovších výskumov týkajúcich rôznych stránok histórie 
mesta  
Partneri: GMB, MÚOP, HÚ SAV, FFUK  
 
100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa 
vedecko-výskumná úloha, výstava, sprievodné aktivity, 2017 - 2018  
Cieľ: Výstavná prezentácia významných výročí  z pohľadu dobovej situácie v Bratislave. 
Obsah: Dopad konca druhej svetovej vojny na život v meste, udalosti a zmeny súvisiace s jeho 
začlenením do Československa na základe archívnych dokumentov a zbierkových predmetov.  
Význam: Pripomenutie výročí významných nielen z hľadiska dejín Bratislavy ale aj pre jej 
postavenie ako hlavného mesta Slovenska.  
 
Pokračovanie v zabezpečovaní vhodných klimatických podmienok a úložných systémov pre 
optimálne uloženie zbierkových predmetov 
Cieľ: Získanie nových priestorov na uloženie zbierkových predmetov za objekty 
s nevyhovujúcimi klimatickými podmienkami na Žatevnej a Dúbravčickej ulici spôsobujúcimi 
znehodnocovanie stavu zbierkových predmetov.  
Význam: Zabezpečenie depozitáru s optimálnymi klimatickými i technickými podmienkami na 
uloženie zbierkových predmetov.  
Partneri: GIB, GMB  
 
II/3 Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi 
Múzeum mesta Bratislavy vzhľadom na riešenie plánovaných úloh v rokoch 2016 - 2018 
spoluprácu orientuje predovšetkým na mestské inštitúcie ako sú, Galéria mesta Bratislavy, 
Mestský ústav ochrany pamiatok, BKIS, Archív mesta Bratislavy a ďalšie múzejné a galerijné 
inštitúcie na Slovensku, Historický ústav SAV a archívy v zahraničí, predovšetkým v Maďarsku. 
Ďalšími dôležitými partnermi sú pri vzdelávacím programom základné a stredné školy a ZUŠ. 
Partnerom MMB je aj Katedra muzeológie FFUK, pre ktorú múzeum poskytuje odbornú prax 
pre študentov.  
 
II/4 SWOT analýza 
Silné stránky 
- pevné etablovanie múzea s dlhoročnou históriou (zal. 1848) v rámci mesta 
- spravovanie najvýznamnejšej časti hnuteľných pamiatok Bratislavy 
- sídlo expozícií v autentickom prostredí historických, pamiatkových budov zapísaných 

v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky 
- budovy vo vlastníctve zriaďovateľa  
- významné postavenie v rámci múzeí na Slovensku z hľadiska kvality odbornej činnosti  
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- podpora rozvoja múzea zriaďovateľom – stabilný príjem z rozpočtu mesta 
- oddychová zóna v okolí inštitúcie s veľkými prezentačnými možnosťami 
- vydavateľská tradícia, sústavná edičná činnosť  
- vybudovaná knižnica so samostatným historickým knižničným fondom a nadštandardnou 

študovňou  
- využívanie múzea ako spoločenského centra a zázemia pre reprezentačné podujatia  
- spravovanie atraktívnych lokalít – hradu a archeologického náleziska 
- skúsenosti so zahraničnými aktivitami 
- zabezpečenie odborného reštaurovania a konzervovania zbierkových predmetov vlastnými 

zamestnancami 
Slabé stránky 
- nevyhovujúce klimatické podmienky, stav a rozsah depozitárnych priestorov najmä 

na Dúbravčickej a Žatevnej ulici 
- stav objektov a expozícií vyžadujúcich rekonštrukciu (okrem Starej radnice a Apponyiho 

paláca) 
- veľká finančná náročnosť na prevádzku zrekonštruovaných objektov 
- nedostatočná bezbariérová prístupnosť priestorov občanom so zrakovým a telesným 

postihnutím 
- nedostatok finančných prostriedkov na systematické budovanie zbierkového fondu 
- nedostatočné personálne zabezpečenie  
- nedostatočný marketing, propagácia a styk s verejnosťou  
- ťažkosti so získavaním odborníkov súvisiace s nízkym mzdovým ohodnotením  
- finančná náročnosť externého konzervovania a reštaurovania  
- nedostatočná mediálna podpora v propagácii a prezentácii činnosti doma i v zahraničí 
- napojenie múzea na cestovné kancelárie a cestovný ruch 
- obmedzená možnosť predaja suvenírov v expozíciách 
Príležitosti 
- rekonštrukcia objektov a expozícií MMB s cieľom zatraktívnenia celkového prostredia 

pre celodenný zážitok návštevníkov rôznych vekových kategórií 
- elektronické spracovanie zbierkových fondov 
- väčšia prezentácia kultúry a kultúrneho dedičstva v zahraničí 
- medzinárodná spolupráca kultúrnych inštitúcii 
- zavedenie a využívanie nových informačných technológií 
- kompletné spracovanie zbierkového fondu v programe CEMUZ - rozšírenie a zlepšenie služieb 

pre verejnosť 
- predkladanie projektov do štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných finančných 

mechanizmov s možnosťou získať finančné prostriedky na obnovu a rekonštrukciu, technické 
vybavenie a na odborné činnosti (archeologický výskum, reštaurovanie a iné)  

Riziká 
- únik vzácnych súčastí kultúrneho dedičstva a tiež strata komplexnosti a kontinuity budovania 

zbierok ako dôsledok nedostatočnej akvizičnej činnosti v dôsledku nedostatku financií  
- strata záujmu verejnosti o expozície v dôsledku stavu objektov a morálnej opotrebovanosti 

expozícií 
- rastúca konkurencia atraktívnych podujatí v kultúre 
- havarijné a kalamitné situácie ohrozujúce budovy a následne aj zbierkové fondy  
- absencia vhodných priestorov na Devíne a v Rusovciach (prevádzka, aktivity) 
- odchod kvalitných odborných pracovníkov, s dopadom na potrebu zapracovania nových 

zamestnancov 
- v súvislosti s vyššie uvedeným zaostávanie múzea vo vedeckovýskumnej činnosti 



 100 

III. CIELE A ÚLOHY 
Určenie cieľov a priorít organizácie 
Všeobecná charakteristika hlavnej činnosti  
Múzeum mesta Bratislavy na základe zriaďovacej listiny č. 746/2009 z 24.9.2009 je 
zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných 
činností pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Jeho základným poslaním 
je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať, vedecky zhodnocovať, využívať 
a sprístupňovať verejnosti múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém 
o histórii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Plnenie úloh je determinované zákonom o múzeách a galériách definujúcim základné múzejné 
činnosti, ktoré je povinné múzeum vykonávať a zriaďovateľ je podľa zákona povinný zabezpečiť 
podmienky na ich realizáciu:  

1. nadobúdanie zbierok, 
2. odborná evidencia zbierkových predmetov, 
3. odborná ochrana zbierkových predmetov, 
4. vedeckovýskumná činnosť, 
5. prezentačná činnosť. 

1. Nadobúdanie zbierok je jedným zo základných poslaní múzea. Túto činnosť v posledných 
rokoch múzeum nemôže vykonávať z finančných dôvodov plánovane. Múzeum v súčasnosti 
väčšinu predmetov získava darom, tento spôsob však nie je možné považovať za systematické 
rozširovanie zbierok.  
2. Odborná evidencia zbierkových predmetov a činnosti s ňou súvisiace sa vykonávajú priebežne 
a tvorí základ pre ďalšiu prácu so zbierkovým fondom. 
3. Odborná ochrana zbierkových predmetov je ďalšia pravidelná činnosť, spočíva v starostlivosti 
o stav zbierkových predmetov (reštaurovanie, konzervovanie predmetov) a zabezpečení 
optimálnych podmienok v priestoroch na ich uloženie- depozitárov. 
Vzhľadom k počtu a stavu zbierkových predmetov je táto činnosť nedostatočne personálne 
zabezpečená, dodávateľské ošetrenie zbierok je závislé od výšky financií v rozpočte, múzeum 
pravidelne žiada príspevky z dotačných systémov.  
Múzeum nemá v súčasnosti zabezpečené vhodné podmienky na uloženie všetkých zbierkových 
predmetov.  
4. Prostredníctvom vedeckovýskumnej činnosti sa realizujú plánované úlohy s výstupom pre 
výstavnú a publikačnú činnosť. Do tejto činnosti spadajú aj archeologické výskumy, ktoré 
múzeum v súčasnosti realizuje iba formou záchranných výskumov hradených objednávateľom, 
systematickú výskumnú činnosť z finančných dôvodov nie je možné vykonávať.  
5. V rámci prezentačnej činnosti múzeum realizuje výstavy, vzdelávacie programy, a iné aktivity 
pre odbornú i širokú verejnosť, vykonáva aj edičnú činnosť.   
 
Konkrétne ciele: 
Cieľ 1 
150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy  
1/1 
Vedeckovýskumná úloha: Dejiny Múzea mesta Bratislavy 
Riešenie vedeckovýskumnej úlohy súvisiacej s komplexným spracovaním dejín múzea, 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr.Š. Gaučík, PhD. 
Spolupráca: Mgr. Z. Francová, Mgr. M. Janovíčková, PhDr. E. Kurincová  
Doba plnenia: 2016 - 2018 
Plánovaný výstup : monografia k dejinám MMB 
1/2 
Výstava k výročiu múzea 
Práce na scenári výstavy a výber a príprava zbierkových predmetov – exponátov, realizácia 
výstavy 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Z. Francová 
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Spolupráca: 
Mgr. M. Antolíková, Mgr. A. Fiala, Mgr. Š. Gaučík, PhD.,  K. Harmadyová, M. Janovíčková, E. 
Kurincová, J. Schmidtová 
Príprava zbierkových predmetov: oddelenie reštaurátorov 
Doba plnenia: 2016 – 2018 
1/3 
Sprievodné aktivity k výročiu múzea 
Vzdelávací program pre deti 
Program pre dospelých 
Zodpovedný riešiteľ: B. Husová 
Spolupráca: odborní pracovníci 
Doba plnenia: 2017 - 2018 
1/4 
Konferenecia pri príležitosti výročia múzea 
Zodpovedný riešiteľ. M. Janovíčková  
Doba plnenia: 2017 – 2018 
 
Cieľ 2 
Mesto v ateliéri 
Príprava scenára a sprievodcu k výstave 
Termín uskutočnenia: máj 2016 
Zodpovedný: PhDr. E. Kurincová 
Spolupráca: Mgr. M. Janovíčková 
Príprava exponátov: oddelenie reštaurátorov  
Výstup: realizácia výstavy a sprievodcu k výstave 
 
Cieľ 3 
Seminár pri príležitosti 100. výročia úmrtia kronikára dejín mesta Prešporok Tivadara 
Ortvaya 
Zodpovedný: Mgr. Š. Gaučík, PhD. 
Termín uskutočnenia: máj 2016 
Prednášajúci: 
Elena Mannová: Spoločenské elity v Prešporku v 19. storočí 
Štefan Gaučík: Život a dielo Tivadara Ortvaya 
Katarína Pekářová: Vedecké spolky v Prešporku a ich spoločenský význam 
Eva Kowalská: Školský systém mesta Prešporok v 19. storočí s hlavným zreteľom na Právnickú 
akadémiu 
Juraj Šedivý: Historizmus Tivadara Ortvaya na základe jeho diel o dejinách mesta Prešporok 
Peter Buday: Tivadar Ortvay a starostlivosť o pamiatky v Bratislave pred r. 1918 
Výstup: príspevky zverejnené v zborníku MMB Bratislava 28/ 2016 
 
Cieľ 4 
Prechádzky s pánom Marquartom   
Realizácia vzdelávacieho programu  
Zodpovedný : PhDr. B. Husová 
Doba plnenia: 2016 – 2017  
 
Cieľ 5  
Johann Nepomuk Batka ml. (1845-1917)- 100. výročie úmrtia 
Vedeckovýskumná úloha, scenár k výstave, príprava zbierkových predmetov, návrh na pamätnú 
tabuľu  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Z. Francová 
Spolupráca: odd. reštaurátorov 
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Doba plnenia: 2016 – 2017  
Výstup: výstava, sprievodca k výstave, pamätná tabuľa 
 
Cieľ 6 
Ľudia a ich odpad 
Vedeckovýskumná úloha, scenár k výstave 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. K. Harmadyová, PhD. 
Doba plnenia: jún 2016 – marec 2017 
Výstup: realizácia výstavy, sprievodca k výstave 
 
Cieľ 7 
Hrad Devín v 13. až 20. storočí 
Vedeckovýskumná úloha 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. K. Harmadyová, PhD. 
Doba plnenia: 2016- apríl 2017 
Výstup: realizácia expozície, sprievodca k expozícii 
 
Cieľ 8 
Aktivity k výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a k vzniku Československa 
Vedeckovýskumná úloha, scenár k výstave 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. E. Kurincová, Mgr. Š. Gaučík 
Príprava predmetov: oddelenie reštaurátorov 
Vzdelávací program k výstave 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. B. Husová 
Doba plnenia: 2017 – 2018  
Výstup: realizácia výstavy, sprievodca k výstave, realizácia vzdelávacieho programu  
 
Cieľ 9 
Získanie nových priestorov za objekty s nevyhovujúcimi klimatickými podmienkami 
na Žatevnej a Dúbravčickej ulici  
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. P. Hyross v spolupráci s hl. mestom 
Termín: 
2016 statický posudok na budovu na Plickovej ul., súťaž na projektanta 
2017 projektová príprava 
2018 začiatok realizácie 
 
Uvedenú koncepciu rozvoja ako aj ďalšie aktivity je možné realizovať len po schválení 
každoročného finančného príspevku zriaďovateľa.  
Projekty väčšieho rozsahu ako napr. rekonštrukcie objektov alebo ich väčšie opravy ako aj 
vybudovanie nového depozitára pre potreby múzea a galérie je možné realizovať iba 
po schválení a pridelení účelovej dotácie zriaďovateľa vo väčšom finančnom objeme.  
 
 
Vypracovali: 
PhDr. Peter Hyross 
Mgr. Marta Janovíčková                                               Bratislava 04.01.2016  
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KONCEPCIA ROZVOJA 
MESTSKÉHO ÚSTAVU OCHRANY PAMIATOK V BRATISLAVE  

na roky 2016 – 2018  
 
 
Predkladateľ:  
PhDr. Ivo Štassel - riaditeľ organizácie 
Zriaďovateľ:  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava I. 
Adresa: 
Uršulínska 9,  811 01 Bratislava 
 

I. VÍZIA  

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave je príspevkovou organizáciou hlavného mesta, 
ktorá vykonáva okrem servisných činností pre samosprávu aj odbornú činnosť pre tretie osoby, 
ktorej príjmy sú dôležitou súčasťou príjmovej časti rozpočtu organizácie. Ďalší rast organizácie 
je preto podmienený zvýšením príjmov z odbornej činnosti v dvoch sférach: 
- pri archeologických výskumoch je naša pracovná kapacita v súčasnosti plne naplnená a ďalší 
rast je v tejto oblasti podmienený nielen prijatím ďalšieho odborného pracovníka – archeológa, 
ale aj logistickou podporou hlavného mesta pri získavaní ďalších zákaziek; 
- pri architektonicko-historických výskumoch je situácia podobná ako pri archeológii - ďalší rast 
je v tejto oblasti podmienený taktiež prijatím ďalšieho špecialistu s osvedčením; 
Organizácia bude v zmysle svojho vedeckého štatútu intenzifikovať aj svoju vedeckú činnosť 
a venovať sa viac vedeckým projektom, ktoré zvýšia nielen reputáciu organizácie samotnej, ale 
aj renomé jej zriaďovateľa. K tomu je potrebná vzájomná užšia spolupráca medzi organizáciou 
a zriaďovateľom – hlavné mesto bude na jednej strane vtiahnuté do vedeckých projektov 
organizácie a na druhej strane vypomôže organizácii s úhradou finančnej spoluúčasti na 
grantoch. 
 
II. ANALÝZA  
II.1 Charakteristika organizácie  
Organizácia v súčasnosti plní funkciu výskumného a metodického pracoviska hlavného mesta 
v oblasti zachovania obrazu mesta a narábania s kultúrnym dedičstvom. Okrem archeologických 
výskumov, architektonicko-historických výskumov, inventarizácií historických prvkov 
a metodických usmernení pri príprave a realizácii pamiatkovej obnovy vykonáva aj špecifické 
úlohy pri ochrane obrazu mesta, v oblasti drobnej architektúry, či pamätihodností mesta. MÚOP 
je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizácia má v súčasnosti 4 odborno-
metodických pracovníkov, 5 archeológov, 2 pracovníkov technického zabezpečenia akcií a 4 
pracovníkov zázemia. V správe organizácie je len jedna budova na Uršulínskej 9 a vo vlastníctve 
je jedno služobné osobné vozidlo.  
 
II.2 Projekty organizácie  
- „Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy“- vedenie zoznamu pre potreby hlavného 
mesta SR Bratislavy; zoznam bol vytvorený na základe zákona č.49/2002 o ochrane 
pamiatkového fondu a predstavuje súpis nehnuteľných, hnuteľných, nehmotných a zaniknutých 
objektov, predmetov, názvov a udalostí, ktoré majú pre Bratislavu kultúrno-historický 
a spoločenský význam; 
- „Zoznamy pamätihodností mestských častí Bratislavy“- poradenstvo mestským častiam 
pri vedení lokálnych zoznamov pamätihodností; ide o súpis nehnuteľných, hnuteľných, 
nehmotných a zaniknutých objektov, predmetov, názvov a udalostí, ktoré považujú za významné 
jednotlivé mestské časti Bratislavy; 
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- „Evidencia pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ v Bratislave“- vedenie 
súpisu v podobe evidenčných listov, kde sú jednotlivé artefakty zdokumentované textovo 
a fotograficky, s uvedením ich presnej polohy na mape; evidencia je zatiaľ vedená iba 
v elektronickej podobe a je zverejnená na web-stránke organizácie; 
- „Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami na 
verejných priestranstvách Bratislavy“- príprava odborných podkladov a stanovísk ku všetkým 
artefaktom v zmysle koncepcie, ktorú vytvoril Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 
a ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom v septembri 2012; koncepcia rieši všetky 
aspekty týkajúce sa artefaktov na verejných priestranstvách mesta od procesu ich vysúťaženia až 
po ich osadenie, resp. presun na iné miesto; 
- Podklady pre tvorbu územného plánu Bratislavy- príprava pamiatkových údajov pre územný 
plán mesta, týkajúcich sa hlavne lokalizácie pamiatkovo chránených území a objektov; tieto 
podklady majú význam pre definovanie území so zvláštnym režimom, definovanie ochranných 
pásiem národných kultúrnych pamiatok, či pre určenie lokalizácie nehnuteľných pamätihodností 
Bratislavy; 
- Odborné stanoviská pre samosprávu hlavného mesta a mestských častí - generovanie stanovísk 
pre oblasť narábania s kultúrnymi pamiatkami, pamätihodnosťami, artefaktmi na verejných 
priestranstvách mesta a historickými cintorínmi; 
- Pasportizácia cintorínov na území Bratislavy – realizácia terénneho obhliadkového prieskumu 
všetkých bratislavských cintorínov so zameraním sa na významné osobnosti a výtvarne hodnotné 
náhrobky; účelom pasportizácie je spracovanie zoznamu význačných osobností a hodnotných 
náhrobkov, ktoré by sa mali zachovať pre budúce generácie ako súčasť „pamäte mesta“; 
jednotlivé položky sú spracované vo forme evidenčných listov, ktoré majú textovú, fotografickú 
a mapovú časť; 
- „Komisia pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov Bratislavy“- gestorovanie činnosti 
komisie zloženej prevažne z externých odborníkov, ktorej úlohou je prinášať podnety a rady 
v oblasti pomníkovej tvorby; komisia je nezávislým poradným orgánom primátora Bratislavy 
a funkciu tajomníka komisie zastáva pracovník Mestského ústavu ochrany pamiatok. 
 
II.3 Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi  
- Múzeum mesta Bratislavy: organizovanie spoločných výstav, organizácia Limes Day spoločne 
s Rímskymi hrami v Rusovciach - Gerulate; účasť v „Komisii pre pamätníky a zásahy do 
verejných priestorov Bratislavy“; 
- Galéria mesta Bratislavy: spolupráca pri evidencii pomníkov, výtvarných diel a pamätných 
tabúľ v Bratislave, účasť v „Komisii pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov 
Bratislavy“; 
- Generálny investor Bratislavy: úzka spolupráca pri obnove pamiatkovo chránených mestských 
objektov; 
- Marianum: spolupráca pri aplikácii výsledkov pasportizácie cintorínov v oblastiach osádzania 
orientačných tabúľ, aplikácie zoznamov významných osobností a hodnotných náhrobkov 
a problematiky obnovy pochovávania na historických cintorínoch; 
- Fakulta architektúry STU: spoluúčasť na študijnom procese formou prednášok, seminárov 
v teréne a participáciou na interných súťažiach fakulty; 
- Vysoká škola výtvarných umení: spolupráca pri riešení problematiky umiestňovania 
výtvarných diel na verejných priestranstvách mesta; účasť v „Komisii pre pamätníky a zásahy do 
verejných priestorov Bratislavy“; 
- Bratislava Tourist Board – spolupráca pri výstavách a propagácii činnosti mesta (tlač a výroba 
propagačných materiálov); 
- Archeologický ústav SAV Nitra: spolupráca v oblasti archeológie (odborné komisie, tútorské 
posudky, spoločné vedecké projekty); 
- Historické múzeum SNM: s múzeom máme vzajomnú dohodu o spolupráci, v rámci ktorej 
spolupracujeme na projekte Danube Limes Brand, kde je SNM asociovaným partnerom, 
v projekte DLB sme spolu zorganizovali konferenciu o Bratislavskom hrade (Dejiny, výskum, 
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obnova – 22.-23.09.2014, ktorej výstupom je Zborník) a výstavu Svedectvo času 
na Bratislavskom hrade; 
- Archeologické múzeum SNM: spolupráca v oblasti archeológie (analýzy kovových nálezov, 
organizovanie spoločných kolokvií a konferencií); 
- Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV: spolupráca v oblasti archeológie, odborná 
pracovníčka MÚOP dr. Musilová je predsedníčkou tejto celoslovenskej inštitúcie; 
- Institut fur Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien: spolupráca v oblasti 
archeológie na EÚ- projekte Danube Limes Brand, ktorý má záber na celú juhovýchodnú Európu 
a výrazne zviditeľňuje Bratislavu na poli odbornom a v oblasti archeologickej turistiky; 
- Petronell-Carnuntum, Archäologischer Park: spolupráca v oblasti archeológie, predovšetkým 
v súvislosti s našimi nálezmi kelto-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade; 
- Technické múzeum Brno: spolupráca v oblasti archeológie (realizácia odborných analýz, 
predovšetkým spektrometrie); 
- Karlova univerzita Praha – katedra klasickej archeológie: archeologická spolupráca 
predovšetkým v súvislosti s našimi nálezmi kelto-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade; 
- Filozofická fakulta UK Bratislava: vedecká spolupráca, tvorba 2. a 4.zväzku „Dejín Bratislavy“ 
s autorskými príspevkami z oblasti archeológie a histórie bývania v Bratislave; jedná sa o 
vedecký počin veľkého významu pod gesciou doc. Šedivého, na ktorom participujú všetky 
významné vedecké a výskumné inštitúcie hlavného mesta; 
- Prírodovedecká fakulta UK, kat. základnej geológie a paleontológie: vedecká spolupráca pri 
väčšine archeologických a architektonicko-historických výskumov pod gesciou doc. Pivka 
(analýzy kamenného materiálu, určovanie veku a pôvodu kamennej substancie stavieb); 
- Pamiatkový úrad SR: spolupráca v oblasti problematiky ochrany pamiatkovej rezervácie 
a pamiatkových zón Bratislavy, v oblasti ochrany národných kultúrnych pamiatok 
a archeologických výskumov; s úradom máme uzavretú dohodu o spolupráci, v rámci ktorej pre 
nich realizujeme návrhy na vyhlasovanie hnuteľných predmetov a vybraných nehnuteľných 
objektov do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu; 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava: spolupráca pri konkrétnej ochrane pamiatkových území 
a pamiatkovo chránených objektov a príprava metodických materiálov súvisiacich s touto 
problematikou; 
- Bratislavský samosprávny kraj: spolupráca pri organizovaní workshopov a seminárov a pri 
Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva; 
- Archaia Brno o.p.s.: vedecká spolupráca v oblasti archeológie (predovšetkým spoločný 
vedecký projekt spracovania problematiky historického skla). 
II.4 SWOT ANALÝZA - sebahodnotenie  
II.4.1 Silné stránky organizácie 
II.4.2 Slabé stránky organizácie 
II.4.3 Príležitosti  
II.4.4 Riziká  
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SILNÉ STRÁNKY 

• Dlhodobo stabilný káder 
• Odborní pracovníci disponujú odbornou 

spôsobilosťou z MK SR 
• Odborní pracovníci disponujú dlhoročnými 

skúsenosťami vo svojom odbore 
• Dobré meno organizácie v odborných kruhoch 

na Slovensku, a v zahraničí hlavne v Čechách 
a v Rakúsku 

• Organizácia má z Ministerstva školstva a vedy 
SR udelený štatút výskumného a vývojového 
pracoviska 

• Organizácia dosahuje dobré výsledky vďaka 
svojmu odbornému kádru hlavne vo 
výskumnej činnosti (archeologické výskumy, 
architektonicko-historické výskumy a 
pasportizácie) a v odborno-metodickej oblasti 
(návrhy pamiatkovej obnovy, inventarizácie) 

 

SLABÉ STRÁNKY 
• materiálno-technické vybavenie organizácie 

PRÍLEŽITOSTI 
• dosiahnuť väčší prienik na trh 
• rozšírenie činnosti a zvýšené príjmy využiť na 

uspokojenie finančných nárokov pracovníkov 
a zlepšenie technického vybavenia 

• rozšírením činnosti zväčšiť podiel na trhu na 
území BA v oblasti archeologických a 
architektonických výskumov 

• zintenzívniť prezentáciu výsledkov nášho 
bádania pre verejnosť 

 

RIZIKÁ  
• Slabá finančná stimulácia odborných 

pracovníkov 
• Výskumná činnost organizácie je závislá na 

výkyvoch trhu v hospodárskom sektore, čo 
znemožňuje presné plánovanie príjmov 
 

 
III. CIELE A ÚLOHY  
Určenie cieľov a priorít organizácie 
Cieľ č.1 – odborný servis pre samosprávu 
1.1 Odborný servis pre oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

1.1.1 – stanoviská pre útvar hlavnej architektky pre oblasť verejných priestorov mesta 
1.1.2 - stanoviská pre oddelenie rozvoja mesta v oblasti posudzovania projektov 

v pamiatkových územiach 
1.1.3 - stanoviská, posudky a analýzy pre oddelenie kultúry , školstva športu a mládeže 
1.1.4 - pamiatkové podklady pre odd. tvorby územného plánu v oblasti pamiatkovej 

rezervácie, pamiatkových zón, ochranných pásiem a kultúrnych pamiatok 
1.1.5 – podklady a odborné stanoviská pre ostatné oddelenia Magistrátu podľa vyžiadania 

Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

1.2 Odborný servis pre mestské časti Bratislavy 
1.2.1 – vyjadrenia k zoznamu pamätihodností pre odd. výstavby jednotlivých MČ 
1.2.2 – vyjadrenia k pomníkom a výtvarným dielam pre odd. kultúry jednotlivých MČ 
1.3.3 - stanoviská k pamiatkovej problematike podľa vyžiadania MČ 

Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

Cieľ č.2 – plnenie úloh samosprávy 
2.1  Vedenie a aktualizovanie „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“ 

2.1.1 – priebežné dopĺňanie poznatkov do evidenčných kariet pamätihodností 
Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 
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2.1.2 - aktualizácia zoznamu doplnením o nové položky 
Termín:  každoročne k 12.mesiacu 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

2.2  Spracovávanie a vedenie „Evidencie pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných 
tabúľ na území Bratislavy“ 
2.2.1 - stanoviská pre samosprávu v oblasti pomníkovej tvorby v zmysle „Koncepcie 
narábania s pamätníkmi, pomníkmi, výtv.dielami a pamätnými tabuľami na verejných 
priestranstvách Bratislavy“ 
2.2.2 - odborné stanoviská a podklady pre činnosť odbornej „Komisie pre pamätníky 
a zásahy do verejných priestorov“, ktorá je poradným zborom primátora Bratislavy 

Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

2.3  Pasportizácia cintorínov na území Bratislavy 
2.3.1 – realizácia pasportu bratislavských cintorínov s vytipovaním významných osobností 

a výtvarne hodnotných náhrobkov 
2.3.2 – spolupráca s pohrebníctvom Marianum pri propagácii kultúrneho dedičstva na 

bratislavských  cintorínoch 
Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP  

2.4 Gestorovanie činnosti „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“ 
Zabezpečovanie činnosti komisie, ktorá je poradným zborom primátora Bratislavy, po 
stránke odbornej aj organizačnej. 

Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

tajomníčka – PhDr. Hamšíková  
2.5 Práca s verejnou mienkou 

Vyzvať cez našu web-stránku verejnosť na zasielanie podnetov v oblasti pamätihodností 
a zásahov do verejných priestorov. Inšpiratívne podnety premietnuť do vedenia zoznamu 
pamätihodností a zaradiť do programu „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných 
priestorov“. 

Termín:  priebežne 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

 
Cieľ č.3 – výskumná, vedecká a výstavná činnosť 
3.1 Výskum kultúrno-historického dedičstva Bratislavy  

3.1.1 – realizácia archeologických výskumov 
3.1.2 - realizácia architektonicko-historických výskumov 
3.1.3 - realizácia inventarizácii a pasportov pamiatkovo hodnotných objektov a území 
3.1.4 - realizácia archívno-historických výskumov 

Termín:  priebežne, podľa požiadaviek 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP 

3.2 Vedecká činnosť 
3.2.1 – participácia na viaczväzkovom diele „Dejiny Bratislavy“ pod gesciou doc. Šedivého 

z Filozofickej fakulty UK 
Termín:  2016 
Zodpovedný: Dr. Lesák, Dr. Obuchová CSc. 

3.2.2 - vedecký projekt porovnávajúci keltské nálezy v Bratislave a Bibracte (F) 
Termín:  2016, 2017 
Zodpovedný: Dr. Musilová 

3.3.3 - konferencia o vedute Bratislavy z Palazzo Vecchio, konaná vo Florencii (I) 
Termín:  máj – október 2016 
Zodpovedný: Dr. Musilová 
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3.3.4 - vedecký projekt prieskumu kultúrneho dedičstva Rímskej ríše medzi Gerulatou 
a Carnuntom (A) nedeštruktívnymi archeologickými metódami 

Termín:  2016, 2017 
Zodpovedný: Dr. Musilová 

3.3 Výstavná činnosť 
3.3.1 - recipročná výstava o bratislavských Keltoch, inštalovaná v Perugii (I) 

Termín:  2.polrok 2016 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP, Dr. Musilová 

3.3.2 - „Sklo v dejinách Bratislavy“ vo výstavných priestoroch MMB, v spolupráci 
so spoločnosťou Archaia (CZ) 

Termín:  december 2016 
Zodpovedný: riaditeľ MÚOP, Dr. Lesák 

 
 
V Bratislave dňa 4. januára 2016.       
Zostavil: PhDr. Ivo Štassel 
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Koncepcia rozvoja 
organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková 

organizácia, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava 
na roky 2016 – 2018  

 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Primaciálne námestie 1 
 
V Bratislave dňa 31.12.2015 
Predkladateľ: Ing. Radoslav Vavruš  
riaditeľ organizácie  
 
Pre prípravu tohto materiálu boli použité obchodné informácie organizácie MARIANUM, ktoré 
v časti prevádzkovania pohrebnej služby sú poskytované v obmedzenej miere. /organizácia 
vykonáva služby prevádzky pohrebnej služby na vysoko - konkurenčnom trhu a zverejňovaním 
stratégie v tejto oblasti by mohla ohroziť svoje postavenie na trhu prevádzkovateľov pohrebnej 
služby/.  
 
 
OBSAH  
• MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy (ďalej aj „MARIANUM“) 

• Charakteristika spoločnosti 
• Misia a vízia 
• Vývoj v oblasti klasických pohrebov a kremácií od roku 2010 v Bratislave 
• Projektové oblasti a priority 
• Ďalšie prioritné oblasti MARIANUM - ako spoločnosti na trhu poskytovania služieb 
• Organizácia MARIANUM v roku 2018  

 
 

MARIANUM - charakteristika spoločnosti  
Dátum zriadenia: 01.10.1991  
Predmet činnosti:  
• spravuje a udržiava pohrebiská (spravuje 17 cintorínov, krematórium a 2 vojenské cintoríny) 

nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré jej boli zverené do správy,  
•  vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadov z pohrebísk a s prevádzkou 

mechanizmov slúžiacich na zabezpečenie prevádzky pohrebísk a krematória,  
•  zabezpečuje odpadové hospodárstvo (zber, skladovanie a odvoz cintorínskeho odpadu 

a odpadu súvisiaceho s pohrebníckou činnosťou),  
•  spravuje, udržiava a prevádzkuje objekty zverené hlavným mestom SR Bratislava do správy 

a užívania, zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, rozširovania 
a rekonštrukcie pohrebísk, prenájom majetku 

•  zabezpečuje pohrebné obrady – prevádzkuje pohrebnú službu vrátane prepravy zosnulých 
doma i v zahraničí, vyrába a predáva pohrebné vence a kytice, kvety, sakrálne predmety 
a ostatné doplnky súvisiace so zabezpečením pohrebných obradov, 

•  sídlo: Šafárikovo nám. č. 3, 824 91 Bratislava /Na tejto adrese je jediné obchodné miesto, 
na ktorom je možné uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta v Bratislave a platiť 
za hrobové miesto /s výnimkou urnových miest krematória/.  

 
Cieľové ukazovatele pre rok 2016:  
• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch:  

        76.675 
• počet urnových miest v Urnovom háji BA krematória:  11.060 
• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch:  74,9 ha 
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Základné legislatívne prostredie pre poskytovanie služieb  
• Zákon 131/2010 z 3. marca 2010 o Pohrebníctve  a  Kódex pohrebníctva 
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
• Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 

z 13. decembra 2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

 
Kľúčoví zákazníci  
• Pozostalí /pohrebná služba  
• Nájomcovia hrobových miest a záujemcovia o rezerváciu hrobových a urnových miest/ 

zabezpečovanie cintorínskych služieb 
• Hlavné mesto  Slovenskej republiky Bratislava/ zabezpečovanie zverenej správy majetku 

a čistiace práce 
 
Východiská  
• MARIANUM ako príspevková organizácia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislava 

svoju víziu komunikovala čiastočne prostredníctvom svojej web stránky. Jej ucelené písomné 
vyjadrenie nebolo zachytené v koncepčných a strategických dokumentoch, ktoré 
pripravovala organizácia pre hlavné mesto  Slovenskej republiky Bratislava.  

•  rozsah plánov a aktivít organizácie je ovplyvnený úspešnosťou podnikateľskej činnosti 
v oblasti poskytovania pohrebných služieb, platením nájomného za hrobové, urnové alebo 
kryptové miesto a veľkosťou príspevku z rozpočtu hlavného mesta na roky 2016 – 2018  

• Ceny služieb organizácie MARIANUM sú určené Všeobecným záväzným nariadením 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012. 

 
Misia spoločnosti 
MARIANUM predstavuje jeden tím, ktorého poslaním je poskytovať v oblasti 
pohrebníctva komplexné a kvalitné pohrebné služby a v oblasti cintorínskych služieb 
zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a dostatok hrobových, urnových a kryptových miest v Bratislave. Pre 
zriaďovateľa, ktorým je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, poskytovať služby 
pri správe zvereného majetku a  zachovávaní hodnôt na cintorínoch.  
 
Vízia spoločnosti  
Víziou spoločnosti MARIANUM je stať sa modernou, na zákazníka orientovanou 
spoločnosťou, ktorá je lídrom v poskytovaní pohrebných služieb na Slovensku. Chceme 
byť rešpektovanou a zodpovednou spoločnosťou pre našich zákazníkov /pozostalých, 
nájomcov hrobových miest/ ako aj pre zriaďovateľa /hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava/ v oblasti správy cintorínov a zvereného majetku. MARIANUM poskytne pre 
zákazníkov riešenia prostredníctvom viacerých obchodných miest a v oblasti poskytovania 
svojich služieb nasleduje ekologický a technologický trend. Pri poskytovaní cintorínskych 
služieb si MARIANUM posilňuje svoju značku ako poskytovateľa služieb, pre ktorého je 
čistota a bezpečnosť na cintorínoch na prvom mieste.  
 
Vývoj v oblasti klasických pohrebov a kremácií od roku 2010 v Bratislave  
 
Vývoj v pomere dopytu po klasických pohreboch oproti kremáciám potvrdzuje prevahu 
kremácií a ich ďalší rast. Tomuto trendu budeme odpovedať pripravenosťou v oblasti 
výstavby urnových miest a urnových stien a prípravou pre bezchybnú prevádzku a využitie 
krematória. 
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* Z evidencie vykazovanej organizáciou MARIANUM 
 

 
 

 
 
76% podiel kremácií a jeho rastový trend v kontexte: 
• V ostatnej časti Slovenska je pomer opačný (avšak napr. v Prahe dosahuje podiel kremácií až 

97%, pričom mesto má niekoľko krematórií) 
• Bratislavské krematórium je v prevádzke od roku 1967 
• Prevádzkový stav krematória vykazuje pomerne vysokú výšku opotrebenia (v stavebnej časti 

diela, po vizuálnej stránke a prevádzkovej stránke /bez klimatizácie, bez šatne pre 
návštevníkov,... /pre zabezpečenie obradov nezodpovedá súčasnej dobe a zabezpečeniu 
užívateľského komfortu návštevníkov, je nutná detailná analýza krematória 

• Každú zmenu, ktorú je potrebné vykonať na diele je nevyhnutné odsúhlasovať s vlastníkom 
autorských práv na dielo  
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MARIANUM - Projektové oblasti a priority  
A. Pohrebné služby – ďalší rozvoj pohrebnej služby  
B.  

1. Zahusťovanie cintorínov /  Rozširovanie cintorínov 
2. Hrobové miesta po neplatičoch  
3. Historické cintoríny 
4. Krematórium  

C. Zákazníci, Financie, Ponuka služieb a procesy, Zamestnanci 
 

K predloženým základným oblastiam bude organizácia uplatňovať pragmatický 
manažérsky a projektový prístup vychádzajúci z prioritizácie. 
 

MARIANUM - Projektové oblasti a priority  
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Ďalšie prioritné oblasti MARIANUM - ako spoločnosti na trhu poskytovania služieb – oblasti 
pre rozvoj  
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Organizácia MARIANUM v roku 2018  
Ako bude možné v roku 2018 prevádzkovo hodnotiť  MARIANUM?  
• MARIANUM bude aktívne využívať databázu klientov /nájomcov hrobových miest/ pre ich 

efektívnu obsluhu /forma komunikácie, obchodné miesto pre vybavenie, zákaznícky 
personál, moderné formy platenia za nájom hrobového miesta/. Preferovanou voľbou 
platenia za nájom hrobového miesta sa stane bezhotovostná podoba. 

•  Na každom novom obchodnom mieste dostane zákazník rovnaký rozsah a kvalitu služieb. 
•  MARIANUM v spolupráci s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a mestskými 
časťami Bratislavy bude mať identifikované vhodné lokality pre rozširovanie cintorínov 
a cieľovo bude posudzovať návrhy miest pre vytvorenie centrálneho mestského cintorína 
/v prípade ekonomicky prijateľného riešenia/. Každé rozširovanie cintorínov bude riešené 
osobitným projektom. 

•  MARIANUM bude poskytovať dostatok hrobových, urnových a kryptových miest a pre 
nasledujúcich 10 rokov bude mať pripravené riešenie pre pochovávanie v Bratislave. 

•  Organizácia má pripravené dôstojné miesto pre vykonávanie kremácií. 
• Organizácia bude využívať pre poskytovanie svojich služieb v primeranej miere technológie. 

V prípade vhodného mestského pozemku pre cintorín a záujmu obyvateľov, zabezpečuje 
ekologické pochovávanie. 

• Podnikateľskou činnosťou a efektívnou alokáciou finančných zdrojov stabilizuje a znižuje 
požiadavky na podporu bežnej činnosti zo zdrojov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

 
Riziká a hrozby  
• Vstup nových hráčov na trh pohrebných služieb a možné zníženie príjmov z podnikateľskej 
činnosti, resp. aj zmena v platobnej disciplíne a správaní nájomcov hrobových miest 

•  Vynútená prevádzková odstávka krematória a iné prevádzkové riziká /napr. havarijný stav 
budov v správe, vozového parku/ 

•  Vynútená zmena v prioritách /spôsobená napr. rýchlou realokáciou zdrojov do odstránenia 
havarijného stavu/ 

•  Nedostatok  pozemkov vo vlastníctve mesta/mestskej časti pre ďalšie rozširovanie 
•  Výpadok IT systému 
•  Kvalita personálu a obmedzené možnosti pre jeho finančnú motiváciu oproti konkurentom 

na komerčnom trhu 
•  Nutnosť dodržať schvaľovacie a posudzovacie lehoty - časový faktor 
•  Nekalkulované plnenia voči tretím stranám  
 
Doplňujúca informácia: 
Pripomienky, otázky a návrhy členov sociálnej komisie z rokovania komisie zo dňa 
12.01.2016 
1. Aký je podiel požiadaviek na kremácie z miest mimo Bratislavy z podielu 76% kremácií 
oproti klasickým pohrebom? /požiadavka na obrad v krematóriu a spaľovanie/ 
Stanovisko Marianum: podiel mimo bratislavských požiadaviek na vykonávanie kremačných 
obradov a kremácií nie je organizáciou Marianum osobitne sledovaný a hodnotený. Podľa 
odhadu ide iba o ojedinelé prípady.  
2. Ako a kde riešiť budovanie chodníkov na cintorínoch? 
Stanovisko Marianum: budovanie chodníkov je podmienené zaradením tejto aktivity v prioritách 
organizácie Marianum, resp. poslaneckou prioritou v mestskej časti, ako aj objemom zdrojov 
pre realizáciu budovania chodníkov. Organizácia Marianum má dlhodobo vyselektované 
cintoríny, na ktorých je potrebné vykonať obnovu chodníkov, resp. miesta pre vybudovanie 
nových chodníkov. 
3. Požadujete jednoznačne centrálny mestský cintorín? 
Stanovisko Marianum: od roku 2003 nebola zo strany hlavného mesta predložená realizovateľná 
alternatíva, ktorá by zohľadnila zámer vybudovania centrálneho mestského cintorína. Marianum 
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odporúča budovanie centrálneho mestského cintorína za predpokladov ekonomickej efektívnosti 
pre hlavné mesto /t.j. prioritne na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta/.  
4. Navrhujete zahusťovanie alebo rozširovanie cintorínov? 
Stanovisko Marianum: S cieľom uspokojiť dopyt obyvateľov Bratislavy navrhujeme ísť jednak 
cestou zahusťovania cintorínov na cintorínoch, kde je to technicky možné, ako aj cestou 
rozširovania cintorínov v spolupráci s mestskými časťami Bratislavy. Cieľom je poskytnúť 
dostatočný počet hrobových miest pre klasické pochovávanie. 
5. Aké alternatívy navrhujete pre krematórium a kremačné služby. 
Stanovisko Marianum: navrhujeme prevádzkovú a vizuálne novú obnovu krematória, ktorá 
zodpovedá súčasnej dobe z hľadiska užívateľského komfortu ako aj bezpečnosti. Obnovu 
krematória navrhujeme zahájiť po komplexnej analýze prevádzky krematória a návrhu alternatív 
pre zabezpečenie kremačných služieb. 
6. Ako chcete riešiť urnové steny? 
Urnové steny budú budované na miestach, ktoré umožnia dôstojné uloženie urien, s možnosťou 
využitia priestorov aj v oblasti plotov. 
 
Návrhy od členov komisie: 
• Mobilitu na krematóriu zabezpečiť prostredníctvom servisného vozidla (napr. 
elektromobil)  
• Prehodnotiť súčasný cenník za poskytovanie pohrebnej služby v porovnaní s cenami 
konkurencie 
• Pri zahusťovaní/rozširovaní cintorínov zobrať do úvahy vlastnícke vzťahy na pozemkoch 
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KONCEPCIA ROZVOJA  
Bratislavskej organizácie CR/ Bratislava Tourist Board (BTB)  

na roky 2016 – 2018  
 
 
Predkladateľ: Ing. Alžbeta Melicharová, predseda predstavenstva BTB 
Zakladajúci člen: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Sídlo organizácie: Primaciálne nám 1, Bratislava 
Kancelária organizácie: Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava 
 
 
Cestovný ruch tvorí súbor aktivít v určitom prostredí, ktoré uspokojujú potreby ľudí súvisiace s 
cestovaním mimo ich trvalého bydliska, bez rozdielu, či dôvodom ich cestovania je oddych alebo 
nepravidelná povinnosť, či služobná cesta. 
 
I. VÍZIA rozvoja BTB do roku 2018  
Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (ďalej len BTB) bude v roku 
2018 stabilizovanou organizáciou destinačného manažmentu a marketingu destinácie Bratislava 
v požadovanej odbornej a finančnej kondícii. Jej smerovanie speje k stavu, aby bola 
konkurencieschopnou rešpektovanou profesionálnou organizáciou pre rozvoj destinačného 
manažmentu a marketingu destinácie Bratislava na trhu cestovného ruchu doma aj 
v stredoeurópskom priestore. Svoju činnosť bude vyvíjať v zmysle strategických cieľov a opatrení 
rozvoja CR v Bratislave, ktoré sú všeobecne definované v Stratégii rozvoja turizmu 
v Bratislavskom kraji roku do roku 2020 zverejnenej na linku http://www.region-
bsk.sk/clanok/rokovanie-zastupitelstva-bsk-11-12-2015-363597.aspx. Špecifické ciele rozvoja CR 
v Bratislave budú rozpracované v Koncepcii rozvoja cestovného ruchu v destinácii Bratislava pre 
roky 2017-2020.  
 
Hlavnou úlohou a pri dosiahnutí stanovenej vízie rozvoja organizácie BTB je rozvoj cestovného 
ruchu na území mesta Bratislava, zvýšenie návštevnosti mesta domácimi, ale najmä zahraničnými 
turistami, rast prenocovaní návštevníkov a predlžovanie priemernej dĺžky ich pobytu. Daň za 
ubytovanie je miestnym poplatkom, ktorý ubytovacie zariadenia sprostredkovane vyberajú od 
ubytovaných hostí a odvádzajú priamo na účet mesta. Ide o významný zdroj príjmov miestnych 
samospráv. 
Cestovný ruch patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia svetového hospodárstva. Jeho 
význam dokumentuje skutočnosť, že podiel cestovného ruchu na svetovom hrubom domácom 
produkte i na zamestnanosti predstavuje až 10%.  
S rozvojom turizmu postupne vzrastá i životná úroveň obyvateľstva, zamestnanosť v mestách 
i regiónoch a príjmy miest a obci. V súčasnosti rozhodujúca väčšina štátov sveta uznáva 
ekonomický, sociálny i politický význam cestovného ruchu a podporuje jeho rozvoj rôznymi 
formami. Vďaka svojej dynamike, nízkej investičnej a importnej náročnosti, ako aj pre vysoký 
podiel živej práce, je cestovný ruch jedným z rozhodujúcich nástrojov znižovania 
nezamestnanosti a rozvoja miest a regiónov. Okrem vytvárania pracovných príležitostí, a to 
aj pre menej kvalifikované pracovné sily, najvýznamnejším prínosom cestovného ruchu 
pre ekonomiku štátov, regiónov i miest je jeho ekonomický efekt a to podiel príjmov turizmu 
na hrubom domácom produkte. Na rozdiel od exportu tovarov, zhodnocujú sa aj inak 
neexportovateľné služby a prírodné fenomény a kultúrne fenomény.  
Cestovný ruch je prierezové odvetvie s multiplikačnými efektmi vo vzťahu k tvorbe 
zamestnanosti. Intenzívny rozvoj cestovného ruchu dokáže intenzívne stimulovať rôzne odvetvia, 
napríklad stavebníctvo, dopravu, služby, maloobchod.  
Podľa dostupných štatistík, každých 100 prenocovaní generuje 1 nové pracovné miesto v oblasti 
cestovného ruchu. Jedno pracovné miesto v cestovnom ruchu zasa dokáže vyvolať vznik 1-2 
nových pracovných miest v pridružených odvetviach. Cestovný ruch je práve tým odvetvím 
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v oblasti služieb, kde sa môžu uplatniť aj starší občania, občania s nižším vzdelaním, ale aj 
dlhodobo nezamestnaní.  
 
II. ANALÝZA BTB 
Vnímanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu vo vyspelých  krajinách EÚ je v poslednom 
desaťročí vnímané predovšetkým cez úroveň konkurencieschopnosti jednotlivých destinácií 
cestovného ruchu konkrétnej krajiny, to znamená priamo v lokalitách, kde sa realizuje aj výkon 
cestovného ruchu. Úspešnosť tej či onej destinácie je v plnej miere závislá od množstva faktorov 
predovšetkým však: úrovne kvality manažmentu destinácie a stupňa rozvoja cestovného 
ruchu v nej, efektívnosti koordinácie a zladenia vzájomných interakcií medzi množstvom 
relevantných subjektov vrátane samosprávy, podnikateľských a nepodnikateľských 
subjektov, tvorby atraktívnych produktov cestovného ruchu, udržiavania štandardov kvality 
poskytovaných služieb, vyprofilovaného destinačného marketingu a pod.  
Tento komplex faktorov zásadným spôsobom vplýva na celkovú atraktivitu destinácie, ktorá 
sa následne premieta do jej výkonnosti, konkurencieschopnosti a v poslednom období aj 
udržateľnosti jej budúceho rozvoja. Je možné konštatovať, že destinačný manažment sa stal 
jedným z najefektívnejších spôsobov riadenia cestovného ruchu krajiny, ktorého systémový 
rozvoj dokáže byť z dlhodobého hľadiska konkurencieschopný a udržateľný.  
 
II. 1 Charakteristika organizácie  
Organizácia BTB bola založená v zmysle Zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
zakladateľskou Zmluvou medzi Hlavným mestom SR Bratislava (ďalej len obec) a fyzické osoby, 
ktoré podnikajú alebo právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe 
prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným 
ruchom (ďalej len „ostatní členovia“). Ostatní členovia sú v závislosti od ich podnikateľskej 
činnosti, príp. od charakteru ich hlavnej činnosti, zaradení do skupín a komôr špecifikovaných 
v tabuľke č. 1.  
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Príloha č. 1 Stanov BTB 1. 1. 2016

Členovia BTB:

Hlavné mesto SR Bratislava

KOMORA č. 1

Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

triedy 4* a 5*  v kategórii č. 1:

Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb

Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb

Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb

triedy 1* , 2 * , 3 *  v kategórii č. 1 a 2:

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) viac ako 100 izieb

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) 51 až  100 izieb

Ubytovacie zariadenie (hotel, botel) do 50 izieb

všetky triedy v kategórii 3,5,7:

Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb

Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb

Kemping

Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:

Bar/ nočný klub/diskotéka

Reštaurácia/Vináreň 

Cukráreň/Pekáreň  

Kaviareň

Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb

KOMORA č. 2

Cestovné kancelárie a agentúry, ktoré aspoň čiastočne robia incoming

Sprievodcovia cestovného ruchu

Asociácie, zväzy a združenia sprievodcov 

KOMORA č. 3

Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie

Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie

Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb 

Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb

Podporný servis pre konferencie

Cateringové spoločnosti

Asciácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente

KOMORA č. 4

podnikateľské subjekty

Letisko/Stanica/Prístav

Dopravcia/Požičovňe automobilov, autobusov/Taxi

Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity

Odborné médiá/Vydavateľstvo s pôsobnosťou v CR

Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)

nepodnikateľské subjekty

Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, 

ktorých hl.činnosť súvisí s CR

Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním aj na CR

Neziskové organizácie s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3)

Občianske združenia s pôsobnosoťu v CR (mimo skupín v komorách 1-3)

Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)  
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K dnešnému dňu má organizácia za členov hlavné mesto SR Bratislavu a 89 ostatných členov - 
subjektov z privátneho sektora resp. neziskovej sféry pôsobiacich na trhu cestovného ruchu.  
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj 
cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú 
destináciu cestovného ruchu. 
 
Za týmto účelom organizácia vykonáva predovšetkým tieto činnosti: 

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu 
na území svojej pôsobnosti, 

b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma 
a v zahraničí, 

c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,  
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane 

spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo 
udržateľný rozvoj cestovného ruchu,  

e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva, 

f) spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, 
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby, 
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali 

všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života 
miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva, 

j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, 
pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR 
Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, krajskej 
koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu, 

k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie 
vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na 
svojom území, 

l) iniciuje a/ alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov 
cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území, 

m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, 
n) aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, 
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci 

s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, 
p) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach a ročnú 

účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok, 
q) zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie, 
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných 

prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok, 
s) realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj 

potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,  
t) tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné 

materiály mesta Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu,  
u) tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu, 
v) koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu 

Bratislavy s dopytom zo zahraničia,  
w) zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch 

cestovného ruchu, 
x) zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj 

elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu, 
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y) tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území 
mesta Bratislavy, 

z) poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma 
a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov 
a iných relevantných partnerov,  

aa) spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území 
mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami 
a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými 
školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, 
výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí, spolupracuje so Slovenskou 
agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-
ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta 
a vytváraní partnerských vzťahov, zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu 
a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň 
spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, 
v ktorých nie je členom (partnerské DMO a pod.).  

Okrem hlavných činností predmetom činnosti organizácie je aj: 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom (veľkoobchod), 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
- vydavateľská činnosť, 
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom, 
- prenájom hnuteľných vecí, 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
- reklamné a marketingové služby, 
- prieskum trhu a verejnej mienky, 
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, 
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie. 
Tieto činnosti organizácia BTB vykonáva len za účelom dosiahnutia účelnejšieho využitia 
svojho majetku a na podporu svojich hlavných činností, pričom sa zaväzuje, že tieto neohrozia 
kvalitu, rozsah a dostupnosť hlavných činností organizácie a účelu, na ktorý bola založená.  

 
Organizácia BTB je financovaná a hospodári na základe nasledovných pravidiel: 
Organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný 
kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.  
Návrh rozpočtu predkladá BTB na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr 
mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie 
schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, ktorý predchádza 
príslušnému roku. 
Organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  
Organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou 
činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú 
činnosť. 
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Zdrojom financovania organizácie sú : 
a) členské príspevky, 
b) dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“), 
c) dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity 

organizácie cestovného ruchu,  
d) príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,  
e) odmeny za sprostredkovanie,  
f) výnosy z činnosti turisticko-informačných kancelárií,  
g) príjmy z predaja reklamnej plochy,  
h) nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z 

prostriedkov Európskej únie, 
i) ostatné príjmy. 

 
BTB vykonáva destinačný manažment a marketing podľa Zákona 91/2010 Z. z. (aktivity 
financuje v zmysle oprávnené výdavky z dotácie). Na jej činnosť sa vzťahujú aj ďalšie 
legislatívne rámce, a to Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, Zákon č. 502/2001 o finančnej 
kontrole a vnútornom audite, Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve a ďalšie. 
Členské príspevky členov BTB sú používané na financovanie prevádzkových nákladov 
organizácie, mzdy, odvody, výdavky spojené s outsourcingovanými službami spojenými 
s činnosťou BTB a na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly 
MDVRR SR. 
Dotáciu poskytuje MDVRR SR organizáciám CR len na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené 
s hlavným predmetom ich činnosti. Dotáciu poskytuje ministerstvo BTB na príslušný rozpočtový 
rok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.  
Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo oblastnej organizácii 
v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie 
v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška 
dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90% súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u 
všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu 
rozpočtovému roku. 
Ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie, výška dotácie bude znížená o 10%.  

 
Na poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR nie je právny nárok.  
Dotáciu štátu nie je možné použiť na: 
a) mzdy a prevádzkové náklady organizácie CR,  
b) splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút podľa 
osobitných predpisov, 
c) úhrady záväzkov organizácie CR z predchádzajúcich rokov,  
d) refundácie výdavkov organizácie CR z predchádzajúcich rokov,  
e) plnenie záväzkov organizácie CR súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie a 
grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a 
inými štátmi. 

 
Na krytie vyššie uvedených výdavkov organizácie CR, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami 
v zmysle Zákona 91/2010 Z. z. je možné použiť len členské príspevky a vlastné finančné zdroje.  

 
V roku 2015 BTB hospodárila s nasledovnými finančnými prostriedkami: 
Dotácia z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR – bežné prostriedky  534 800,- € 
Dotácia z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR – kapitálové     18 000,-  € 
Členský príspevok hl. mesto        724 921,- € 
Členské príspevky členov BTB         20 800,- € 
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Hospodárenie a činnosť organizácie podlieha kontrolným orgánom - NKÚ, interný kontrolór 
mesta, kontrola MDVRR SR, Úrad pre VO a kontrola Dozornej rady BTB. 
Správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok BTB predkladá mestskému zastupiteľstvu vždy 
do 30.6. nasledujúceho roku. Táto bude spracovaná a predložená aj za rok 2015, a potom vždy 
následne za ďalšie roky. 

 
Aktuálny stav BTB k 01.01.2016 
Organizácia v roku 2015 prešla turbulentnými zmenami. V lete 2015 sa sťahovala do nových 
priestorov na Šafárikovom nám. č. 3. Vážne zmeny nastali v manažmente organizácie ako 
i vo vykonávaní aktivít, ktoré boli plánované v pláne práce BTB na rok 2015 a v rozpočte 
projektu na dotáciu. Z dôvodu rozpočtového provizória hlavného mesta SR Bratislava 
zo začiatku roka 2015, ktorý je hlavným financujúcim členom existencie BTB sa postupne 
organizácia ocitla vo finančnej tiesni a nebola schopná plynule plniť svoje záväzky a realizovať 
aktivity v súlade so schváleným projektom na dotáciu. Dotačné peniaze boli na účet organizácie 
pripísané až v júli 2015, organizácia bola v prvom pól roku 2015 v platobnej neschopnosti, čo sa 
v značnej miere podpísalo na spochybnení je dobrého mena a hrozilo ukončenie činnosti 
organizácie. Narušené boli vzťahy medzi predstavenstvom, výkonným riaditeľom a samotnými 
členmi BTB. Toto sa veľmi negatívne odrážalo na fungovaní výkonnej zložky organizácie. 
Rozpočet BTB pre rok 2015 vykazoval nedostatky, neboli v ňom uvedené záväzky 
z predchádzajúcich období, plán práce a rozpočet boli postavené a schválené s niekoľko 
desaťtisícovým deficitom. Predstavenstvo BTB ani výkonná zložka nemali aktuálny prehľad 
o čerpaní rozpočtu podľa kapitol projektu na dotáciu, v nepostačujúcom bol i dohľad nad 
čerpaním zdrojov prevádzkových a mzdových prostriedkov. V roku 2015 boli v BTB vykonané 
dve kontroly. Dozorná rada BTB v termíne 03.02.2015 až 18.06.2015 výberovo kontrolovala 
aktivity a procesy BTB z obdobia rokov 2013 až 2015.  
Primárnymi odporúčaniami DR BTB pre VZ bolo nasledovné: 
- rekonštrukcia predstavenstva tejto organizácie vo vzťahu k potrebe zainteresovania 

zástupcov mesta Bratislava, ako aj odvetvia cestovného ruchu, ktorí by sa vyznačovali 
vyššou mierou expertízy v oblasti vynakladania verejných financií.  

- nedostatočné skúseností s touto oblasťou viedli v niektorých prípadoch k riadiacim aktom, 
ktoré naznačujú prílišnú orientáciu predstavenstva na saturovanie záujmov konkrétnych 
členských subjektov, ako aj iných podnikateľských subjektov a nedostatočné venovanie 
pozornosti téme transparentného vynakladania verejných financií. 

- Na základe poverenia na výkon kontroly č. 20-D130/2015-OKŠDD zo dňa 19.05.2015 
vykonali zamestnanci odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej „MDVRR SR“) v organizácii BTB následnú 
finančnú kontrolu zameranú na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti 
a podmienok použitia verejných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí 
dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 398/B700/2014 (ďalej ako „zmluva 
o poskytnutí dotácie“). V závere Dodatku k správe o výsledku kontroly zamestnanci odboru 
kontroly, štátneho dozoru a dohľadu MDVRR SR konštatovali celkovo osem nedostatkov, 
z toho dve zistenia o porušení finančnej disciplíny celkovo vo výške porušenia 30 929,20 
EUR a ostatné nedostatky nevyčíslené.  

Organizácia sa dostala do patovej situácie a bolo nevyhnutné ju nastaviť nanovo, s novými 
ľuďmi a novými zásadami a nadviazať na dobré nastavenia z roku 2014. 
• chýbal mechanizmus konzistentného riadenia organizácie – predstavenstvo, výkonný 

riaditeľ, VZ 
• pretrvávalo zmätočné chápanie fungovania organizácie zo strany členskej základne, čo viedlo 

k nevyjasneným vzťahom medzi predstavenstvom BTB a výkonnou zložkou 
• nejednotné smerovanie organizácie – zastrešujúce dva dôležité segmenty cestovného ruchu – 

MICE a LEISURE  
• závery Valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2015 si vyžiadali nutnosť reflektovať problémy 

v BTB novými personálnymi nomináciami. 
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VZ 15.12.2015 zvolilo členov všetkých orgánov na ďalšie funkčné obdobie: 
- Predstavenstvo a predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva 
- Výkonný riaditeľ 
- Dozorná rada a predseda dozornej rady 

 
Okrem uvedených personálnych zmien v orgánoch BTB nastali zmeny aj vo výkonnej 
zložke. K 01.01.2016 sa organizácia stabilizovala a aktuálne v nej pracuje 9 zamestnancov 
v TIC na Klobučníckej a v IC na letisku a 8 zamestnancov v back office. Predstavenstvo 
má osem členov a dozorná rada 4 členov. Mnohé podporné činnosti ale i aktivity 
organizácie sú outsourcingované a mnohé zabezpečujú brigádnici a zamestnanci na 
dohodu a vykonaní práce. BTB je členom Slovak Convention Bureau, Zväzu CR, krajskej 
organizácie Bratislava Region Tourism, medzinárodných združení RDA, DCC a ECT. 
Aktuálne sa činnosť organizácie zameriava na vytváranie verejno-súkromných partnerstiev 
v oblasti cestovného ruchu v prospech marketingu destinácie a budovaniu značky mesta 
Bratislava, tak na Slovensku ako aj v zahraničí. BTB je facilitátorom a mediátorom medzi 
subjektami podnikajúcimi v oblasti cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti, stimuluje 
synergické efekty vyplývajúce z ich vzájomnej spolupráce, generuje prenos know-how 
a zlepšovanie informačnej a turistickej infraštruktúry v meste, napomáha tvorbe a udržateľnosti 
produktov cestovného ruchu. 

 
2 Rozvojový plán BTB do roku 2018  
Organizácia BTB musí prejsť zásadnými zmenami najmä v nastavení procesov riadenia 
výkonnej zložky, kontroly a potrebné je zamerať sa na zmenu a rozvoj informačného strediska 
TIK na Klobučníckej.  
Organizácia prechádza z modelu procesného riadenia výkonnej zložky na model projektového 
riadenia. Uvedená zmena má zabezpečiť aktuálny prehľad o čerpaní dotačných zdrojov 
a dodržanie zásad hospodárenia organizácie s verejnými zdrojmi. 
Najhodnotnejšou súčasťou organizácie BTB sú jej zamestnanci. Výsledky a dosahovanie 
vytýčených cieľov sú priamo závislé od strategicky správne nastaveného fungovania výkonnej 
zložky organizácie. Z uvedeného dôvodu je potrebné stabilizovať ľudské zdroje a technické 
podmienky práce zamestnancov BTB. Do roku 2018 je plánované následné doplnenie 
organizačnej štruktúry BTB:  
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Ciele rozvoja destinačného manažmentu a marketingu destinácie Bratislava spolu s opatreniami 
k ich dosiahnutiu budú spracované v Koncepcii. Tie však bude možné realizovať len 
prostredníctvom stabilizovanej a profesijne správne nastavenej organizácie Bratislava Tourist 
Board. 

 
Do roku 2018 by mala organizácia BTB dosiahnuť nasledovné navrhované ciele: 
• BTB bude stabilnou organizáciou CR so strategicky správne nastavenou zamestnaneckou 

štruktúrou – jej zamestnanci budú mať adekvátnu odbornosť/kreatívne schopnosti 
a skúsenosti v destinačnom manažmente a marketingu destinácie, 

• BTB bude mať pevne stanovený rozpočet aj výhľadovo (bežný rok +2),  
• členská základňa BTB bude homogenizovaná a budú v nej mať zastúpenie hlavní aktéri v CR 

v destinácii, 
• BTB bude mať adekvátne technické a materiálové vybavenie – vlastné priestory v centre 

mesta slúžiace aj na podnikateľskú činnosť/eventy pre členskú základňu/organizovanie 
turisticky atraktívnych podujatí,  

• BTB svojou podnikateľskou činnosťou bude schopná vytvárajúca príjem na úrovni do 20 % 
rozpočtu na prevádzku, 

• BTB bude líder medzi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) na Slovensku, 
• BTB bude stabilizačný a mienkotvorný aktér, odborný garant poskytujúci konzultačné služby 

pre podnikateľov v CR a iné OOCR (prenos know-how, best practice; iniciátor legislatívnych 
zmien podporujúcich podnikanie a aktivity v CR v rámci SR, lobbing v politických kruhoch 
v kontexte stabilizácie problematiky a dôležitosti oblasti CR v politickom spektre), 

• BTB by mala byť iná v profesionalizácii výstupov (v pozíciách budú odborní garanti na 
jednotlivých oddeleniach, fungujúci inovačný brainstorming pri zachovaní štandardov 
transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi; marketing destinácie bude sledovať 
trendy a výsledky budú porovnateľné s obdobnými turistickými destináciami 
v stredoeurópskom priestore),  

• BTB by mala byť iná aj v efektivite práce (algoritmy procesov VO, štandardizovaný obeh 
dokladov, vzorové zmluvy pre partnerov a spolupracujúce subjekty, k uvedenému bude 
slúžiť adekvátne hardwarové a softwarové vybavenie), 

valné zhromaždenie 

dozorná rada 
(predseda, 

podpredseda) 

predstavenstvo 
(predseda, 

podpredseda) 
 

výkonný riaditeľ 

TIC, projekt BCC, 
podnikateľská 
činnosť (vedúci) 

Marketing, eventy, 
projekty, (vedúci) 

person. – ekonom., 
adninistratívne 

(vedúci) 

MICE, kongresy, 
incentíva, SCB, BCB 

(vedúci) 

PR, kampane, médiá 
a komunikácie 

(vedúci) 

Stratégie, prieskumy, 
štatistiky, 

regionalistika 

printy, spoty, 
produkty  

(2 os.)  
 

veľtrhy, eventy, 
prezentácie 

(2 os.) 

PR, médiá, hovorca, 
spolupráca 

kampane, newslettre, 
infocesty, databázy 

web, sociálne siete, 
online marketing 

SCB, BCB, eventy, 
spolupráca 

inšpekčné cesty, 
prezentácie, printy, 

databázy 

Backoffice – podpora 
predaja,callcentrum, 

prehliadky (2 os.) 
 dokumentov, call 

TIC  Klobučnícka - 
info, predaj služieb a  

produktov (4 os.) 

TIC Letisko - info, 
predaj služieb 

a produktov (2 os.) 

ekonóm, personalista 

účtovník 

právne služby verejné obstarávanie IT 

asistent výkonného 
riaditeľa 

medzinárodná 
spolupráca 

TIC Hlavná stanica, - 
info, predaj služieb a 

produktov (2 os.) 



 125 

• kolektív BTB bude ako inovačný zhluk individualít schopných pracovať v jednom tíme 
s cieľom neustáleho kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho progresu, 

• BTB bude fungujúca marketingová destinačná agentúra, ktorá je aspoň z určitej miery 
samofinancovateľná vzhľadom na atraktivitu produktov/ tovarov/ služieb, ktoré ponúka 

• na základe svojej profesionality a odbornosti bude BTB organizácia s potenciálom 
pritiahnutia podujatí MICE do destinácie (vysoká úspešnosť bid-ov a podpory kandidatúr 
mesta Bratislava v kongresovom CR). 

 
II. 3 Projekty  
Bratislava Goes Classical, partnerom je festival Konvergencie (Jozef Lupták, zakladateľ 
a umelecký riaditeľ festivalu), obsahom je organizácia a spoluorganizácia koncertov klasickej 
a vážnej hudby prioritne realizovaná ako marketingová komunikácia a prezentácia produktu 
„Bratislava goes classical“. Projekt bude súhrnom podujatí, koncertov a pridružených projektov 
a produktov cestovného ruchu pod jednou značkou so snahou o zapojenie čo najširšej škály 
partnerov, či už z radov členov BTB alebo aj mimo nich (partnerstvá, sponzoring). Nosnou 
kostrou projektu bude zorganizovanie minimálne individuálnych 4 koncertov počas roka, ktoré 
budú vytvárať umbrellu pre ostatné dielčie koncertné vystúpenia a spolu tak budú počas svojich 
jednotlivých ročníkov stabilizovať a vytvárať ponuku destinácie v tomto produkte cestovného 
ruchu, prezentovateľného tak doma ako aj v zahraničí.   
Bratislava City Card, partnermi sú poskytovatelia zliav zahrnutí do systému karty. Bratislava 
City Card poskytuje všetkým domácim a zahraničným návštevníkom hlavného mesta zaujímavé 
a výhodné zľavy a dáva im tak možnosť spoznať a zažiť to najlepšie, čo v súčasnosti Bratislava 
ponúka. Cieľom je vytvoriť jedinečný produkt CR v Bratislave, tak ako ho majú iné Európske 
metropoly, význam pre BTB spočíva v prestíži produktu, partnerským vzťahom, v predaji 
a zisku z karty.  
Donau Fest, partnermi podnikateľské subjekty s nadväznosťou na produkty spojené s Dunajom, 
mestské gastronomické prevádzky a remeselníci z kraja spolu s ochutnávkou autentických 
nealkoholických, ale aj alkoholických nápojov typických pre prezentovanú destináciu. Hlavnou 
myšlienkou Donau Festu je spojenie exhibície a prezentácie cestovného ruchu, skvelého jedla 
z regionálnych kuchýň ponúkajúcich špeciality zo sladkovodných živočíchov, prezentácie kultúr 
a minorít jednotlivých podunajských regiónov a štátov a v neposlednom rade skvelá zábava 
a priateľská atmosféra. Donau Fest tvorí ideálny priestor pre priateľské spojenie ľudí všetkých 
vekových kategórii, rás a vyznaní. Cieľom je prepojenie destinácií a ich návštevníkov 
prostredníctvom témy Dunaja, význam je v návštevnosti podujatia a jeho obsahu kde sa 
prezentujú členovia BTB, domáci podnikatelia spolu so zahraničnými. 
Destinačný webový portál www.visitbratislava.com, partnermi sú členské subjekty BTB, 
podnikateľské subjekty v meste, spôsob interaktívnej komunikácie návštevníka s destinačnou 
ponukou, prehľadné členenie podľa kategórií, ktoré turisti vyhľadávajú. Dôležitá bude plánovaná 
aplikácia fungujúceho rezervačného systému v oblasti predaja produktov a služieb CR 
(pre ubytovacie zariadenia, kultúrne, spoločenské a športové aktivity), B2B sekcia pre partnerov, 
novinárov, touroperátorov a pod., rubrika pre odborníkov obsahujúca - štatistiky, tlačové správy, 
pdf verzie všetkých propagačných materiálov, interné dokumenty, strategické dokumenty apod. 
Cieľ je mať jeden identifikovateľný portál pre destináciu, ktorý bude každý návštevník spolu 
s aplikáciou používať. 
Turistické informačné centrum TIC – Klobučnícka, Letisko M. R. Štefánika, partnermi sú 
subjekty poskytujúce služby a produkty v oblasti CR. Ide o efektívnu formu poskytovania 
informácií na mieste vyššej koncentrácie turistov, ktorí potrebujú rýchlo akékoľvek informácie 
(klobučnícka, letisko, autobusová a železničná stanica, vstupné body do Bratislavy, ale do celej 
krajiny, prípadne miesta s vyššou koncentráciou návštevníkov a turistov Bratislavy. Cieľom je 
mať profesionálne infopointy, ktoré dokážu naplniť očakávania ich návštevníkov a taktiež byť 
schopné umožniť zakúpenie turistických balíčkov, vstupeniek do kultúrnych inštitúcii, 
na koncerty, divadelné predstavenia, festivaly a iné spoločensky atraktívne podujatia ako 
i umožniť kúpu kvalitných miestnych výrobkov/ suvenírov/ tovarov.  
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BTB každoročne realizuje aktivity destinačného manažmentu a marketingu destinácie na základe 
projektu podaného na MDVRR SR k získaniu dotácie z kapitoly MDVRR SR. Tento sa riadi 
pravidlami, ktoré sú zverejnené na stránke ministerstva a každoročne je regulovaný i prioritami 
rozvoja CR v celonárodnom meradle. Čiastkové aktivity projektu musia byť synergické 
i s národnou propagáciou Slovenska ako turistickej destinácie, ktorú realizuje Slovenská 
agentúra pre CR (SACR). Parciálne marketingové úlohy najmä na zahraničných zdrojových 
trhoch sú vykonávané aj v spolupráci s krajskou organizáciou CR Bratislava Region Tourism. 
Rozpočet, plán práce a marketingové aktivity BTB sú každoročne zostavované s súlade 
s predstavami komôr členov BTB a schvaľuje ich predstavenstvo BTB a VZ BTB. 

 
II. 4 Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi  
Viva Musica – spolupráca na sérii koncertov a sprievodných aktivít počas jedného z najväčších 
festivalov vážnej hudby v BA. Cieľom je spoločne s organizátormi vytvoriť atraktívny produkt 
CR schopný pritiahnuť návštevníkov z okolitých a susedných regiónov; význam spočíva 
v nadväznosti na vlastný produkt BTB, ktorým je Bratislava Goes Classical. 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko BKIS - spolupráca na kultúrnych 
a spoločenských podujatiach v BA, najmä BKLaHS; cieľom vytvorenie udržateľných 
a opakovateľných podujatí v centre mesta ako súčasť ponuky destinácie pre návštevníka. 
Význam pre organizáciu spočíva v spolupráci s partnerskými mestskými organizáciami 
so spoločným cieľom udržania návštevníka v meste. 
Dopravný podnik mesta Bratislavy, Železničná spoločnosť Slovenska, Slovak Lines, 
Bratislavská integrovaná doprava – spolupráca v rámci projektu Bratislava City Card 
na poskytnutí bezplatnej dopravy pre jej držiteľov; cieľom je dosiahnutie komplexnosti ponuky 
zliav na karte, kde nemôže bezplatná verejná doprava chýbať. Význam spočíva v dôležitosti 
zapojenia tak významných partnerov do jedinečného turistického projektu organizácie BTB. 

 
Partnermi spolupracujúcimi na projektoch BTB je celá členská základňa BTB, napr. OZ 
Korunovačná Bratislava, Areál Divoká Voda, CK Tour4U, agentúra BeCool, CK Blue Danube 
Tours, CK Enjoy Slovakia, sprievodcovia, dopravcovia, hotely, kultúrne a športové inštitúcie 
a všetci ďalší členovia BTB – obsahom spolupráce je budovanie, tvorba a udržateľnosť 
produktov cestovného ruchu s cieľom postupnej tvorby tematických balíčkov, ktoré by boli 
lákadlom pre domácich ako aj zahraničných návštevníkov. Cieľom spolupráce je dosiahnutie 
nárastu počtu prenocovaní a počtu návštevníkov v destinácii, čo je jednou z hlavných úloh 
organizácie. 

 
II. 4 SWOT ANALÝZA - SEBAHODNOTENIE BTB 

SILNÉ STRÁNKY 
- zastúpenie významných aktérov CR v členskej 

základni BTB 
- ideový, marketingový a kreatívny potenciál tímu 

organizácie BTB 
- narastajúci budget pre financovanie aktivít 
- stabilné partnerstvá so stakeholdermi a držiteľmi 

existujúcich produktov CR 
- podpora zo strany hl. mesta SR Bratislava  

SLABÉ STRÁNKY 
- nie vždy reálne očakávania členskej základne BTB 
- (ne)spolupráca v rámci členskej základne 
- legislatívna odbornosť a pracovné návyky 

zamestnancov 
- nevhodnosť pracovného prostredia pre adekvátny 

výkon 
- nekonzistentnosť požiadaviek členskej základne 
- odborné vzdelávanie zamestnancov  

PRÍLEŽITOSTI  
- vytvorenie pevných partnerstiev v branži 
- novelizácia zákona 91/2010 v prospech 

fungovania OOCR  
- depolitizácia segmentu CR v SR  
- zvýšenie počtu zamestnancov a prerozdelenie 

odbornej agendy 
- spolupráca na úrovni mestských organizácií 

RIZIKÁ   
- zníženie počtu stabilných členov, demotivácia 
- nenárokovateľnosť dotácie z MDVRR SR 
- legislatívne prostredie v SR, najmä zákon o VO 

v kontexte očakávanej kreatívy a operatívneho 
marketingu 

- personálna poddimenzovanosť back office 
a zamestnancov TIC 
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CIELE A ÚLOHY  
Priority práce organizácie BTB do roku 2018 
Dosiahnutím synergie medzi členmi BTB z verejnej aj privátnej sféry smeruje k zvyšovaniu 
výkonov cestovného ruchu v Bratislave. Znamená to, že marketingové aktivity BTB budú 
generovať prostredie pre lepšiu výkonnosť podnikateľských subjektov. Tá sa bude prejavovať 
v náraste návštevnosti ubytovacích a stravovacích zariadení, atraktivít, múzeí, kultúrnych 
a spoločenských podujatí a pod. To vytvorí reálny rast ziskov podnikateľských subjektov, 
u samospráv zvyšovanie príjmov prostredníctvom dane za ubytovanie a snáď i nárastom príjmov 
z podielových daní.  

 
Určenie prierezových ciele BTB dosiahnuteľných profesionalizáciou činnosti: 
� nárast počtu verejno-súkromných partnerstiev (úzka spolupráca BTB s priemyslom 
cestovného ruchu na princípoch Public Private Partnership (PPP),   
� dosiahnutie konkurencieschopnosti destinácie prostredníctvom investícií do produktu, 
ľudských zdrojov, marketingu a prenosu know – how  
� dosiahnutie trvaloudržateľného rozvoja cez enviromentalistiku, preferovanie miestnych 
dodávateľov, rozvoj fair trade a pod. 
� nárast počtu návštevníkov, ich prenocovaní a priemernej dĺžky pobytu  
� zvýšenie zamestnanosti a pracovných príležitostí aj pre menej kvalifikovaných profesie 
a tým zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva mesta 
� zvýšenie kvality poskytovaných služieb v CR (školenia, prenos know-how, 
spoluvytváranie pracovných miest v službách, ...)  
� podpora malých a stredných podnikateľov (členská základňa spolu s participáciou na 
tvorbe produktov CR a produktových balíčkov) 
� vytvorenie prijateľného prostredia pre domáce a zahraničné investície v CR 
� zvýšenie príjmu podnikateľských subjektov v oblasti CR (tržby a obraty komerčných 
podnikov) 
� rozvoj informačnej infraštruktúry  
� udržateľný a konkurencieschopný príjazdový cestovný ruch zo zahraničia 
� BTB ako významný subjekt na poli CR v kontexte akcelerácie rozvoja mesta a okolitého 
regiónu 
� zavedenie systému kvality poskytovaných služieb a ich hodnotenia, ktorý bude 
akceptovateľný pre branžu CR 
� optimalizácia výdavkov mesta pre marketing a propagáciu v spolupráci s ostatnými 
organizáciami resp. útvarmi, ktoré majú agende marketingové a PR aktivity (odbor komunikácie 
a marketingu, BKIS, STARZ, MMB, ...) 
 
1. Pozicioning BTB:  

Organizácia BTB je zameraná na destinačný manažment a marketing destinácie Bratislava 
na domácom a zahraničnom poli cestovného ruchu. Prioritne nevytvára produkty CR ale promuje 
existujúce služby a produkty CR. BTB je vnímaná ako profesionálna organizácia na propagáciu 
destinácie Bratislava, vytvára imidž miesta a vo svojej činnosti sa opiera predovšetkým 
o „marketingový“ a „brandingový“ potenciál Bratislavy ako turistickej destinácie. 

2. Otázka pozície značky Bratislava a stratégie organizácie:  

Je potrebné stanoviť akú pozíciu má značka Bratislava ako destinácia cestovného ruchu 
v aktuálnom období. Je potrebné potvrdiť, že aktuálne akceptovaná stratégia zdrojových trhov, 
základných tém a posolstiev skutočne funguje. Bazálne je zabezpečiť sofistikované analýzy, 
ktoré by pomohli pri práci BTB. 

Kontrakt BTB so renomovanou írskou spoločnosťou SollNua vytvorí stratégiu pozície značky 
Bratislava v segmente MICE na Európskej mape kongresového cestovného ruchu.  



 128 

3. Location Branding ako téma BTB pre roky 2016 až 2018:  

O Location Branding ako téme sa veľmi veľa hovorí, nakoľko aj veľa členov BTB si uvedomuje, 
že problémom cestovného ruchu v Bratislave je neznáma, či dostatočne nečitateľná značka 
hlavného mesta SR v zahraničí. Pred Bratislavou v kontexte SK PRES 2016 stojí 
neopakovateľná šanca.  

Pokúsime sa ju využiť tak ako by to spravila každá zrelá metropola Európy. 

BTB nadviazalo spoluprácu s renomovanou svetovou spoločnosťou SollNua, zameranou na tému 
Location Branding práve z dôvodu, že hlavné mesto Bratislava v tejto téme potrebuje svoje 
vlastné, autentické postavenie, nakoľko v rokoch 2001 až 2012 bolo dlhodobo vynechané z 
komunikácie národnej agentúry SACR a dokonca ani doteraz realizované  kroky MZV SR 
a obchodno-ekonomických zastupiteľstiev SR nesmerovali k tomu, aby bola Bratislava 
dostatočne využívaná ako zásadný atribút značky Slovensko. 

4. Zmena komorového systému na projektové riadenie:  

Do roku 2018 je otvorenou témou zmena komorového systému členskej základne BTB. 
Komorový systém sa príliš neosvedčil pre nízky stupeň vzájomnej interakcie. Riešením by 
mohlo byť projektové riadenie, t.j. každý projekt v rámci témy „prizýva“ jednotlivé členské 
subjekty. Projekt je schválený ako celok aj s pravidlami financovania z rozpočtu organizácie. 
Uvedená zmena bude komunikovaná počas roku 2016, či príde k zmene je závislé od pochopenia 
a vôle VZ BTB. 

5. Back office – zmeny v oblasti kontroly: 

Kontrola v organizácii je nastavená z hľadiska výkonu kompetencie dozornej rady nedostatočne. 
Riešením by mohla byť zmena modelu fungovania na stav, v ktorom bude kontrola zo strany 
dozornej rady realizovaná štvrťročne a nálezy dozornej rady budú musieť byť vo forme opatrení 
realizované manažmentom organizácie vždy do 2 - 3 mesiacov a opatrenia DR BTB 
implementované v aktuálnom rozpočtovom období. 

6. Oblasť TIC:  

TIC potrebuje nový program a modernizáciu, zavedenie dlhodobého projektu zmeny v kontexte 
SK PRES 2016, integráciu moderných technológií, personálny audit a skvalitnenie práce a 
samostatný rozvoj nového obchodného modelu TIC. Do vybudovania inforpointov 
na prístupových bodoch do destinácie sú potrebné investície rádovo v desiatkach tisíc EUR 
(jedno informačné pracovisko ročne cca 120.000 EUR), Uvedené je priamo závislé 
od disponibilných rozpočtových zdrojov organizácie, najmä v závislosti od rastu členského 
od hlavného mesta SR Bratislava.  

7. Oblasť MICE: 

Koncentrovať sa na túto tému v kontexte SK PRES 2016 a jeho efektov spolu s medzinárodne 
akceptovaným konzultačným teamom SollNua s cieľom jasného ukotvenia značky 
BRATISLAVA na medzinárodnom poli MICE. Nevyhnutné je personálne a manažérske 
posilnenie Bratislava Convention Bureau. 

 

Určenie cieľov a úloh BTB do roku 2018. 
1. Cieľ – Stabilizovanie personálnej zložky organizácie a materiálno – technického vybavenia 

(oddelenia, odborní pracovníci, vedúci pracovníci, priestory, kancelárie atď.) 
Úloha: prijatie nových zamestnancov podľa prijatej organizačnej štruktúry vrátane doteraz 
outsourcingovaných služieb (2016-2018) 
Úloha: zabezpečiť technické a materiálne vybavenie kancelárií a TIC (hardware, software, 
nábytok, dopravné prostriedky, vlastné priestory a pod.) (2016-2017) 
2. Cieľ - Zefektívnenie interných procesov, odborný rast zamestnancov (školenia, kurzy, 

prenos know-how) 
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Úloha: nákup software a systémov zjednodušujúcich administráciu dokladov organizácie, prijatie 
interných opatrení na odstránenie doterajších problémov v administrácii (2016) 
Úloha: pravidelné odborné vzdelávanie zamestnancov v tematických oblastiach ako legislatíva, 
jazyky, manažérske skills, prezentácia, obchodné zručnosti atď. (priebežne 2016 až 2018) 
3. Cieľ – Rozvoj podnikateľskej činnosti BTB ako jedna z dôležitých zložiek rozpočtu 
Úloha: rozvoj predaja tovarov a služieb v TIC, zvýšený predaj BCC, merkantilu, 
sprievodcovských služieb (2016) 
Úloha: vytvorenie samostatného obchodného oddelenia organizácie za účelom predaja 
a zvýšenia príjmov organizácie, počet zamestnancov 3 (2017) 
4. Cieľ – Rozpoznateľnosť a akceptovateľnosť organizácie v podnikateľskom prostredí CR, 

rozpoznateľnosť brandu Bratislava (priebežne 2016 až 2018) 
5. Cieľ – Vytvorenie turistických produktových balíčkov destinácie Bratislava a ich predaj 

(2017-2018) 
 
 

Spracovali 05.01.2016 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. – výkonný riaditeľ BTB 
Ing. Alžbeta Melicharová – predseda predstavenstva BTB 
Ing Róbert Ďurica – predseda Bratislava Hotels Association 

Použité zdroje: 
Zákon o podpore CR č. 91/2010 Z. z. a dôvodová správa k Zákonu  
Stanovy BTB 
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Výpis  
 
zo zasadnutia Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 19.01.2016 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Návrh uznesenia k bodu č. 3 „Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 -2018“ 

 
a) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  neodporúča 
predložiť uvedený materiál do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
Hlasovanie komisie: 
prítomní: 11 za: 4, proti: 2, zdržal sa: 5 

 
b) Odporúča materiál dopracovať (doplniť) v zmysle návrhov odbornej a občianskej 

verejnosti a schválenej koncepcie z októbra 2014. 
 

Hlasovanie komisie: 
   prítomní: 11 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 
c) Odporúča primátorovi zriadiť poradný orgán „Radu lesoparku“ pre riešenie problematiky 

v Mestských lesoch v Bratislave.  
 
   Hlasovanie komisie: 

prítomní: 11 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
 

Za správnosť opisu: RNDr. Anna Calpašová  
V Bratislave, 22.01.2016  
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Výpis  
 
zo zasadnutia  Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 19.01.2016 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Návrh uznesenia k bodu č. 1 „Koncepcia rozvoja ZOO Bratislava na roky 2016 – 2018“  
 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie predloženú 
Koncepcia rozvoja ZOO Bratislava na roky 2016 – 2018. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0   
 

 

Za správnosť opisu: RNDr. Anna Calpašová  
V Bratislave, 22.01.2016 
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        K bodu 20  
 
 
 
 
 
 

Uznesenie  
 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
 
po prerokovaní materiálu Koncepcia rozvoja Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy do 
roku 2018  
 

odporúča  
 

Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený materiál.  
 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0  
 

 
 
 

PhDr. Ľudmila Farkašovská v. r. 
predsedníčka komisie 

 
 
Bratislava 20.01.2016 
 
 
Za správnosť: 
 
Dana Macháčková v. r.  
 tajomníčka komisie 
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Výpis 
zo zápisnice č. 1 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ  
zo dňa 20.01.2016 

 
 
 

K bodu 2 
 
Koncepcia rozvoja Bratislavskej organizácie CR/Bratislava Tourist Board (BTB) na roky 
2016 - 2018  
 

Stanovisko komisie: Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Koncepciu rozvoja Bratislavskej organizácie CR/Bratislava 
Tourist Board (BTB) na roky 2016 – 2018. 

 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Mgr. art. Margaréta Cvečková , v. r.  Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
            tajomníčka komisie               predsedníčka komisie  
 
 
V Bratislave, 20.01.2016  
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KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 

PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

S t a n o v i s k o 
 

ku Koncepcii rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2016 – 2018 

 
 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
1. odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
Koncepciu rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2016 – 2018, 
 
2. vzala na vedomie ústnu informáciu riaditeľa STARZ-u Ing. Vojtka k písomnému 
stanovisku člena komisie Ing. Bajana ku koncepcii rozvoja STARZ-u..., 
 
3. požiadala riaditeľa STARZ-u Ing. Vojtka, aby k stanovisku Ing. Bajana zabezpečil 
vypracovanie písomnej odpovede a oboznámil s ňou všetkých členov komisie. 
 

 
 
 
Hlasovanie:   
za  -   7  
proti  -   0 
zdržal sa -   0 
 
 
 
Bratislava 15.01.2016 

 
Mgr. Rastislav Žitný, v. r. 

predseda komisie pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ 

 
 
 
 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič, v. r. 
tajomník komisie  
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Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

__________________________________________________________________________ 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 14.01.2016  
 
 
K bodu 2 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií 
Rokovania sa zúčastnili riaditelia mestských príspevkových organizácií 
 
2/a Koncepcia rozvoja Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave na roky 2016 – 2018  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave na roky 
2016 – 2018  

� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
na roky 2016 – 2018 v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
  
2/b Koncepcia rozvoja Bratislavského kultúrneho a informačného strediska na roky 2016 – 2018  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 
na roky 2016 – 2018 

� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 
na roky 2016 – 2018 v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
2/c Koncepcia rozvoja Múzea mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018   
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Múzea mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018  
� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Múzea mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
2/d Koncepcia rozvoja Galérie mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Galérie mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018  
� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Galérie mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
2/e Koncepcia rozvoja Zoologickej záhrady v Bratislave na roky 2016 – 2018  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Zoologickej záhrady v Bratislave na roky 2016 – 2018  
� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Zoologickej záhrady v Bratislave na roky 2016 – 2018 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
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2/f Koncepcia rozvoja Mestskej knižnice v Bratislave na roky 2016 – 2018  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie Koncepciu rozvoja Mestskej knižnice v Bratislave na roky 2016 – 2018  
� odporúča prerokovať Koncepciu rozvoja Mestskej knižnice v Bratislave na roky 2016 – 2018 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
2/g Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prijať harmonogram plnenia opatrení dlhodobo neriešených problémov mestských 
organizácií vyplývajúcich z predložených koncepcií. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
        Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                        predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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 KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 12.01.2016 
 
 
 
K bodu 2:  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Koncepcia rozvoja organizácie 
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na roky 2016 - 2018“, ktorý predložil JUDr. Ivo 
Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
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 Koncepciu rozvoja 
organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy na roky 2016 – 2018 po zapracovaní 
pripomienok od Ing. Koleka a Ing. Tvrdej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
                     Mgr. Zdenka Zaťovičová, v. r.  
                          podpredsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 14.01.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
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Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, 
Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 

kód uzn.: 7.3 

 
Uznesenie č. 254/2015 

     zo dňa 21. 1. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
zobrať na vedomie koncepcie mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie 
do roku 2018:  
 
Mestské lesy v Bratislave  
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 
Generálny investor Bratislavy 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
ZOO Bratislava 
Galéria mesta Bratislavy 
Mestská knižnica v Bratislave 
Múzeum mesta Bratislavy 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave  
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu  
 
 


