Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 1 Dostupné bývanie pre základ kvality života

Špecifický cieľ

ŠC 1

Program

Projekt / Aktivita
Vznik Sociálne nájomnej agentúry
Koncepcia sociálneho bývania a sociálnej podpory v bytoch mesta

Dostupné bývanie pre
sociálne ohrozené skupiny

Vytvorenie sociálneho krízového fondu v rámci Nadácie Bratislava
Metodika prevencie straty bývania v mestskom bytovom fonde a súkromnom
bytovom fonde
Pravidelná realizácia sčítania ľudí bez domova

Budovanie mestského
bytového fondu

Vypracovanie plánu adaptácie a prestavby nevyužívaných mestských budov na
obytné budovy: Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici, Rekonštrukcia
budovy Velehradská 35, Rekonštrukcia budovy Zámocké schody, rekonštrukcia
budovy pre Habánskom mlyne 8
Výstavba nového bytového fondu: Terchovská, Muchovo, Janíkov dvor,
Šusteková, Šintavská, Bratská
Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany
Nákup bytov na sekundárnom trhu

Spolupráca so súkromným
sektorom

Správa, údržba a obnova
mestského bytového fondu

Vytvorenie metodiky spoločných projektov v oblasti výstavby bytových domov a
nájomného bývania s developermi a finančnými inštitúciami
Pilotný projekt s developerom alebo finančnou inštitúciou v oblasti nájomného
bývania
Aktualizácia VZN o prideľovaní mestských bytov č. 1/2006
Vznik kontaktného centra bývania
Rekonštrukcie bytov

Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 1 Dostupné bývanie pre základ kvality života

Špecifický cieľ

ŠC 2

Program

Projekt / Aktivita
Koncepcia rozvoja brownfieldov
Realizácia 2 pilotných projektov revitalizácie brownfieldu vo vlastníctve mesta a
súkromnom vlastníctve

Územné predpoklady rozvoja
bývania

Územný generel bývania
Koncepcia mestskej pozemkovej politiky
Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania
ZaD v prospech nájomného bývania
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Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 2 Kvalitné vzdelanie

Špecifický cieľ

ŠC 3

Program

Projekt / Aktivita

Program Bratislavské
školstvo

Mapa bratislavského školstva - geoinformačný portál
Zriadenie elektronickej komunikačnej platformy
Zriadenie modelovej školy

Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 2 Kvalitné vzdelanie

Špecifický cieľ

ŠC 4

Program

Projekt / Aktivita

Program Bratislavské
školstvo

Evalvačný model kvality školstva

Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 2 Kvalitné vzdelanie

Špecifický cieľ

ŠC 5

Program

Projekt / Aktivita

Program Bratislavské
školstvo

Vzdelávacie programy pre učiteľov

Zavedenie programu mestského nájomného bývania pre pedagogických
zamestnancov
Lobing za regionálnu variáciu odmeňovania pedagogických zamestnancov
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Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených

Špecifický cieľ

ŠC 6

Program

Projekt / Aktivita

Podpora informovanosti v
oblasti sociálnych politík

Katalóg sociálnych služieb
Samostatný web o sociálnej pomoci
Mapa bezbariérovej prístupnosti
Mestské komunitné medzigeneračné centrum
Dostupná domáca opatrovateľská služba
Budovanie kapacít a rozvoj mestského terénneho tímu
Zvýšenie kapacity denných stacionárov pre starších obyvateľov
Zriadenie nízkoprahovej pobytovej sociálnej služby pre seniorov v krízovej
situácií v sieti odborných spoluprác so zdravotníckym sektorom
Obnova zariadení pre seniorov
Podpora transformácie dvoch veľkokapacitných zariadení pre seniorov mesta

Rozvoj terénnych,
ambulantných a pobytových
sociálnych služieb v zmysle
komunitného plánu
sociálnych služieb hlavného
mesta

Zvýšenie kapacity špecializovaných zariadení pre ľudí s demenciami rôzneho
typu v spolupráci s NePoSS a BSK
Vytvorenie štatútu centra prvého kontaktu
Rozvoj sociálnych služieb na podporu starostlivosti o dieťa a zosúladenie
rodinného a pracovného života
Zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova, ktorí užívajú alkohol, v
spolupráci s MČ a NePoSS
Nízkokapacitný útulok pre ľudí bez domova v réžií HMBA
Nízkokapacitný útulok pre ľudí bez domova v spolupráci s NePoSS, MČ a BSK
Zriadenie útulku pre ľudí, ktorí užívajú drogy
Zriadenie nízkoprahového denného centra pre ľudí, ktorí užívajú drogy
Zriadenie pobytovej sociálnej služby pre ženy a matky s deťmi, ktoré majú
skúsenosti s drogami
Rozvoj poradenskej miestnosti na Obchodnej ulici pre mladých ľudí
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Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených

Špecifický cieľ

ŠC 7

Program

Projekt / Aktivita
Debarierizácia podchodov a nadchodov

Program debarierizácie
verejných priestorov

Vytváranie ucelených bezbariérových okruhov
Vytváranie vyhradených parkovacích miest pre OZP
Debarierizácia pre ľudí so zrakovým postihnutím, resp. mentálnym postihnutím
Bezbariérová rampa k Partizánskej lúke

Program debarierizácie
pracovísk na úrovni mesta a
mestských organizácií

Projekty rekonštrukcií pracovísk mesta spĺňajúce požiadavky na bezbariérovosť
Vytvorenie a implementácia technických, informačných, procesných a
personálnych štandardov na podujatia organizované pre verejnosť
Debarierizácia verejných toaliet

Program debarierizácie
mestských služieb

Debarierizácia iných mestských služieb (kultúrne, predajne lístkov, športové,
vzdelávacie, prírodné, turistické, voľnočasové, sociálne objekty, priestory a
aktivity)
Zavedenie doplnkových služieb prepravy OZP - upravené bicykle, e-skútre,
nabíjacie a servisné miesta

Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených

Špecifický cieľ

ŠC 8

Program

Projekt / Aktivita
Mestská koncepcia v oblasti užívania drog a závislostí
Budovanie interných kapacít v oblasti drogovej politiky a služieb

Program znižovania rizík
súvisiacich s užívaním drog

Budovanie kapacít v oblasti evidence-based opatrení s grantovou podporou
Zvýšenie počtu poskytovateľov služieb špecializovaných na preventívne a harm
reduction evidence-based opatrenia v oblasti užívania drog a závislostí z 2 na 4
Školenia pre mestských policajtov/tky

Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených

Špecifický cieľ

ŠC 9

Program

Projekt / Aktivita
Navýšenie kapacít príslušníkov MsP BA

Program zvyšovania
bezpečnosti

Pobočka MsP v Pentagone
Mestská polícia: Integrované bezpečnostné centrum
Rozvoj kamerového systému
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Strategický cieľ

C 1.1. Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených

Špecifický cieľ

ŠC 10

Program

Projekt / Aktivita
Nový cintorín - štúdia
Cintorín Komárov- vybudovanie nového domu smútku
Krematórium- výplne otvorov celej obradnej budovy
Krematórium - rozšírenie urnového hája
Krematórium - sklenená stena II.Etapa
Krematórium - výmena presklenia administratívnej budove
Cintorín Dúbravka - realizácia vnútrocíntorínnych oporných múrov II. etapa
Cintorín Lamač - realizácia nového oplotenia smerom k železnici vrátane urnovej
steny

Údržba a rozširovanie kapacít
cintorínov

Cintorín Kozia brána Rekonštrukcia schátralých hrobov a mobiliáru cintorína
Cintorín Rusovce - rekonštrukcia DS
Cintorín Slávičie údolie - PD rekonštrukcie DS
Martinský cintorín - rekonštrukcia DS a obradnej miestnosti II. etapa
Martinský cintorín - obnova vstupného portálu a dotvorenie vstupného
verejného priestoru
Cintorín Vrakuňa - vybudovanie toaliet
Cintorín stará Vrakuňa
Cintorín Rusovce - PD rekonštrukcia obnovy oplotenia
Martinský cintorín: rozšírenie osvetlenia cintorína
Cintorín Prievoz - relizácia rozšírenie bočného oplotenia cintorína I.etapa
Transformácia Marianum

Strategický cieľ

C 1.2 Spolupráca ako princíp

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta

Špecifický cieľ

ŠC 11

Program

Projekt / Aktivita

Program komunikácie mesta
Vytvorenie integrovaného infocentra pre prisťahovalcov
Prispôsobenie mestských
služieb pre prisťahovalcov /
cudzincov

Projekt dostupnosti digitálnych služieb v anglickom jazyku, prípadne iných
jazykoch
Projekt porozumenia špecifických potrieb a ponuky pre zahraničných
obyvateľov a obyvateľky
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Strategický cieľ

C 1.2 Spolupráca ako princíp

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta

Špecifický cieľ

ŠC 12

Program

Projekt / Aktivita

Rozvoj participácie

Aktualizácia dokumentu "Pravidlá participácie verejnosti pri príprave
strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na
územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy"
Program koordinátorov participácie na miestnych úradoch

Strategický cieľ

C 1.2 Spolupráca ako princíp

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta

Špecifický cieľ

ŠC 13

Program

Projekt / Aktivita

Program - tvorba a
vylepšovanie digitálnych
služieb mesta vrátane
merateľných ukazovateľov

Digitálna transformácia elektronických služieb, ktorá využíva princípy Design
thinking-i ako primárneho inovačného modelu

Strategický cieľ

C 1.2 Spolupráca ako princíp

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta

Špecifický cieľ

ŠC 14

Program

Projekt / Aktivita
Koncepcia práce s mládežou
Mapovanie potrieb a problémov v živote mladých ľudí

Program rozvoja práce s
deťmi a mládežou

Program Ulice pre deti - projekty zvyšovania dopravnej bezpečnosti v okolí škôl
so zapojením detí
Deti pre Bratislavu - Projekty podpory žiakov základných, základných
umeleckých škôl a centier voľného času

Strategický cieľ

C 1.2 Spolupráca ako princíp

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta

Špecifický cieľ

ŠC 15

Program

Projekt / Aktivita

Program rozvoja práce s
deťmi a mládežou

Mestský parlament mladých
Vytvorenie komunikačno-participačnej platformy mesta
Mládežnícky town hall

6

Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.1 Dostupne navrhnutá metropola

Špecifický cieľ

ŠC 16

Program

Projekt / Aktivita
Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom
Územná analýza záhradkárskych a chatových osád mesta Bratislavy
Územná analýza administratívy
Koncepcia tepelnej energetiky
Územný generel záhradkárskych území
Územný generel bývania
Územný generel poľnohospodárskej výroby
Územný generel lesného hospodárstva
Územný generel zásobovania vodou
Územný generel odkanalizovania
Územný generel tepelnej energetiky

Aktualizácia a spracovanie
územných generelov a
územných prognóz

Územný generel zelene
Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy
Územný generel bývania
Územný generel výrobnej hospodárskej základne a výskumno-vývojovej
základne
Územný generel obchodu služieb a verejného stravovania
Územný generel zdravotníctva
Územný generel sociálnej starostlivosti
Územný generel školstva
Územný generel športu a rekreácie
Územný generel zásobovania plynom
Územný generel dopravy
Územný generel telekomunikácií
Územný generel zásobovania elektrickou energiou
Nový územný plán HMBA (koncipovaný ako Metropolitný územný plán)

Nový územný plán

Metodika tvorby Metropolitného územného plánu
Koordinačná platforma sídel metropolitného funkčného regiónu

Zlepšovanie predpokladov
územného a priestorového
rozvoja mesta

Koncepcia rozvoja brownfieldov
Bratislavské stavebné predpisy
Pravidlá využívania poplatkov za rozvoj
Územný plán zóny Dunajská – zmeny a doplnky
Územný plán zóny Slavín - A6 – zmeny a doplnky

Spracovanie ZaD ÚPN/ÚPNZ

Územný plán zóny Machnáč – zmeny a doplnky
Územný plán zóny CMC Petržalka – zmeny a doplnky
Urbanistická štúdia výškovej zonácie
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Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 17

Program

Projekt / Aktivita

Zmena organizácie dopravy,
vyčlenenie jazdného pruhu
pre VOD

1. Trnavská cesta medzi Miletičovou a Tomášikovou von z mesta
2. Bajkalská – dobudovanie úsekov
3. Harmincova (rozšírenie cesty s buspruhmi)
4. Hodonínska (rozšírenie cesty s buspruhom do mesta)
5. Doplnenie buspruhov v Petržalke
6. Dolnozemská od Kutlíkovej po Mamateyovu
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Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 18

Program

Projekt / Aktivita
Nová ET v Petržalke (2.časť): Bosáková ulica - Janíkov dvor
Nová ET Pribinova - Košická
Nová ET Podunajské Biskupice - Vrakuňa
Projektová príprava pre električkové trate k TIOP Bory, TIOP Ružinov a TIOP
Vajnory
Modernizácia ET Vajnorská radiála
Modernizácia ET Račianska radiála
Modernizácia ET Ružinovská radiála

Výstavba a modernizácia ET

Modernizácia ET Tunel - Nám. Ľ. Štúra
Modernizácia ET Nám. SNP - Kamenné námestie
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Krasňany
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa – depo Jurajov Dvor
Údržbová základňa – 4. etapa – výstavba nového depa Bory
Modernizácia údržbovej základne – 5. etapa
Zvýšenie výkonnosti meniarní a zmena napäťovej sústavy
Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarní DPB
Automatické stavanie vlakovej cesty električiek
Modernizácia TT Koliba
Modernizácia TT Záhradnícka - Karadžičova
TT Trenčianska - Hraničná
TT Autobusova stanica - Nové SND
Modernizácia TT Slovinská - Rožňavská
Modernizácia TT Jelačičova - Žellova

Modernizácia TT

Nová TT Patrónka – Riviéra
Modernizácia TT v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica
Nová TT Trenčianska – Hraničná (namiesto „TT Trenčianska – Hraničná“)
Nová TT Autobusová stanica – Nové SND (namiesto „TT Autobusová stanica –
Nové SND“)
Nová TT Bulharská - Galvaniho
Automatické stavanie vlakovej cesty trolejbusov

Modernizácia IT systémov
križovatiek

CSS- rekonštrukcia a modernizácia
Cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska-Vrakunská-Trnavská
Informačné tabule na zastávkach integrovanej dopravy
Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej
dopravy

Modernizácia a debarierizácia
zastávok MHD

Moderné zástavky
Osadenie prístreškov na zastávky MHD
Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky
Modernizácia označníkov a vývesných plôch na zastávkach integrovanej
dopravy
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Modernizácia zastávok: Sady Jarovce, Borská, Vlárska, Čremchová
Sprístupnenie zastávok MHD pre telesne a zrakovo postihnuté osoby
Električky pre Bratislavu - OSE
Električky pre Bratislavu - JSE
Trolejbusy pre Bratislavu
Rozvoj a obnova flotily
vozidiel MHD

Veľkokapacitné električky pre MHD v Bratislave
Elektrobusy pre MHD v Bratislave
Vodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave
Modernizácia tarifného systému
Modernizácia palubných počítačov

Budovanie dopravnej
infraštruktúry nadmestského
významu

Participácia na rekonštrukcii Železničnej stanice Bratislava hlavná stanica

Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 19

Program

Projekt / Aktivita

Prioritizácia chodcov vo
verejnom priestore
prostredníctvom upokojených
komunikácií a prístupných
verejných priestorov

Zmena štandardov uličných profilov, komunikácií v meste

Participácia na riešení projektu Železničnej stanice Filiálka

Aktualizácia technických listov mesta Bratislava a/alebo manuálu verejných
priestorov s opatreniami zameranými na bezpečnosť chodcov
Zaslepovanie a zjednosmerňovanie ciest pre IAD
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Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 20

Program

Projekt / Aktivita
Komplexná rekonštrukcia križovatiek s doplnením cyklistickej infraštruktúry
Spriechodnenie jednosmerných ulíc pre bicykle obojsmerne
Upokojovanie dopravy v sídliskách/štvrtiach
Sprístupnenie centra mesta pre bicykle (tzv. Traffic Circulation Plan)
Rozvoj parkovania bicyklov
R13 Račianska radiála - Račianska, Žitná (Kominárska - Hybešova)
R13 Račianska radiála - Radlinského (Kollárovo nám. - Račianske mýto)
R13 Račianska radiála - Račianska (Račianske mýto - Kraskova)
O2 2. okruh - Dostojevského rad, Karadžičova (Šafárikovo nám. - Krížna)
R17 Prievozská radiála - Dunajská, Mlynské nivy (Štúrova - Karadžičova)
R35 Trnávska radiála - Trnavská cesta (Trnavské mýto - Fresh Marekt)
R55 Letisková radiála - Ivánska cesta (Trnavská cesta (žel. priecestie) Galvaniho)
R12 Lamačská radiála - Hodžovo nám. (Hurbanovo nám. - Banskobystrická)
O5 5. okruh - Mlynská dolina (Botanická - Patrónka)
O5 5. okruh - Opavská (Limbová - Stomová)
O4 4. okruh - Bajkalská (Ružinovská - Vajnorská)
O6 6. okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky)

Rozvoj cyklistickej
infraštruktúry

R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh - Fajnorovo nábrežie,
Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo námestie - River Park)
R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na
vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory)
R51 Devínska radiála - Nárežie Ľ. Kadnára (Most LaFranconi – klub Mark Twain)
R11 Dúbravská radiála - Botanická, Svrčia ( Lávka Botanická ulica – Svrčia ulica)
R16 Ružinovská radiála - Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova ulica–
Astronomická ulica)
R41 Karloveská radiála - Karloveská (Karloveské rameno - Harmincova)
S480 Spojka 480 - Dolnozemská (Gettingova - Kutlíkova)
R13 Račianska radiála - Račianska (Nobelova - Pekná cesta)
O6 6. okruh - Ivánska cesta, Vrakunská cesta (M.Hella - Ružinovská)
O5 5. okruh - Kutlíkova (Romanova - Starohájska)
R12 Lamačská radiála - Ostružinový chodník, Zidiny (Cesta Mládeže - Valentína
Matrku)
R17 Prievozská radiála - Mlynské Nivy (Bajkalská - Hraničná)
O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovká cesta (Ekonomická
univerzita - Kopčianska)
R18 Petržalská radiála - Ovocná, Balkánska (Jarovce - Rusovce)
1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská (Vrakunská cesta - Podpriehradná)
O7 7. okruh - most ponad ŽSR (Lamač - Dúbravka)
R12 Lamačská radiála - Hodonínska (Na barine - Záhorská Bystrica)
O5 5. okruh - Mlynská dolina (Botanická - Staré Grunty)
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R14 Vajnorská radiála - Vajnorská (Tomášikova - Galvaniho)
R12 Lamačská radiála - Nám. Slobody (Spojná - Štefanovičova)
R12 Lamačská radiála - Karpatská (Šancová - Pionierska)
R12 Lamačská radiála - Brnianska (Prokopa Veľkého - Dubová)
O4 4. okruh - Bajkalská (Ružinovská - Prešovská)
R51 Devínska radiála - Devínska cesta (Matejkova - Dolnokorunská)
O7 7. okruh - Podháj (Hodonínska - Cesta na Klanec)
R12 Lamačská radiála - Pod násypom, Segnáre (Zidiny - Hodonínska)
O6 6. okruh - Lietavská (Budatínska - Znievska)
O6 6. okruh - Panónska (OC - Budatínska)
O5 5. okruh - Tomášikova (Trnavská - Vajnorská)
R13 Račianska radiála - Račianska (Kraskova - Pionierska)
R12 Lamačská radiála - K Železnej studienke (K lomu - Cesta na Červený most)
1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská (Podpriehradná - Malý Dunaj)
S591 Spojka po Šintavskej a Topoľčianskej - Šintavská (Budatínska - Holíčska)
R13 Račianska radiála - Kubačova, Rustaveliho (Barónka - Pri vinohradoch)
R29 Wolfsthalská radiála - Viedenská cesta (Starý most - Nový most)
R28 Čunovská radiála - Klokočova (Viedenská cesta - Tyršovo nábrežie)
O1 1. okruh - Jesenského (Štúrova - Komenského námestie)
R12 Lamačská radiála - Banskobystrická (Hodžovo námestie - Jozefská)
R12 Lamačská radiála - Prokopa Veľkého (Hroboňova - Brnianska)
R13 Lamačská radiála - Brnianska (Dubová - Západný rad)
R14 Páričkova - Trenčianska - Trenčianska (Dulovo nám. - Ružová dolina)
R27 Malodunajská radiála - Prístavná (Košická - Bajkalská)
O7 7. okruh - Pekná cesta (Račianska - Horská)
S730 Spojka Hrušková - Oráčska - Hrušková (Mrázová - Remeselnícka)
R12 Lamačská radiála - Nám. Slobody (Spojná - Štefanovičova)

Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 21

Program

Projekt / Aktivita
Rozvoj nabíjacej infraštruktúry

Podpora nízkoemisnej a
zdieľanej mobility

Zvýhodnenie a podpora zdieľaných vozidiel v rámci mestskej regulácie
parkovania
Podpora rozvoja zdieľaných bicyklov (parkovacie kapacity, partnerstvá a pod.)
Manuál zdieľanej mobility
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Strategický cieľ

C 2.1 Dostupné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ

ŠC 22

Program

Projekt / Aktivita
Vonkajší dopravný polokruh – tunel pod Karpaty
Vonkajší dopravný polokruh - úsek Bojnická - Račianska
Preložka cesty II/572
Predĺženie Tomášikovej ulice – úsek Vajnorská - Račianska
Predĺženie Kaštieľskej – Parkovej po Slovnaftskú

Výstavba a rekonštrukcia
líniových stavieb

Severná tangenta s tunelom pod Karpaty
Preložka cesty II/502 – úsek Pionierska - Gaštanový hájik
Preložka cesta II/502 – úsek Gaštanový hájik - Na pántoch
Predĺženie Saratovskej ulice
Obchvat Jaroviec
Severný obchvat Vajnôr
Východný obchvat Vajnôr
Križovatka Rusovská - Lenárdova

Rekonštrukcie a
modernizácie križovatiek

Križovatka Eisnerova
Realizácia križovatky 2.etapa (Dúbravka - Saratovská-Pri Kríži)
Rekonštrukcia križovatky Kopčianska

Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá

Špecifický cieľ

ŠC 23

Program

Projekt / Aktivita

Ochrana a rozvoj urbánnych
štruktúr a obrazu mesta

Koncepcia rozvoja ľavobrežných častí nábrežia - Lafranconi - Prístavný most
Schválenie ZaD k metodike výškovej zonácie
Mapovanie významných urbanistických štruktúr
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Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá

Špecifický cieľ

ŠC 24

Program

Projekt / Aktivita
Centrálne námestie Devínska Nová Ves
Pekná cesta - revitalizácia areálu muničných skladov
Ulica Kataríny Brúderovej
Revitalizácia Námestia Republiky
Hodžovo námestie: Revitalizácia
Dulovo nám. - východ
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská
Odborárske námestie
Horáreň Krasňany
Rekonštrukcia objektu v Sade J. Kráľa
Alej Vrančovičova
Revitalizácia Jurigovho námestia

Revitalizácia a rozvoj
verejných priestorov

Živé námestie
Predstaničné námestie
Plató Staromestská
Zóna Staromestská / Zochova
Most SNP: Podmostie mostu SNP na staromestskej strane
Revitalizácia Námestia slobody
Prepodlie vozovne Krasňany
Petržalská os: lávky
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Predpolie cintorína v Karlovej Vsi
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke
Verejný priestor pri horárni Draždiak, Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a
Veľký Draždiak
Vypracovanie územnej štúdie verejných priestorov
Atlas pobytovej kvality
Dopracovanie manuálu verejných priestorov
Spresnenie metodík indexu investičného dlhu a jeho využívanie pri plánovaní
rozvoja a opráv infraštruktúry a verejných priestorov
Mapovanie sociálne zraniteľných území
Pilotné projekty distribúcie verejných investícií v sociálne zraniteľných územiach

Komplexné opravy ulíc a
znižovanie investičného dlhu
na cestách a chodníkoch

Rekonštrukcia Vazovovej ulice
Hodonínska ulica: rekonštrukcia
Kompletná rekonštrukcia Hlavná ul.
Rekonštrukcia Kaštieľskej
Rekonštrukcia Timravinej ul.
Rekonštrukcia Cintorínskej ul.
Rekonštrukcia Kukučínovej ul.
Rekonštrukcia Sliačskej ul.
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Rekonštrukcia Remeselníckej ul.
Rekonštrukcia Hybešovej ul.
Rekonštrukcia Štefánikovej
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Námestie 1. mája, nám. Slobody: chodníky
Trenčianska ul.
Vajanského nábrežie: chodník
Vybudovanie obratiska na Ahoji
Prokopa Veľkého: chodník
Pokračovanie chodníka na Kutlíkovej (peši a cyklo)
Obratisko Koliba
Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu: chodník
Cintorínska-Lazaretská: Chodník
Dunajská: chodník
Dorastenecká
Ul. 29 augusta: vozovka
Mýtna: chodník
Karloveská: chodník
Klokočná: MKII
Mišíkova: MKII, chodník
Hradská: MK, chodník
Dolnozemská: MK, chodník
Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - chodníky Jarovce
Balkánska: MK, chodník
Vybudovanie chodníka na Peknej ceste
Pochôdzne terasy
Revitalizácia Jazera Rohlík
Revitalizácia parku Mudrochova
Revitalizácia Sadu J. Kráľa
parčík Hálkova
Parčík Žilinská
Revitalizácia parčík Radlinského
Revitalitácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)
Program tvorby a revitalizácie
verejných parkov v meste

Revitalizácia Kollárovho námestia
Revitalizácia Komenského námestia
Lávka na Železnej studničke
Klzisko Železná studnička
Motýlia lúka
Revitalizácia parku na Dunajskej
Daniel Tupý - park, pamätník
Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)
Promenáda Kamzík
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Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá

Špecifický cieľ

ŠC 25

Program

Projekt / Aktivita
Implementácia parkovacej politiky
Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk
Parkovací dom Chlumeckého
Parkovací dom Saratovská
Parkovací dom Studenohorská

Regulácia a rozvoj parkovania

Parkovací dom Záhradnícka
P+R Púchovská
P+R Janíkov dvor
P+R Zlaté Piesky
P+R ZOO
Parkovací dom Wolkrova 1
Parkovací dom Závadská

Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá

Špecifický cieľ

ŠC 26

Program

Projekt / Aktivita
Nadácia mesta Bratislavy - komunity - moderný transparentný grantový
mechanizmus mesta na podporu kultúry a komunitného života mesta
Open Call BKIS - komunity - efektívny a transparentný výber žiadateľov o
nefinančnú podporu a spoluprácu

Podpora aktívnych komunít a
zapájania

"Mestská časť kultúry" - program HM BA slúžiaci na podporu zadefinovania
kultúrno-komunitného profilu každej mestskej časti
Rozvoj funkčných verejných priestorov pre kultúrno-komunitné účely a lokálnej
kultúrnej infraštruktúry prostredníctvom grantov komunitným aktérom
Revitalizácia kina Zora na komunitno-kultúrne účely
Program tvorby a rozvoja komunitných záhrad
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Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá

Špecifický cieľ

ŠC 27

Program

Projekt / Aktivita
Rekonštrukcia ZUŠ na Uránovej
Rekonštrukcia a vybavenie dvoch tried výtvarného odboru, Sklenárová 2

Program komplexnej obnovy
ZUŠ a CVČ v správe mesta

Revitalizácia záhrady na Sklenárovej 2
Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6
Obnova ZUŠ J. Kresánka
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo nám. 2

Modernizácia materiálno
technického vybavenia škôl a
školských zariadení - CVČ,
ZUŠ

Rekonštrukcie a vybavenie tried ZUŠ
Rekonštrukcie a vybavenie tried CVČ

Implementovanie priorít a
cieľov Koncepcie rozvoja
CVČ

Transformácia CVČ

Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.2 Rozmanitý kultúrny život

Špecifický cieľ

ŠC 28

Program

Projekt / Aktivita

Dostupné a kvalitné kultúrne
služby

Systematické mapovanie kultúrneho správania a potrieb všetkých obyvateľov
(so zreteľom na marginalizované skupiny)
Bratislava rozmanitá - program na podporu rozmanitosti a inklúzie
prostredníctvom kultúry

Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.2 Rozmanitý kultúrny život

Špecifický cieľ

ŠC 29

Program

Projekt / Aktivita
Nadácia mesta Bratislavy - kultúra - moderný transparentný grantový
mechanizmus mesta na podporu kultúry a komunitného života mesta
Bratislavské kultúrne fórum
Klub štipendistov mesta Bratislavy

Podpora a rozvoj kultúrneho
života a občianskych
organizácií

Podpora mladých talentov a kultúrneho vzdelávania - rozvoj pilotného projektu v
súľade s Koncepciou rozvoja CVČ, spolupráca so ZUŠ
Mapovanie a poskytovanie priestorov pre kultúrne účely na základe jasných a
transparentných podmienok. Vytvorenie mestskej politiky poskytovanie
priestorov v spolupráci s mestskými organizáciami
Open call BKIS - kultúra - efektívny a transparentný výber žiadateľov o
nefinančnú podporu a spoluprácu
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Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.2 Rozmanitý kultúrny život

Špecifický cieľ

ŠC 30

Program

Projekt / Aktivita
NKP Devín - výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť
Rekonštrukcia DPOH - obnova budovy divadla vrátane technickej infraštruktúry,
VTZ a klimatizácia
Vybudovanie mestského multifunkčného kultúrneho komplexu (náhrada za PKO)
- Nové mestské kultúrne centrum (veľkokapacitný priestor pre kultúrne eventy)
Kúpele Grössling - Mestská knižnica v Bratislave ako súčasť komplexu
Grossling - moderná pobočka knižnice
Depozitár - realizácia depozitára na uloženie zbierkových predmetov Galérie
mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy v areáli BSSM. s.r.o.
Rekonštrukcia objektu Salvator
Archív - Priestory pre Archív mesta Bratislavy – sklad a nové sídlo

Program sprístupňovania
fyzickej kultúrnej
infraštruktúry a ochrany
kultúrneho dedičstva

Rekonštrukcia domu U dobrého pastiera
Dom u dobrého pastiera - interiérové riešenie
Múzeum / Byt Janka Jesenského
Michalská brána: obnova
Obnovenie Pálfyho paláca
Realizácia výmeny dlažby nádvoria Apponyiho paláca a oprava kanalizácie
Múzeum J.N.Humella - generálna rekonštrukcia
Mestská knižnica - revitalizácia priestorov Kapucínska/Klariská
Dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca
Budova na Beblavého 1 (bývalé múzeum umeleckých remesiel)
Bratislava pamätajúca - program digitalizácie fondov pamäťových inštitúcií,
výmena skúseností a tvorba online platforiem na sprístupnenie digitalizovaných
fondov

Koncepčné narábanie s
monumentami mesta

Mestský program starostlivosti o existujúce a vznik nových diel

Strategický cieľ

C 2.2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a udržateľné susedstvá

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.2.2 Rozmanitý kultúrny život

Špecifický cieľ

ŠC 31

Program

Projekt / Aktivita

Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán

Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry 2030

Budovanie kapacít pre správu
kultúry

Zvyšovanie personálnych kapacít v správe kultúry hlavného mesta a v
mestských kultúrnych organizáciách v súlade s analýzou potrieb viazaných na
úlohy a opatrenia, odborný a manažérsky rozvoj
Manažment kvality príspevkových organizácií v oblasti kultúry - program rozvoja
kultúrnych príspevkových organizácií
Rozvoj, transformácia a optimalizácia siete organizácií
DPOH n.o. - vytvorenie samostatnej organizácie - rozvoj mestskej divadelnej
scény (budúcnosť DPOH)
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Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.1 Ochrana prírodných zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 32

Program

Projekt / Aktivita

Program znižovania zaťaženia
životného prostredia hlukom
a znečistením ovzdušia

Štúdia uskutočnoteľnosti nízkoemisných zón
Akčný plán ochrany pred hlukom
Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava pre
vybrané znečisťujúce látky (aktuálne je to NO2 a O3)

Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.1 Ochrana prírodných zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 33

Program

Projekt / Aktivita

Program zabezpečovania
služieb dodávky kvalitnej
pitnej vody a odvádzania
a čistenia odpadových vôd

Rekonštrukcia verejného vodovodu
Rekonštrukcia, sanácia infraštruktúry pre výrobu pitnej vody
Rekonštrukcie kanalizačnej siete
Projekt intenzifikácie a modernizácie čistiarní odpadových vôd

Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.1 Ochrana prírodných zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 34

Program

Projekt / Aktivita
Informačný pasportizačný systém evidujúci počet, rozlohu, polohu a stav zelenej
infraštruktúry mesta
Program Zelené ulice: pilotné projekty výsadby stromov a zvyšovania podielu
zelene v uliciach
25tisíc drevín: Realizácia výsadby stromov a krovín, realizácia povýsadbovej
starostlivosti

Program tvorby kvalitných
zelených verejných
priestorov a ulíc

Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - sadovnícky upravené plochy, výsadba
drevín, Mokraď v Horskom parku
Kochova záhrada
Sprinzlov majer
Syslovské polia
Ružinovská radiála
Šancova
Krajinno-ekologický plán

Program ochrany a tvorby
kvalitnej mestskej zelenomodrej infraštruktúry

Vytvorenie a implementácia miestnych územných systémov ekologickej stability
(MÚSES)
Projekt City Nature
Asanácia 10 schátralých objektov v Bratislavskom lesoparku
Krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch
Koncepcia rozvoja zeleno-modrej infraštruktúry
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Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl

Špecifický cieľ

ŠC 35

Program

Projekt / Aktivita
Bratislavský dunajský park

Ochrana a rozvoj
veľkoplošných lesoparkov

Veľký lesopark Malé Karpaty

Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl

Špecifický cieľ

ŠC 36

Program

Projekt / Aktivita

Zabezpečenie ochrany prírody a podpora ekosystémových služieb
prostredníctvom zonácie

Aktualizácia generelu športu
Koncepcia športu
Manuál športovej infraštruktúry
Revitalizácia areálu Zlaté piesky
Rekonštrukcia Plaváreň Pasienky
Modernizácia ZŠ O. Nepelu
Dostavba ľadovej plochy Zimného štadióna Harmincova
Rekonštrukcia LK Tehelné pole
Rekonštrukcia a modernizácia LK Rosnička
Rekonštrukcia a modernizácia LK Rača
Program rozvoja a zvyšovania
dostupnosti športovej
infraštruktúry

Rekonštrukcia LK Delfín
Rekonštrukcia LK Krasňany
Rekonštrukcia stredného bazéna Dúbravka
Rekonštrukcia plavárne Batkova
Krytá multišportová hala
Nová športová hala Pionierska
Skatepark pod mostom SNP
Urban Gym
Realizácia skatepark Rusovce
Camping Čunovo, Divoká voda
Program zvýšenia možností športovať pre verejnosť v športoviskách a
telocvičniach verejných škôl
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Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl

Špecifický cieľ

ŠC 37

Program

Projekt / Aktivita

Podpora investícií do
športovej infraštruktúry

Podpora investícií do športovej infraštruktúry

Strategický cieľ

C 2.3 Zelené a zdravé mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl

Špecifický cieľ

ŠC 38

Program

Projekt / Aktivita

Finančná a nefinančná
podpora športu

Grantový mechanizmus pre rozvoj športu a vzdelávania

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.1 Bratislava ako silná metropola

Špecifický cieľ

ŠC 39

Program

Projekt / Aktivita

Koordinácia rozvoja
metropolitného funkčného
regiónu

Vznik koordinačnej platformy sídel a samospráv regiónu pre metropolitný
územný rozvoj

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.1 Bratislava ako silná metropola

Špecifický cieľ

ŠC 40

Špecifický cieľ

ŠC 41

Program

Projekt / Aktivita

Vytvorenie koncepcie nefinančnej podpory športovým podujatiam v meste

Príprava Metropolitného plánu

Reforma samosprávy v spolupráci s Úniou miest Slovenska.
Reforma územnej
samosprávy

Vytvorenie mestskej spoločnosti pre správu, rozširovanie a rozvoj pozemkového
fondu mesta.
Zmena daňového mixu v prospech majetkových a spotrebných daní
Zmena kompetencií HMBA v oblastiach metropolitného plánovania
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Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto

Špecifický cieľ

ŠC 42

Program

Projekt / Aktivita
Budovanie partnerstiev so zamestnávateľmi s cieľom oslovovať študentov –
absolventov v regionálnych centrách (Praha, Brno, Budapešť, Viedeň)

Vytváranie príležitostí pre
zvyšovanie
konkurencieschopnosti

Cieľavedomé využívanie súčasných kompetencií a politík na podporu segmentov
ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, vedecko-výskumných inštitúcií a
univerzít
Práca na prilákaní renomovanej európskej alebo medzinárodnej inštitúcie, alt.
zahraničnej významnej vedecko-výskumnej inštitúcie

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto

Špecifický cieľ

ŠC 43

Program

Projekt / Aktivita
Oživenie areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici (Rekonštrukcia
objektov Bazová)

Podpora kreatvínych odvetví
a kultúrnych inovácií

Kreatívna Bratislava - program stimulácie kreatívnych odvetví v meste Bratislavský klaster kreatívneho priemyslu
Štúdia inovačného potenciálu mesta pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho
priemyslu
Zapojenie mesta do medzinárodných projektov v oblasti KPP, sieťovanie s
európskymi mestami v rámci platforiem KPP

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto

Špecifický cieľ

ŠC 44

Program

Projekt / Aktivita
Budovanie kvalitného CSR programu mesta

Budovanie partnerstiev a
spoluprác

Budovanie dobrovoľníckeho programu
Budovanie Quintuple Helix spolupráce
Bratislavská inovačná agentúra
Mestské laboratórium

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto

Špecifický cieľ

ŠC 45

Program

Projekt / Aktivita

Rodová rovnosť

Akčný plán pre rodovú rovnosť
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Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto

Špecifický cieľ

ŠC 46

Program

Projekt / Aktivita

Podpora vzdelanosti mladých

Vytvorenie systému stážových programov pre absolventov SŠ a VŠ v
štruktúrach mesta a jeho ROPO
Vytvorenie štipendijných možností, resp. programov pre jednotlivcov vo veku 15
- 30 rokov

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka

Špecifický cieľ

ŠC 47

Program

Projekt / Aktivita

Rozvoj cestovného ruchu

Prepojenie budovania infraštruktúry pre turistov a návštevníkov s programom
obnovy verejných priestorov
Stratégia cestovného ruchu

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka

Špecifický cieľ

ŠC 48

Program

Projekt / Aktivita

Rozvoj cestovného ruchu

Vytvorenie nového brandu mesta
Marketingová stratégia mesta v kontexte nového brandu

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka

Špecifický cieľ

ŠC 49

Program

Projekt / Aktivita

Rozvoj cestovného ruchu

Komplexná stratégia rozvoja segmentu MICE
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Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka

Špecifický cieľ

ŠC 50

Program

Projekt / Aktivita
Kontinuálne budovanie kultúrneho brandu mesta a marketingových nástrojov
kultúry so zapojením kultúrnych organizácií pôsobiacich v meste, aj smerom do
zahraničia

Posilňovanie kultúrnej
rozpoznateľnosti v
medzinárodnom kontexte

Strategická podpora kultúrnych podujatí - grantový program HM BA - podpora
pre etablované kultúrne podujatia realizované v hlavnom meste - kultúrne
festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky
mesta
Rozvíjanie nových trendov v udržateľnom kultúrnom turizme Bratislavy,
budovanie atrakcií európskej kvality, ktoré zvýšia atraktivitu mesta pre
návštevníkov, s ekonomickým prínosom pre región a organizácie (ZOO, Hrad
Devín a pod.), rozvoj spolupráce s krajom

Strategický rozvoj
návštevníckej kultúrnej
infraštruktúry
Rozvoj cezhraničných
kultúrnych partnerstiev so
susednými krajinami
metropolitného regiónu
Rozvoj spolupráce a
prepájanie aktivít hl. mesta
s kultúrnymi inštitúciami
pôsobiacimi v Bratislave

Vybudovanie návštevníckeho centra rímskeho kastela Gerulata v
Rusovciach (NKP) naviazaného na prezentáciu pamiatky UNESCO
Medzinárodná spolupráca Bratislavy s inými mestami a zapájanie Bratislavy do
sietí s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a zdrojov pre rozvoj
„baum_cityregion“ - platforma spolupráce mesta Bratislavy s Dolným Rakúskom
Baum - vznik inštutúcie - holding viacerých krajín
Platforma pre kultúrne dedičstvo - platforma zástupcov HM BA,
mestských/krajských a štátnych kultúrnych príspevkových ultúrnych a
kreatívnych odvetví, zástupcov európskych kultúrnych inštitútov pôsobiacich v
Bratislave, ICOMOS Slovensko, Slovenskej komisie pre UNESCO, a pod.
organizácií, akademického sektora, turistických organizácií a pod.
ZOO: Chovné zariadenie pre medveďa hnedého

Zvyšovanie atraktivity ZOO a
rozvoj návštevníckych
služieb

ZOO: Koncepcia rozvoja
ZOO: Lávka pre peších
Oplotenie areálu ZOO
Budovanie a rozvoj expozícií a programu ZOO

Strategický cieľ

C 3.1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka

Špecifický cieľ

ŠC 51

Program

Projekt / Aktivita

Program obnovy mestských
viníc na produkčná a
rekreačné účely

Bratislavský Dunajský park

Urbanistická štúdia vinohradov
Mestské vinice
Vznik príspevkovej organizácie na správu a manažment viníc
Revitalizácia troch až piatich oblastí zahrnutých v Bratislavskom dunajskom
parku
Poskytnutie štatútu chráneného územia BDP
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Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.1 Stategické riadenie, prioritizácia a spolupráca

Špecifický cieľ

ŠC 52 - 57

Program

Projekt / Aktivita
Procesný audit (organizačný projekt)
Reorganizácia/automatizácia/odstránenie procesov (organizačný projekt)

Program procesného
manažmentu

Vytvorenie procesnej mapy s hierarchiou a nadväznosťou procesov (organizačný
projekt)
Určenie vlastníkov procesov (organizačný projekt)
Zavádzanie výkonnostého manažmentu (organizačný projekt)

Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.1 Stategické riadenie, prioritizácia a spolupráca

Špecifický cieľ

ŠC 58

Program

Projekt / Aktivita

Zvyšovanie efektivity
hospodárenia mesta

Vytvorenie centra mestských zdieľaných služieb

Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.2 Digitálne sebavedomé mesto

Špecifický cieľ

ŠC 59

Program

Projekt / Aktivita
Systematizácia zberu údajov (aj longitudálneho) a ich spracovanie, získavanie a
nákup
Pravidelné vyhodnocovanie stratégie Bratislava 2030

Dátová politika

Spolupráca s tretími stranami v oblasti zberu, interpretácie a využívania dát
Vytvorenie digitálneho dvojčaťa s dostupnými dátami o meste
Doplnenie smernice otvorených dát
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Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.2 Digitálne sebavedomé mesto

Špecifický cieľ

ŠC 60

Program

Projekt / Aktivita
Knižnica digitálnych riešení
Pravidelný zber a vyhodnocovanie dát o správaní a potrebách obyvateľov a
používateľov

Program - tvorba a
vylepšovanie digitálnych
služieb mesta vrátane
merateľných ukazovateľov

Vytvorenie manuálu na vytváranie nových služieb oddelením inovácií a
digitálnych služieb.
Nové elektronické služby mesta Bratislavy
Nový web mesta Bratislavy
Central European Excellence Hub for Trustworthy, Reliable and Accountable
Human - Centric Al in Digitised Communities
Projekty digitalizácie interných systémov a ich aktualizácia

Program digitalizácie
magistrátu

Digitalizácia úradu: Štandardizácia formulárov a workflow na úrade

Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.3 Zosúladená technická sieť pre budúcnosť

Špecifický cieľ

ŠC 61

Program

Projekt / Aktivita

Projekty digitalizácie jednotlivých služieb magistrátu, príspevkových,
rozpočtových a podnikateľských subjektov mesta

Realizácia komplexných rekonštrukcií v rámci celého uličného profilu, tzv.
complete streets
Efektívna koordinácia pri
komplexných
rekonštrukciách

Vytvorenie dlhodobého plánu opráv/rekonštrukcií komunikácií pre účely
koordinácie
Systematická obnova inžinierskych sietí v správe mesta a jeho spoločností
Rozširovanie siete káblovodov a ich sprístupnenie ostatným správcom sietí
Rozširovanie siete kolektorov a ich sprístupnenie ostatným správcom sietí

Strategický cieľ

C 3.2 Moderné a efektívne mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.2.3 Zosúladená technická sieť pre budúcnosť

Špecifický cieľ

ŠC 62

Program

Projekt / Aktivita
Rozširovanie siete Mestského kamerového systému
Rozširovanie metropolitnej optickej siete

Moderná technická
infraštruktúra

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obnova inžinierskych sietí v správe mesta
Pripojenie mestských budov do metropolitnej optickej siete
Technické siete Bratislava
Areál Technická
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Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.3.1 Budovanie klimatickej odolnosti

Špecifický cieľ

ŠC 63

Špecifický cieľ

ŠC 64

Program

Projekt / Aktivita
Definovanie a schválenie eko indexu ako regulačného nástroja pre realizáciu
adaptačných opatrení
Realizácia pilotných opatrení na dekarbonizáciu a zvyšovania odolnosti mesta na
zmenu klímy v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava"

Program znižovania uhlíkovej
stopy a adaptácie mesta na
zmenu klímy

Vytvorenie varovného systému pre extrémne prejavy počasia v dôsledku zmeny
klímy
Klimaticky neutrálny kampus ZOO (vrátane zelených striech na súčasných, ale aj
plánovaných objektoch a budovách, vrátane ubikácií pre zvieratá)
100 Climate Neutral and Smart Cities
Akčný plán pre udržateľný energetický rozvoj mesta a adaptáciu na zmenu klímy
(SECAP)

Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.3.1 Budovanie klimatickej odolnosti

Špecifický cieľ

ŠC 65

Program

Projekt / Aktivita
Mestské environmentálne centrum (v súlade s Koncepciu rozvoja CVČ)

Program pre zvyšovanie
environmentálneho
povedomia a
environmentálnej výchovy

Multifunkčné environmentálne centrum ZOO
Environmentálne centrum Mestských lesov - Horáreň Ovsište
Environmentálne centrum Bratislavského dunajského parku
Environmentálne centrum Sprinzlov Majer

Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

C 3.3.1 Budovanie klimatickej odolnosti

Špecifický cieľ

ŠC 66

Program

Projekt / Aktivita
Vytvorenie monitorovacej siete a jej údržba
Monitoring intenzity dopravy pomocou kamerovej siete

Program monitoringu kvality
životného prostredia a
vytvorenia mestského
integrovaného informačného
systému o kvalite životného
prostredia

Pravidelný monitoring a zverejňovanie informácií o stave kvality ovzdušia
Zhodnotenie miery znečistenia environmentálnymi záťažami na pozemkoch vo
vlastníctve mesta, stav sanácie týchto záťaží
Monitorovanie výskytu tepelných ostrovov pomocou leteckého termovízneho
snímkovania
Obstaranie strategickej hlukovej mapy (miera zaťaženia hlukom)
Založenie mestského integrovaného informačného systému o životnom prostredí
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Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

3. 3. 2 Udržateľný prístup k využívaniu a zhodnocovaniu zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 67

Program

Projekt / Aktivita

Energeticky efektívne budovy

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov
Zavádzanie systému energetického manažmentu

Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

3. 3. 2 Udržateľný prístup k využívaniu a zhodnocovaniu zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 68

Program

Projekt / Aktivita

Modernizácia a ekologizácia
ZEVO

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO - linky K3 a K2

Strategický cieľ

C 3.3 Klimaticky odolné mesto

Špecifický cieľ - Integrovaný

3. 3. 2 Udržateľný prístup k využívaniu a zhodnocovaniu zdrojov

Špecifický cieľ

ŠC 69

Špecifický cieľ

ŠC 70

Program

Projekt / Aktivita
Implementácia konceptu "Magistrát bez odpadu" vo všetky mestských
organizáciách (RO/PO/OS).
Implementovanie štandardu zero-waste pre všetky podujatia, ktoré organizuje
mesto a ktoré sú organizované na pozemkoch v správe mesta
Zavedenie systému zberu kuchynského odpadu

Predchádzanie vzniku
odpadov, opätovné použitie a
zhodnocovanie odpadov

Podpora komunitných kompostární
Mestská kompostáreň
Budovanie reuse centier
Vybudovanie 3 nových zberných dvorov
Elektronická evidencia odpadov a spravodlivé poplatky
Digitalizácia zberu a procesov v OLO
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