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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hlavného  mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

A. BRATISLAVA – NADREGIONÁLNE CENTRUM

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A1 posilňovaním Bratislavy ako rozhodujúceho 

generátora ekonomického rozvoja dosiahnuť 
zvýšenie životnej úrovne celého Slovenska

Bratislavský kraj je najbohatší a ekonomicky najvýznamnejší kraj Slovenska. Väčšina 
dôležitých vládnych inštitúcií, vrátane ministerstva financií a centrálnej banky, ako aj mnoho 
súkromných spoločností, má sídlo v Bratislave. Viac ako 75 percent obyvateľov Bratislavy 
pracuje v sektore služieb, zloženom hlavne z obchodu, bankovníctva, informačných 
technológií, telekomunikácií, turizmu a iných. Podiel HDP na obyvateľa sa v Bratislave 
pohybuje vysoko nad priemerom Európskej únie. Bratislava je dôležité priemyselné, 
kultúrne a historické centrum, sídlo univerzít a vedeckých centier. Nízka nezamestnanosť v 
Bratislavskom regióne (4,72%)  a priemerná hrubá mzda (€ 970). Približne 45,000 
podnikateľských subjektov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Viac ako 75% obyvateľov 
Bratislavy pracuje v sektore služieb, obchod, bankovníctvo, IT, telekomunikácie, turizmus 
VW Slovakia, investície do hi-tech, e-mobily, výroba, multiplikatívny efekt subdodávateľov 
Koncentrácia ICT firiem – IBM, Siemens, HP a iní Rovnako sa v meste dynamicky rozvíjajú 
slovenské firmy s vysokou pridanou hodnotou: ESET, Sygic, Ardaco.

A2 vytvoriť vitálne prostredie pre prilákanie 
medzinárodných inštitúcií a centrál nadnárodných 
spoločností

V roku 2014 sa Bratislava zapojila do medzinárodného projektu CERIecon na rozvoj 
podnikania, kde je zapojených 15 parnerov a 8 európskych regiónov a zároveň pripravilo 
zahájenie projektu "Invest in Bratislava"

A3 posilňovať Bratislavu ako nadregionálne centrum 
vzdelávania, vedy, výskumu a strategických 
služieb

C6 - napomôcť rozvoju mesta ako 
nadregionálneho centra vzdelávania, vedy 
a výskumu a strategických služieb

Mesto spoločne s vysokými školami, osobitne UK a STU a spoločne so SAV presadzuje 
koncept Bratislava – vedecké mesto, ktorý znamená podporu kompetenčných centier 
vytvorených na podporu špičkového výskumu a prenos výsledkov výskumu do praxe. 
Znamená tiež efektívne využitie finančných prostriedkov na vedu a výskum, získaných na 
základe výnimky pre Bratislavu a presadzovanie tejto výnimky pre bratislavský kraj na 
využitie fondov EÚ na podporu vedy a výskumu aj vo finančnom období 2014-2020.

Správa o plnení za obdobie 2014



A4 prilákať návštevníkov zo susedných regiónov a 
štátov organizovaním, podporovaním a 
propagovaním významných kultúrnych, 
umeleckých, športových, vedeckých a 
spoločenských podujatí

Podľa údajov Štatistického úradu SR v roku 2014 sa ubytovalo v ubytovacích zariadeniach 
v Bratislave celkovo 844 524 turistov, čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 10,89%. 
Spolu uskutočnili 1 793 155 prenocovaní, o 6% menej, ako v roku 2013. Napriek 
menšiemu počtu návštevníkov, ich priemerná dĺžka pobytu vykazuje stále rastúci trend, čo 
je dôležitý signál, že čoraz viac prestávajú vnímať Bratislavu ako jednodňovú destináciu. V 
roku 2014 bola priemerná dĺžka pobytu 2,2 dňa (+4,4%). Najpozitívnejším výsledkom roku 
2014 je, že aj napriek poklesu návštevnosti, bol výber dane za ubytovanie hlavným mestom 
vyšší o 4,3% oproti roku 2013. Bratislava sa podieľala na cestovnom ruchu celého 
Slovenska 22,7% na počte turistov a 16,5% na počte prenocovaní. Celkový pokles 
návštevnosti v r. 2014 naprieč celým Slovenskom je podľa profesných združení dôsledkom 
viacerých systémových chýb, nie je možné hovoriť o zlyhaní jednej či druhej destinácie, 
alebo o jednej príčine klesania konkurencieschopnosti. 
Priamym  organizovaním, alebo s  podporou mesta sa  v  Bratislave pravidelne organizovali 
významné kultúrne a umelecké aktivity ako Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Bratislavské 
hudobné slávnosti, Bienále ilustrácií Bratislava, Korunovačné slávnosti, viaceré 
medzinárodné hudobné festivaly ( Slovakia Cantat, medzinárodný  festival detských 
folklórnych súborov, Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby...) medzinárodné 
športové podujatia ( ČSOB maratón, Medzinárodné hry žiakov, Cyklotúra priateľstva...)  a 
ďalšie podujatia s vysokou účasťou domácich aj zahraničných návštevníkov a účinkujúcich.  
Mestské organizácie ako Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  v roku 2014 
usporiadalo samostatne alebo formou spoluprác  viac ako 400 kultúrnych podujatí, viac 
ako 50 predstavení v MDPOH. Múzeum mesta Bratislavy .pripravilo vo výstavných 
priestoroch 7 výstav a niekoľko desiatok odborných a metodických prednášok, programov 
k výstavám, vzdelávacích programov a ďalších podujatí pre deti a mládež, ako aj širokú 
verejnosť.   V roku 2014 premiérovo festival KlezMore (scény Viedeň a Bratislava) a festival Waves.    

A5 definovať celosvetovo a celoeurópsky ľahko 
zrozumiteľné, ale zároveň špecifické a unikátne 
ťažiskové témy na propagáciu mesta v oblasti 
cestovného ruchu a s ich pomocou vybudovať 
pozíciu Bratislavy ako atraktívnej a dobre 
manažovanej turistickej destinácie

Cieľové skupiny – produktové línie – hlavné posolstvá: 1. Návštevníci poznávajúci a 
vyhľadávajúci kultúru (v dvoch kategóriách: 25-54 rokov a 55+) – korunovačné mesto, 
mesto kultúry, vína a gastronómie – Chill out in amazing coronation city 2. Mladí resp. ľudia 
hľadajúci nové kontakty, kultúry, “scény”, cool trendy, užívajúci si život (v dvoch 
kategóriach: 15-24 a 25+) – moderné mesto na Dunaji, mesto kultúry, hudby, zábavy, 
šporu a relaxu, gastronómie a piva – Chill out in exciting Danube city 3. Rodiny s deťmi, 
aktívni ľudia (v dvoch kategóriách: 25-54, 55+) – karpatsko-dunajské dobrodružstvo, 
cykloturistika, pešia turistika, multikultúrne dedičstvo na križovatke 3 krajín – Chill out 
between Danube and Carpathians, Chill out in nature pure culture 4. MICE segment – 
doposiaľ neobjavené miesto s krátkymi vzdialenosťami, dobrou infraštruktúrou a 
medzinárodným dopravným napojením – Meet here. Komplexnej propagácii destinácie sa 
venuje Bratislava Tourist Board.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A.I Posilnenie vitálneho podnikate ľského 

prostredia, v ďaka ktorému bude v záujme 
investorov v Bratislave zosta ť, čím si mesto 
udrží konkurencieschopnú pozíciu aj vo či 
okolitým metropolám ako Viede ň a 
Budapeš ť, ale aj posilní atraktivitu pre 
nových investorov.

Hlavné mesto podporuje vitálne podnikateľské prostredie prostredníctvom nasledujúcich 
projektov: 

1. CERIecon / medzinárodný projekt na rozvoj podnikania, zapojených 14 partnerov z 8 
regiónov v EÚ 
2. Smart Point Bratislava / mentoringový program na rozvoj start upov v meste Bratislava 

3. EKO+ Bratislava / program na poskytnutie ekologických auditov firmám z Bratislavy 

4. Reklamné a propagačné služby / vytvorenie grafickej identity pre celý program - Smart 
Point, EKO+ a FabLab, propagácia programu

 5. FabLab / experimentálne laboratórium mesta Bratislabva, zapojených viacero partnerov, 
najmä však Francúzska ambasáda

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

A,B.I.a) Aktívna pro-podnikateľská politika mesta Hlavné mesto aktívne komunikuje s firmami a podnikmi, v spolupráci s tretími subjektmi sa 
na pôde mesta realizuje platforma venujúca sa zodpovednému podnikaniu.

i. analýza prijatých opatrení z hľadiska dopadu na 
podnikateľské prostredie

ii. analýzy dopadu významných investícií

A,B.I.b) Profesionálny asistenčný servis pre znalostne 
náročných investorov a pre inovačné aktivity 
firiem:

C6 - vytvoriť jednotné centrum pre 
zakladanie malých a stredných firiem, 
vrátane školení pre podnikateľov, pomoci 
pri hľadaní priestorov

i. rozhodnutie o forme podpory (napr. vytvorenie 
verejnej profesionálnej asistenčnej agentúry typu 
Juhomoravské inovačné centrum)

ii. realizácia podpory

A,B.I.c) Ponuka voľných plôch na podnikanie: Celkový počet nehnuteľností predstavuje približne 900 zaregistrovaných priemyselných 
nehnuteľností, pozemkov, výrobných hál, priemyselných parkov a kancelárií. Súčasne bola 
vykonaná analýza obsadenosti priemyselných parkov na Slovensku a analýza kvality 
nehnuteľností v databáze.



i. súpis nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
vhodných na podnikanie (predaj alebo prenájom)

Súpis nehnuteľností určených na predaj a na prenájom je zverejnený a aktualizovaný na 
webe bratislava.sk

ii. aktívna propagácia databázy Mesto propaguje databázu nehnuteľností na webe bratislava.sk
iii. získavanie informácií o potrebách podnikateľov a 

ich poskytovanie ďalším vlastníkom vhodných 
plôch

A,B.I.d) Verejne deklarovaná podpora férového 
transparentného a protikorupčného 
podnikateľského prostredia, transparentného 
verejného obstarávania, aj nad rámec zákonných 
noriem:

A5 - prijať protikorupčné minimum pre 
Bratislavu ako preventívne opatrenia, ktoré 
budú znižovať korupciu v meste

Vychádzajúc z hodnotenia protikorupčných opatrení slovenských samospráv organizáciou 
Transparency International Slovensko bol vypracovaný návrh Protikorupčného minima pre 
Bratislavu. Protikorupčné minimum schválilo Mestské zastupiteľstvo vo februári 2012. 
Bratislava sa v roku 2014 umiestnila spomedzi samospráv na 4. mieste s hodnotením B+ v 
celoslovenskom rebríčku Transparency International Slovensko.

i. i. deklarácia „Bratislava – mesto bez korupcie“

ii. ii. prijatie a realizácia protikorupčnej stratégie V auguste 2011 bola zriadená osobitná mailová adresa korupcia@bratislava.sk, na ktorú 
môžu občania adresovať svoje podnety na korupciu na úrovni mesta.

A,B.I.e) Elektronizácia verejnej správy A1 - zrealizovať spoločný projekt mesta a 
mestských častí na poskytovanie 
elektronických služieb, aby si občania 
mohli vybaviť podanie z domu cez internet

Plánuje sa zavedenie ústretného elektornického portálu - verejnej podateľne, pomocou 
ktorého bude samospráva postupne schopná prejsť k elektronickej forme spracovania 
dokumentov a komunikácie (on-line).

Pozn.: Elektronizácia verejnej správy je 
zaradená v oblasti „F. Správa a riadenie mesta“, 
ale tu sa uvádza ako nástroj zlepšenia 
podnikateľského prostredia.

i. rozširovanie elektronizácie verejnej správy
ii. používanie geografického informačného systému A2 - rozvíjať geografický informačný 

systém s možnosťou prístupu verejnosti
Hlavné mesto na úrovni samosprávy poskytuje prístup do geografického informačného 
systému. V budúcom roku sa pripravuje prístup verejnosti do samostatného mestského 
systému.

iii. školenia pracovníkov mesta v oblasti 
elektronizácie verejnej správy

A,B.I.f) Cielený marketing mesta smerom k 
potenciálnym investorom, aktívne vyhľadávanie 
investorov:

Viď A2.

i. identifikácia cieľových skupín investorov
ii. identifikácia marketingových nástrojov pre 

lákanie žiaducich investorov
iii. prijatie a realizácia marketingovej stratégie



A,B.I.g) Program podpory mládežníckych inkubátorov Magistrát hl. mesta SR Bratislavy bol v rokoch 2012-2014 jedným z partnerov úspešného 
projektu „i.e.Smart“ a Difass, do ktorých bolo zapojených viac ako 30 začínajúcich 
podnikateľov z Bratislavy.

i. dohoda o cieľoch programu
ii. vyhľadanie partnerov pre realizáciu
iii. realizácia programu



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A. II) Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v 

ktorých bude ma ť mesto úlohu aktívneho 
hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora

C6 - vytvárať siete a partnerstvá, vrátane 
zahraničných a ďalšími aktivitami mesta 
pôsobiť v prospech rozvoja podnikania

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

A.II.a) Participácia na spoločných projektoch a 
aktivitách, aktívne členstvo v medzinárodných 
organizáciách:

V mestskom zastupiteľstve bol schválený Návrh priorít a krokov na realizáciu cieľov a 
aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v 
medzinárodných organizáciách. Mesto zadefinovalo ako strategického partnera mesto 
Viedeň a prednostný rozvoj spolupráce s hlavnými mestami susedných štátov - 
Budapešť,Praha, Varšava. Rovnako mesto nadviazalo partnersku spoluprácu s mestami 
Brno, Ľubľana, Perugia, Krakov, Moskva, Cleveland. Hlavné mesto je členom 
medzinárodných organizácií Výbor regiónov, EUROCITIES, UCEU

i. zmapovanie existujúcich sietí a partnerstiev; Mestská knižnica v Bratislave spolupracovala s Detskou knižnicou č. 31, Knižnicou č. 33 
ŠRIK m. Moskvy „CKS Ľublino" v rámci programu spolupráce medzi Vládou Moskvy a 
Hlavným mestom SR Bratislavou na roky 2012-2013. Spolupracovala s Knihovnou Jiřího 
Mahena v Brne na spoločnom projekte krajín Vyšehrádskej skupiny (mestá Brno, Győr, 
Bratislava) a členov východného partnerstva (Kutaisi, Charkov) s názvom The world of 
culture for disabled children.

ii. identifikácia aktérov vrátane zahraničných, ktorí 
sa podieľajú na rozvoji regiónu funkčne 
spojeného s Bratislavou;

Zrealizované.

iii. vypracovanie a realizácia plánu aktívnej 
medzinárodnej, medzimestskej a regionálnej 
spolupráce a rozvoja zahraničných kontaktov.

Zrealizované.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A. III) Program „Bratislava - centrum 

cudzojazy čného, celoživotného vzdelávania“.



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

A.III.a) Podpora vysokého školstva Mesto Bratislava aktívne komunikuje predstaviteľmi vysokých škôl sídliacich v Bratislave. 
Grantovými programami mesta podporuje aktivity vysokých škôl pri organizovaní kultúrnych 
podujatí a medzinárodných študentských konferencií.

i. identifikácia atraktívnych cudzojazyčných 
programov

ii. dohoda o podpore škôl poskytujúcich tieto 
programy

A.III.b) Podpora celoživotného vzdelávania
i. identifikácia partnerov poskytujúcich celoživotné 

vzdelávanie
Základné umelecké školy vzdelávajú v umeleckých oblastiach i dospelých obyvateľov 
Bratislavy a centrá voľného času poskytujú celoživotné vzdelávanie formou neformálneho 
vzdelávania rozvíjaním rozmanitých schopností mladého človeka do 30 rokov.

ii. dohoda s partnermi o forme podpory



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A. IV) Destina čný manažment Bratislavy

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

A.IV.a) Systém koordinovanej spolupráce (oblastná 
organizácia na podporu cestovného ruchu v 
zmysle zákona NR SR č. 91/2010) s vedúcou 
úlohou Bratislavy:

V roku 2014 sa  realizovali projekty Bratislava pre všetkých, koncerty v rámci cyklu 
Spievajúce balkóny, Festival Slovenské Vianoce v  Bratislave, Vianočný koncert 
Speváckeho zboru mesta Bratislavy, Vianočný koncert Cappelly Istropolitany, vianočné 
programy pre seniorov, Vianočné mosty medzi mestami, Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov, medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci Slovak Open 
Championship, medzinárodné hudobné festivaly Slovakia Cantat 2014, Slovakia Folk 2014 
a Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, medzinárodný športový Turnaj 4-
miest Bratislava,, Budapešť,  Ľubľana, Záhreb, Medzinárodný beh Devín - Bratislava, 
medzinárodná cyklotúra Cesta priateľstva. V spolupráci s vedením v roku 2014 pripravilo 
nový produkt pre návštevníkov múzea - samostatný vstup na Radničnú vežu za znížené 
vstupné.

i. identifikácia partnerov pre spoluprácu Partneri na spoluprácu boli identifikovaní pracovnou skupinou zriadenou na založenie
oblastnej organizácie cestovného ruchu zloženou zo zástupcov odbornej verejnosti, ktorá
sa stretávala od augusta 2011 do decembra 2011. Od 20. 12. 2012 identifikáciu partnerov
rieši predstavenstvo ako riadiaci orgán. Mestské zatupiteľstvo zvolilo do tohto orgánu 4 z 8
zástupcov

ii. inštitucionálna dohoda o spôsobe spolupráce Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu - legislatívny rámec spolupráce vytvára 
zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov



A.IV.b) Alokácia zdrojov na podporu príjazdového 
turizmu (napr. zvýšenie podielu časti vybranej 
dane z ubytovania na podporu turizmu)

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board, rozpočet za rok 2014

Príjmy celkom 1 405 549,07 €
Presun nevyčerpaných zdrojov z predchádzajúceho roku 192 575,96 €
Členský príspevok obce (dotácia z ročpotu mesta) 695 000.00 €
Členské príspevky ostatných členov 19 000.00 €
Predpoklad príjmov z podnikateľskej činnosti 59 327,11 €
Predpoklad ostatných príjmov 49 000.00 €
Predpoklad dotácie z MDVRR SR 390 646.00 €

Výdavky celkom 1 302 860,41 €
Režijné (prevádzkové a mzdové výdavky) 233 278,91 €
Výdavky na plán aktivít (hlavný predmet činnosti, vrátane TIC) 1 069 581,50 €

i. identifikácia možných zdrojov na podporu 
turizmu;

Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu umožňuje oblastným organizáciam získať 
štátnu dotáciu do maximálnej výšky 100% vybratých členských príspevkov, a do 
maximálnej výšky vybratej dane z ubytovanie na oprávnené aktivity v oblasti marketingu 
destinácie a podpory tvorby nových produktov na území organizácie. Bližšie špecifikované v 
zákone. 

ii. alokácia získaných zdrojov na podporu 
príjazdového turizmu.

zadefinovaná v pláne činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorý 
každoročne schvaľuje valné zhromaždenie organizácie

A.IV.c) marketingová stratégia cestovného ruchu: viď. A.IV.d)
i. definovanie zrozumiteľných, ale zároveň 
špecifických a unikátnych ťažiskových tém na 
propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu;

ii. definovanie cieľových skupín - návštevníkov, o 
ktorých má mesto záujem;
iii. identifikácia produktov cestovného ruchu a 
tvorba nových.

A.IV.d) program rozvoja konferenčného turizmu: C6 - aktívne pôsobiť v rozvoji cestovného 
ruchu a destinačného manažmentu, 
osobitne podporovať kongresovú turistiku

V apríli 2011 bola predložená do mestského zastupiteľstva Analýza súčasného stavu 
cestovného ruchu i celkového vývoja za obdobie rokov 2007- 2010. Na jej základe bol 
vypracovaný a v mestskom zastupiteľstve v októbri schválený Návrh konkrétnych krokov 
na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu hlavného 
mesta SR Bratislavy.

i. zmapovanie existujúcich a potenciálnych 
konferenčných priestorov, vrátane ubytovacích 
zariadení;

bol vytvorený elektronický Meeting´s Planners Guide, ktorý využíva Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu ako súčasť prezentačných materiálov o kongresovej turistika 
v Bratislave



ii. spoločný marketing s ostatnými aktérmi v 
konferenčnom turizme;

v rámci Bratislavskej organizácie cestovného ruchu bola vytvorená komora MICE 
(Meeting´s and Incentive) - tzv. kongresová komora, ktorá má zástupcu v predstavenstve a 
združuje aktérov pôsobiacich v kongresovom turizme

iii. podpora vybudovania nového kongresového 
centra s kapacitou umožňujúcou usporiadať v 
Bratislave podujatia konferenčného turizmu s 
účasťou cca. 2 000 delegátov.

A.IV.e) aktívne zapojenie sa do spracovania jednotnej 
marketingovej stratégie pre širší medzinárodný 
priestor (napr. CENTROPE) a podpora 
spoločných pilotných projektov:

Centrope - región strednej Európy sa skladá z ôsmych spolkových krajín, krajov a žúp, v 
ktorých žije približne šesť a pol milióna obyvateľov. Región sa nachádza v bode stretu 
štyroch štátov a štyroch rôznych jazykov vrátane Bratislavy, Viedne, Brna a Győru. Regióny 
spolupracujú voblasti vedomostnej spoločnosti, ľudského kapitálu, územnej 
integrácie,kultúry a cestovného ruchu. Hlavné mesto sa aktívne zapája do aktivít 
CENTROPE.

i. analýza marketingových stratégií okolitých obcí, 
miest a regiónov, vrátane zahraničných;

ii. identifikácia spoločných pilotných projektov;
iii. vytvorenie medzinárodne známej značky širšieho 

regiónu.

A.IV.f) vhodné využívanie licencie na používanie 
oficiálneho loga a vizuálnej identity hlavného 
mesta s cieľom skvalitniť ponuku suvenírových 
merkantilných predmetov:

i. analýza ponuky suvenírových merkantilných 
predmetov.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A. V) Organizovanie kultúrnych, športových a 

ďalších podujatí
V roku 2014 sa uskutočnilo na póde GMB 24 výstav a jedna v zahraničí. Objektívnejším 
ukazovateľom návštevnosti ako počet osôb je vyčíslenie príjmov zo vstupeniek a 
permanentiek. V roku 2014 je vo výške 93 989.00 € Tento výsledok považujeme za veľmi 
pozitívný najmä pri faktoch klesajúceho počtu zahraničných návštevníkov na Slovensku 
ako aj bezplatnému vstupu do Slovenskej národnej galérie. Ako bolo medializované, SNG 
získala od JaT banky sumu 80 000 eur, ktorá bola hodnotou ich získaného vstupného za 
rok 2013 a preto mala bezplatný vstup. V našej galérii sme získané sponzorské peniaze 
použili radšej na kvalitné výstavy, vydávanie publikácií a zo vstupného sme mali ešte vyšší 
zisk.  V roku 2014 sme zíslali Cenu za najkrajšiu knihu roka.( Monografia Miroslava Cipára 
)  V oblasti organizovania kultúrnych podujatí sú celoročne veľmi aktívne i všetky základné 
umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. BKIS v roku 2014 
organizovalo samostatne alebo formou spoluprác  viac ako 400 Kultúrnych podujatí, 
Okrem tradičných podujatí v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností 2014,

Slovenských Vianoc, Bratislavského bálu, dní Bratislavskej samosprávy úspešne uvádzal v 
roku 2014 viac ako 15 rôznych  hier počas viac ako 50 predstavení v MDPOH. Premiérové 
boli tituly: Doktor Macbeth, Kontrabas a Aj múdry schybí. V rámci športového podujatia 
medzinárodného významu  ČSOB maratón organizovalo vlastný kultúrny BKIS maratón. 
MMB v roku 2014 pripravilo vo výstavných priestoroch 7 výstav a niekoľko desiatok 
odborných a metodických prednášok, programov k výstavám, vzdelávacích programov a 
ďalších podujatí pre deti a mládež, ako aj širokú verejnosť. Spoluorganizovanie konferencie 
"Young Leaders for Tomorrow´s Europe", ktorej cieľom bolo zabezpečiť diskusiu 32 
mladých ľudí z 27 krajín sveta z domácimi odborníkmi na aktuálne témy v európskom 
priestore, rovnako ako predstaviť mladým ľuďom zo zahraničia mesto Bratislavu

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie



A.V.a) profesionálny marketing pre vyhľadávanie a 
uchádzanie sa o „globálne podujatia“ (veľké 
medzinárodné podujatia), a zároveň aktívne 
organizovanie vlastných podujatí

V roku 2014 vyšpecifikovalo Oddelenie komunikácie a marketingu zhruba 400 
podujatí, ktoré sú pre obyvateľov Bratislavy momentálne najatraktívnejšie. Medzi 
nimi sú aj tradičné podujatia s históriou, ktoré sú pre mesto prioritou a vytvárajú 
jeho špecifické črty, podľa ktorých ho jeho obyvatelia ale aj návštevníci poznajú. 
Nosnými podujatiami mesta boli už tradične: Bratislava pre všetkých, Bratislavský 
majáles, Európsky týždeň mobility, Seniorfest a Študentský beh. Záver roka patril 
už tradične vyhľadávaným podujatiam, medzi ktoré patria: Mikuláš v meste, 
Vianoce v meste a Silvester. Hlavné mesto tiež podporilo 55. ročník významnej 
krasokorčuliarskej súťaže, Veľká cena Bratislavy, ktorá sa konala v decembri. Zo 
športových podujatí stojí za zmienku aj uskutočnenie 1. ročníka medzinárodného 
halového turnaja. Významné jubileum, konkrétne 50. ročník, oslávili Bratislavské 
hudobné slávnosti. Obec Záhorská Bystrica si pripomenula svoje 700. výročie 
vzniku. Mestské organizácie v roku 2014 pripravili mnohé zaujímavé podujatia, 
medzi najnavštevovanejšie patrili: Kultúrne leto a hradné slávnosti, vianočný jarmok
 v Starej radnici, Mikulášske kŕmenie zvierat v ZOO a Silvestrovský beh cez 
bratislavské mosty. 

i. zostavenie tímu pre vyhľadávanie a uchádzanie 
sa o „globálne podujatia“;

ii. plán práce tohto tímu;
iii. kalendár vlastných akcií organizovaných alebo 

spoluorganizovaných mestom.
 V roku 2014 BKIS pokračuje v komunikácií akcií organizovaných mestom prostredníctvom 
www stránky, sociálnej siete FB a zasielanie news letters. 

A.V.b) úspešná realizácia procesu zápisu rímskeho 
kastelu Antická Gerulata v Rusovciach do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO (transnárodná nominácia v 
rámci Limes Romanus) a následné aktívne 
využitie tejto pozície:

Mestské múzeum Bratislavy v roku 2014 podalo žiadosť a obdržalo dotáciu z MK SR na 
projektovú dokumentáciu v rámci rekonštrukcie areálu - "Asanácia existujúcich objektov, 
Provizórne objekty pre prevádzku archeologickej stanice". (dokumentácia bola 
vypracovaná)

i. zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO;

ii. využitie zápisu v marketingovej stratégii.



A.V.c) realizácia prestavby zimného štadióna Ondreja 
Nepelu na modernú viacúčelovú arénu s 
kapacitou 10 tisíc divákov a jej následné 
využívanie na organizovanie lokálnych, 
regionálnych a medzinárodných športových, 
kultúrnych a spoločenských podujatí:

Zrekonštruovaná hala bola uvedená do prevádzky v apríli 2011. Hala sa využíva na 
kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

i. ukončenie prestavby zimného štadióna Ondreja 
Nepelu na modernú viacúčelovú arénu s 
kapacitou 10 tisíc divákov

Kapacita štadióna sa zvýšila na 10 110 miest - zrealizované

ii. každoročná príprava a realizácia plánu akcií v 
nadväznosti na marketingovú stratégiu.

 V roku 2014 sa uskutočnilo celkom 55 kultúrno-spoločenských a športových podujatí. 

A.V.d) dobudovanie a využívanie vodného areálu 
Čunovo v rámci verejno-súkromného partnerstva 
(PPP projekt):

V roku 2014 areál Divoká voda ponúkal 14 rôznych atrakcí, ubytovanie a kongresové 
služby. Priamo do areálu premáva priama linka č. 90.

i. identifikácia partnerov pre PPP projekt;
ii. dobudovanie areálu Čunovo;
iii. každoročný plán aktivít a využitia.

A.V.e) presadzovanie atraktívneho riešenia nových 
expozícií Slovenského národného múzea na 
Bratislavskom hrade s tematikou významu 
Bratislavy pre stredoeurópske dejiny a jej 
dôležitého postavenia v regióne Karpatskej 
kotliny, dramaturgicky precízne využívanie areálu 
exteriéru hradného kopca pre veľkorysé kultúrno-
spoločenské podujatia:

V roku 2014 sa v aeráli Bratislavského hradu konali za spolupráce BKIS tieto kultúrne 
podujatia: festival Letné shakespearovské slávnosti, Viva Musica, Slovak food festival, City 
Down Hill, MMB spolupracovalo na príprave výstavy "Kelti" na Bratislavskom hrade. Taktiež 
poskytovalo konzultácie odborným zamestnancom HM SNM.

i. návrh nových expozícií na Bratislavskom hrade;

ii. plán a realizácia kultúrno-spoločenských 
podujatí.

A.V.f) podpora ďalšieho rozširovania lodnej osobnej 
dopravy po Dunaji, najmä lodné spojenie 
turisticky zaujímavých a hodnotných miest (Devín 
– Staré Mesto – Čunovo):

Bratislavskej samosprávy a kultúrne hudobné tématické plavby pre dospelých a zvlášť pre 
deti počas Kultúrneho leta.   

i. návrh nových vodných trás;
ii. identifikácia partnerov pre prevádzkovanie 

vodnej osobnej dopravy.



A.V.g) komplexná rekonštrukcia priestoru pod Novým 
mostom tak, aby zároveň spĺňal úlohu kľúčového 
nástupného miesta do centra mesta, na 
Bratislavský hrad ako aj pre národnú kultúrnu 
pamiatku Devín:

Rekonštrukcia zatiaľ realizovaná nebola. V rámci Bratislava Street Art Fest-u umelci 
vyfarbili priestor pod Novým mostom. Do budúceho programovacieho obdobia sa 
pripravuje kompexná rekonštrukcia tohto priestoru.

i. architektonická súťaž na riešenie priestoru;
ii. výber dodávateľa;
iii. realizácia.

A.V.h) podpora gastronomických zariadení, 
ponúkajúcich regionálnu slovenskú, resp. 
prešporskú kuchyňu:

Realizujú sa propagačné kampane v rámci Bratislava Tourist Board.

i. dohoda o spôsobe podpory (finančná podpora, 
certifikácia a pod.);

ii. analýza a monitoring kvality kontroly 
gastronomických zariadení.

A.V.i) aktívna spoluúčasť na ďalšom rozvoji produktu 
malokarpatskej vínnej cesty:

Realizujú sa propagačné kampane v rámci Bratislava Tourist Board.

i. plán rozvoja a propagácie Malokarpatskej vínnej 
cesty na území Bratislavy.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A. VI) Spolupráca s okolitými regiónmi, mestami, 

obcami v oblasti ochrany prírody, dopravy a 
koncepcie územného rozvoja v prihrani čnom 
regióne.

V roku 2014 vzniklo pracovné zoskupenie, v rámci ktorého sa dohodla priama spolupráca 
medzi hlavným mestom a mestom Viedeň k téme generelu dopravy. Zaroveň sa uskutočnili 
podujatia "Step 2025, pracovná skupina 4CE a Dialogforum Wien, ktoré sa priamo dotýkali 
témy územného rozvoja. Hlavné mesto tiež nadviazalo spoluprácu so zástupcami odd. 
viedenského magistrátu MA19. Viedeň iniciovala tiež vytvorenie Urban Platform Danube 
Region, kde sa Bratislava zaviazala k prevzatiu tém občianskej participácie, 
transparentnosti  a antikorupcie. 

V roku 2014 prebehlo medzi Bratislavou a Prahou k výmene skúseností so zástupcami 
Inštitútu plánovania a rozvoja HMP, išlo predovšekým o výmenu skúseností z fungovania 
úradu dopravného inžiniera a hlavného architekta mesta. Hlavné mesto sa tiež zúčastnilo 
na konferencii Trendy európskej dopravy.

V roku 2014 bola v oblasti rozvíjania strategického plánovania metropolitných území 
zahájená aj spolupráca Bratislavy, Prahy, Brna a Viedne formou vytvorenia pracovnej 
skupiny (4CE) v rámci EUROCITIES.
V roku 2014 došlo medzi Bratislavou a Brnom k výmene skúseností na tému dopravy, 
špeciálne cyklodopravy. Rovako prišlo aj k výmene ifnormácii ohľadom fungovania 
mestských dopravných podnikov. 

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

A.VI.a) aktívna účasť na procese spracovania a 
realizácie Dunajskej stratégie:

V priebehu roka 2010 bolo v gescii Európskej komisie zorganizovaných päť tematických 
konferencií, na ktorých jednotlivé štáty regiónu ako aj niektoré medzinárodné organizácie 
prezentovali svoje predstavy, priority a ciele. V rámci tejto série konferencií bola 
zorganizovaná aj spoločná rakúsko-slovenská konferencia (Viedeň, Bratislava, 19.-21. 
apríla 2010), ktorá bola zameraná na problematiku dopravy a životného prostredia, 
hodnotená EK ako najúspešnejšia konferencia. Od roku 2011 sa Slovensko aktívne zapája 
do aktivít (pracovné zasdnutia riadiacich skupín, aktualizovanie pozície SR k stratégii, 
systém koordinácie, konzultačné skupiny, konferencie). MÚOP je účastníkom projektu 
„Rozšírenie dunajského limesu – svetové kultúrne dedičstvo na dolnom Dunaji“, ktorý sa od 
r.2012 začleňuje do aktivít „Dunajskej stratégie“.

i. i. rozpracovanie pre Bratislavu zaujímavých 
zámerov a cieľov stratégie;

ii. ii. aktívna účasť zástupcov mesta na príprave a 
vyjednávaní o stratégii;

iii. iii. prijatie stratégie zastupiteľstvom mesta.



A.VI.b) vytvorenie platformy pre koordináciu územného 
rozvoja Bratislavy a okolitých obcí s prihliadnutím 
na špecifické rozdelenie okolia Bratislavy na časť 
východnú (V tomto území neexistujú prekážky na 
zrastanie Bratislavy s okolitými obcami, 
suburbanizácia pomaly zotiera hranice medzi 
mestom a okolitými obcami. Je treba 
predchádzať neželeným javom.) a západnú 
(Okrem fyzických bariér, ako rieka Morava a 
Dunaj, či štátna hranica s Rakúskom, tu existuje 
aj jazyková a národnostná bariéra, čo spoločne 
vytvára mentálnu bariéru pre ďalší rozvoj, preto 
je nevyhnutné tvoriť víziu o budúcnosti tohto 
územia v spolupráci s rakúskymi obcami):

Vzhľadom na špecifikované potreby regiónu vznikol projekt BAUM - územnoplánovací 
podklad pre spracovanie nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy, resp. pre 
koordinovanie cezhraničnej spolupráce a podrobnejších dokumentov. V roku 2014 bola 
vypracovaná urbanistická štúdia, ktorá upravuje cezhraničnú spoluprácu priľahlých 
regiónov.

i. identifikácia partnerov pre spoluprácu na tomto 
rozvoji;

ii. dohoda o spôsobe a metódach spolupráce;

iii. spracovanie spoločnej stratégie rozvoja 
Bratislavy a okolitých obcí, ktorá bude 
konkretizovať predstavy o rozvoji Bratislavy a 
okolitých obcí;

iv. pravidelná aktualizácia spoločnej stratégie 
rozvoja Bratislavy a okolitých obcí;

v. aktualizácii územnoplánovacích podkladov a 
územnoplánovacej dokumentácie.

A.VI.c) rozvoj projektu tzv. 4. kvadrantu (otvorený 
priestor, krajina plná vody a zelene s 
mimoriadnymi možnosťami na bývanie, rekreáciu 
a šport):

Bratislavský Implementation Lab je prvý zo série v rámci projektu Cooperative Urban 
Planning Approaches (CUPA). Podstatou projektu je, že partnerské mestá organizujú sériu 
seminárov (workshopov), na ktorých sú prerokované špecifické problémy územného 
plánovania. Projekt iniciovalo mesto Viedeň, ďalšími partnerskými mestami sú Bratislava, 
Odessa, Ľvov, Krakov, Lublin, Vidin a Nový Sad. Prvé zasadnutie (aj za účasti Bratislavy) 
bolo 20.-22.9.2010.

i. dohoda o zámeroch a cieľoch rozvoja území tzv. 
4. kvadrantu;

ii. postupná realizácia projektu.

B. ZNALOSTNÁ EKONOMIKA

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie



B1 systematicky zlepšovať infraštruktúru a rozsah 
služieb pre rozvoj znalostnej ekonomiky v meste, 
najmä podporovať rozvoj vysokých škôl a 
výskumných inštitúcií a ich spoluprácu s 
ekonomickými subjektmi, napomáhať vytváraniu 
strategických partnerstiev;

C6 - podporovať vysoké školy, inovácie a 
prepojenie výskumu s podnikmi, vytvoriť 
na to profesionálny asistenčný program

Mesto spoločne s vysokými školami, osobitne UK a STU a spoločne so SAV presadzuje 
koncept Bratislava – vedecké mesto, ktorý znamená podporu kompetenčných centier 
vytvorených na podporu špičkového výskumu a prenos výsledkov výskumu do praxe. 
Znamená tiež efektívne využitie finančných prostriedkov na vedu a výskum, získaných na 
základe výnimky pre Bratislavu  a presadzovanie tejto výnimky pre bratislavský kraj na 
využitie fondov EÚ na podporu vedy a výskumu aj vo finančnom období 2014-2020.

B2 iniciovať a napomáhať rozvoju infraštruktúry, 
domácich a medzinárodných sietí subjektov 
znalostnej ekonomiky, prenosu a zavádzaniu 
poznatkov a technológií do praxe;

B3 vytvárať stimulujúcu podnikateľskú atmosféru v 
prospech usídľovania sa spoločností, 
zameraných na rozvoj znalostnej ekonomiky;

B4 budovať pozíciu a posilňovať vnímanie Bratislavy 
ako prestížnej lokality pre investície v oblasti 
strategických služieb;

B5 cielenými aktivitami podporovať podnikateľského 
ducha obyvateľov, s dôrazom na mladú 
generáciu.

Rok 2014: Spoluorganizovanie konferencie "Hlava vo svete, srdce na Slovensku", s cieľom 
inšpirovať a motivovať študentov k participácii na verejnom živote, a tiež ich oboznámiť s 
možnosťami vysokoškolského štúdia v zahraničí prostredníctvom slovenských rečníkov z 
najlepších svetových univerzít a ich motivovanie k následnému návratu na Slovensko. 
Predstavenie úspešných Slovákov, za ktorými stoja okrem iného aj neziskové projekty, či 
rôzne prejavy občianskej aktivity. Myšlienkou podujatia tiež je, aby stredoškoláci spoznali 
aktívnych ľudí, išli študovať do zahraničia a následne sa vrátili na Slovensko, aby uplatnili 
svoje získané skúsenosti a rozhľad v domácich podmienkach. Práve preto malo podujatie 
názov Hlava vo svete, srdce na Slovensku. 

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
A,B.I.a) aktívna pro-podnikateľská politika mesta: Hlavné mesto aktívne komunikuje s firmami a podnikmi, v spolupráci s tretími subjektmi sa 

na pôde mesta realizuje platforma venujúca sa zodpovednému podnikaniu.

i. analýza prijatých opatrení z hľadiska dopadu na 
podnikateľské prostredie;

ii. analýzy dopadu významných investícií.

A,B.I.b) profesionálny asistenčný servis pre znalostne 
náročných investorov a pre inovačné aktivity 
firiem:



i. rozhodnutie o forme podpory (napr. vytvorenie 
verejnej profesionálnej asistenčnej agentúry typu 
Juhomoravské inovačné centrum);

ii. realizácia podpory.

A,B.I.c) ponuka voľných plôch na podnikanie: Počet evidovaných nehnuteľností ku koncu roka 2012: 37 greenfiled, 34 brownfield, 29 
Office, spolu 100.

i. súpis nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
vhodných na podnikanie (predaj alebo 
prenájom);

Celkový počet nehnuteľností predstavuje približne 900 zaregistrovaných priemyselných 
nehnuteľností, pozemkov, výrobných hál, priemyselných parkov a kancelárií. Súčasne bola 
vykonaná analýza obsadenosti priemyselných parkov na Slovensku a analýza kvality 
nehnuteľností v databáze.

ii. aktívna propagácia databázy; na stránkach mesta www.bratislava.sk 
iii. získavanie informácií o potrebách podnikateľov a 

ich poskytovanie ďalším vlastníkom vhodných 
plôch.

A,B.I.d) verejne deklarovaná podpora férového 
transparentného a protikorupčného 
podnikateľského prostredia, transparentného 
verejného obstarávania, aj nad rámec zákonných 
noriem:

A5 - prijať protikorupčné minimum pre 
Bratislavu ako preventívne opatrenia, ktoré 
budú znižovať korupciu v meste

Vychádzajúc z hodnotenie protikorupčných opatrení slovenských samospráv organizáciou 
Transparency International Slovensko bol vypracovaný návrh Protikorupčného minima pre 
Bratislavu. Protikorupčné minimum schválilo Mestské zastupiteľstvo vo februári 2012

i. deklarácia „Bratislava – mesto bez korupcie“;

ii. prijatie a realizácia protikorupčnej stratégie. Viď. A, B.I.d) V auguste 2011 bola zriadená osobitná mailová adresa 
korupcia@bratislava.sk, na ktorú môžu občania adresovať svoje podnety na korupciu na 
úrovni mesta.

A,B.I.e) elektronizácia verejnej správy:
Pozn.: Elektronizácia verejnej správy je 
zaradená v oblasti „F. Správa a riadenie mesta“, 
ale tu sa uvádza ako nástroj zlepšenia 
podnikateľského prostredia.

Viď vyššie v kapitole A,B.I.e).

i. rozširovanie elektronizácie verejnej správy;
ii. používanie geografického informačného 

systému;
iii. školenia pracovníkov mesta v oblasti 

elektronizácie verejnej správy.

A,B.I.f) cielený marketing mesta smerom k potenciálnym 
investorom, aktívne vyhľadávanie investorov:



i. identifikácia cieľových skupín investorov;
ii. identifikácia marketingových nástrojov pre 

lákanie žiaducich investorov;
iii. prijatie a realizácia marketingovej stratégie.

A,B.I.g) program podpory mládežníckych inkubátorov: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy bol v rokoch 2012-2014 jedným z partnerov úspešného 
projektu „i.e.Smart“ a Difass, do ktorých bolo zapojených viac ako 30 začínajúcich 
podnikateľov z Bratislavy.

i. dohoda o cieľoch programu;
ii. vyhľadanie partnerov pre realizáciu;
iii. realizácia programu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
B. II) Program rozvoja inštitúcií, k ľúčových pre 

znalostnú ekonomiku

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

B.II.a) profesionálny asistenčný servis pre všetky 
vysoké školy a vedecko-výskumné pracoviská:

i. dohoda s vysokými školami o spoločných cieľoch

ii. prepájanie vysokých škôl, vedecko-výskumných 
pracovísk a podnikov do sietí spolupráce;

iii. konzultačná podpora najmä v aktivitách transferu 
technológií, podpora spinoff6 firiem a spolupráca 
s podnikmi v oblasti inovácií.

B.II.b) systematická spolupráca mesta, kľúčových 
vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií:

MUOP obdržal z Ministerstva školstva, vrdy, výskumu a športu osvedčenie o spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj a stal sa tak jedinou výskumnou inštitúciou spomedzi organizácií 
zriadených hlavným mestom. 

i. vzájomné zapájanie subjektov do tvorby stratégií 
rozvoja;

ii. realizácia spoločných projektov (napr. Dunajský 
vedomostný klaster).



B.II.c) podpora rozvojových projektov vysokých škôl a 
znalostných inštitúcií, napr. majetkom mesta 
(budovy, prenájmy, pozemky):

i. identifikácia spoločných cieľov a spôsobov 
podpory;

ii. podpora budovania študentských internátov 
alebo využitie v súčasnosti prázdnych objektov 
(napr. aj nájomné bývanie), pričom mesto zohrá 
úlohu iniciátora.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
B. III) Program spolupráce akademických a 

výskumných inštitúcií s podnikmi.

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie
B.III.a) podpora vzniku partnerstiev, sieťovania, 

profesionálny servis klastrovým organizáciám:

i. štúdie klastrovania v kľúčových odboroch, ktoré 
budú obsahovať mapovanie hodnotových 
reťazcov a globálnych produkčných sietí pre 
kľúčové súčasné a perspektívne odbory 
bratislavskej ekonomiky

ii. návrh na vznik klastrov vo vytipovaných 
oblastiach;

V Bratislave bol založený Dunajský vedomostného klastra. Ide o dobrovoľné záujmové 
združenie právnických osôb. Dunajský vedomostný klaster sa formoval na partnerskom 
princípe z troch rôznych sektorov: 1) akademicko-duchovného sektora: Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola 
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave; 2) verejného sektora: Mesto Nové 
Zámky, Mesto Komárno; 3) privátneho, neverejného a podnikateľského, sektora: 
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bratislavská vodárenská spoločnosť a. 
s., IBM Slovensko, spol. s r.o., SOITRON a. s., Business Improvement s. r. o., KPMG 
Slovensko spol. s r. o., D/L/M spol. s r.o. 

iii. spolupráca s existujúcimi klastrami.

B.III.b) podpora vzniku pro-inovačných inštitúcií: C6 - vytvoriť podporu inovatívnych 
začínajúcich podnikov a inkubátorov

Realizuje sa v spolupráci s univerzitným sektorom.

i. podpora vzniku „centra transferu technológií“ 
(optimálne pri niektorej z vysokých škôl);



ii. podpora vzniku inkubátora pre technologické 
(spin-off) firmy.

B.III.c) vyhľadávanie a podpora už existujúcich aktívnych 
subjektov pre zvyšovanie absorpčnej kapacity 
Bratislavy, posilňovanie znalostnej ekonomiky a 
finančná podpora transferu technológií zo sféry 
výskumu do praxe:

i. vytvorenie „patentového fondu“ (vrátane 
stanovenia cieľov a podmienok fungovania);

ii. vytvorenie „fondu na overovanie výsledkov 
výskumu v praxi“ (vrátane stanovenia cieľov a 
podmienok fungovania).



B.III.d) projekt metodiky transferu technológií:
i. v spolupráci s vysokými školami a vedecko-

výskumnými inštitúciami vytvoriť metodiku pre 
transfer technológií;
vytvoriť vzorové zmluvy, postupy, vrátane 
vyškolenia osôb na kľúčových vysokých školách 
a vedecko-výskumných inštitúciách v meste.

B.III.e) pomoc pri zakladaní inovačných firiem: C6 - vytvoriť podporu inovatívnych 
začínajúcich podnikov a inkubátorov

Viď. B.III.b)

i. zjednodušenie administratívy, potrebnej pre 
založenie firmy, zo strany mesta;

ii. ponuka pozemkov a nehnuteľností pre inovačné 
firmy;

Ponuka pozemkov a nehnuteľností vhodných na nájom je zverejnená na našej webovej 
stránke bratislava.sk

iii. hľadanie strategických partnerov (PPP projekty). Priebežne sa plní. Jedným z príkladov je prenájom Starej tržnice, ktorej cieľom je zároveň 
investovať do rekonštrukcie a modernizácie priestoru.

B.III.f) aktívne zapojenie sa do programu Centrope a 
ďalších programov zahraničnej spolupráce:

Zrealizované.

i. dohoda o cieľoch zapojení sa do programov 
zahraničnej spolupráce;

ii. identifikácia možných programov zahraničnej 
spolupráce vhodných pre Bratislavu.

B. IIII) Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a 
kreatívneho priemyslu



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
B.IV

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

B.IV.a) implementácia nástrojov na podporu kreatívneho 
priemyslu do politík a plánov mesta v súlade so 
zelenou knihou EÚ

i. spracovanie kreatívneho indexu mesta
ii. analýza kreatívneho potenciálu mesta;
iii. vytváranie projektov podpory kreatívneho 

priemyslu.

B.IV.b) primárna podpora projektov zameraných na 
obnovu a využitie kultúrneho dedičstva, 
nachádzajúceho sa na území Bratislavy:

Aj v roku 2014 BKIS tradične organizuje  v čase adventu projekt Slovenské Vianoce, kde 
prináša do Bratislavy kutúrne dedičstvo (z územia Bratislavy ale aj z celého Slovenska) v 
podobe ukážok tradičných zvykov a kultúrnych vystúpení spevov a tancov s tématikou 
Vianočných sviatkov

i. databáza a analýza projektov realizovaných v 
Bratislave;

ii. dohoda o vhodných spôsoboch podpory 
projektov kultúrneho dedičstva;

iii. klastrová podpora remesiel súvisiacich s 
ochranou a využitím kultúrneho dedičstva.

B.IV.c) program rozvoja podmienok pre popularizáciu 
mesta a regiónu smerom k audiovizuálnemu 
priemyslu:

i. založenie a prevádzkovanie „regionálneho fondu 
na podporu audiovizuálnej tvorby“;

ii. spracovanie komplexného sprievodcu pre 
audiovizuálnych producentov.

B.IV.d) klastrová podpora umenia (vrátane komunitnej a 
minoritnej kultúry):

i. integrácia kultúrneho a umeleckého života mimo 
centra do priemyselných a podnikateľských zón;

BKIS 2014 spolupráca  - Refinery Galleria - Festival Konvergenice, Bratislavské módne dni 
(priemyselná zóna Slovnaft), Bratislavské módne dni - jar - Shoowroom Jaguár

ii. prepojenia športových zón (napr. Pasienky) s 
kultúrou a umením;



iii. prepojenia športovo-oddychových zón (Horský 
park, hrádza, Zlaté Piesky) s kultúrou a umením;

BKIS 2014: Železná studnička - spolupráca Beh si Ty, Zimný maratón horskej cyklistiky, 
Partizánska lúka - Bratislava pre všetkých - lesnícke dni
Horský park - spolupráca Horský park challenge

B.IV.e) systematická podpora nezávislých priestorov pre 
kultúru, ktoré významným spôsobom 
spoluvytvárajú kultúrnu ponuku hlavného mesta, 
vyvíjajú kontinuálnu a dlhodobú činnosť na poli 
profesionálneho umenia:

Hlavné mesto uzavrelo zmluvu s Alianciou Stará tržnica na prenájom Starej tržnice, ktorá 
funguje aj ako priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia. Aj s pomocou grantov nadácie 
*Ars Bratislaviensis* sme mohli uskutočniť projekty: KlezMORE (Vienna+Bratislava), Elsa 
Grailich: Prešporské interiéry, festival "Viva Musica!", knižná publikácia "Bratislava včera a 
dnes", Letné shakespearovské slávnostim, Waves 2014, 

i. dohoda o cieľoch a spôsoboch podpory;
ii. realizácia podpory pre galérie, kultúrne centrá, 

filmové kluby a pod.
Hlavné mesto SR Bratislava podporuje kultúru a kultúrne aktivity formou spoločných 
projektov a podujatí, ako aj formou grantovej podpory z grantového programu Ars 
Bratislavensis. V roku 2014 bolo prostredníctvom grantového programu podporených 102 
projektov v celkovej výške 67000 Eur.

B.IV.f) opatrenia na podporu rozvoja informačných 
technológií a tvorby softvéru:

Viď. bod B III a) ii

i. prilákanie vývojových aktivít zahraničných 
softvérových firiem (napr. Microsoft Competence 
Center);

Viď. bod B III a) ii

ii. uskutočnenie súťaže pre mladých vývojárov v 
spolupráci s firmami;

iii. podpora škôl pre odbornú prípravu špecialistov v 
oblasti informačných technológií.

C. KVALITA ŽIVOTA A ĽUDSKÝ POTENCIÁL

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie



C1 prispievať k tvorbe priaznivých životných 
podmienok pre rodiny s deťmi, ale aj pre 
seniorov, usilovať sa o zbližovanie a výmenu 
skúseností medzi generáciami;

C2 - podporovať aktívny život v 
seniorskom veku, ponukou vzdelávania, 
cvičenia, kurzov na počítač, voľným 
vstupom na kultúrne a športové zariadenia 
mesta nad 70 rokov

Mestská knižnica v Bratislave pripravila v sledovanom období každý rok pre bratislavských 
seniorov bezplatné kurzy počítačovej gramotnosti (pre začiatočníkov i mierne pokročilých). 
S názvom Počítačová škola pre seniorov sa realizujú v 4-týždenných cykloch počas celého 
októbra.  Okrem toho sa priebežne počas celého roka konajú bezplatné konzultácie pre 
seniorov, podľa konkrétnych požiadaviek seniorov na prácu s počítačom. Za rok kurz  a 
bezplatné konzultácie absolvovalo 149  seniorov. Hlavné mesto zároveň pripravuje 
Program aktívneho starnutia. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta prijalo v roku 2014 
Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2020. V 
koncepčnom dokumente sa komplexne rieši situácia starších ľudí, seniorov a stárnucej 
populácie všeobecne. Akčnými plánmi na konkrétny rok sa podporujú aktivity pre seniorov 
a vytvára sa rámec pre spoluprácu s organizáciami pracujúcimi so seniormi. Cieľom 
dokumentu je zlepšiť podmienky pre zdravé a aktívne starnutie v hlavnom meste. Základná 
umelecká škola Eugena Suchoňa  v roku 2014 realizovala spoločný koncert juniorov a seniorov a participovala spolo

podujatiach. V mesiaci október 2014 poskytlo voľný vstup piatim skupinám. Odborné 
výklady skupinám dôchodcov boli poskytnuté aj na výstave k 1. sv. vojne "Vojna z druhej 
strany".

Múzeum mesta Bratislavy poskytuje voľné vstupy pre organizované skupiny seniorov z 
bratislavských domovov dôchodcov. 

Hlavné mesto prispieva k tvorbe priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi  ako 
zriaďovateľ ubytovne Fortuna a Kopčany a pre seniorov v oblasti nájomného bývania 
realizáciou projektu „Domu mladej rodiny“ a realizáciou projektu „Domu pre starších 
občanov“. Uvedený cieľ je teda priebežne napĺňaný prostredníctvom daných projektov. 
Podpora mladých rodín a seniorov cestou projektov má však od roku 2010 do roku 2014 
stagnujúcu, až klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené tým, že počet bytov začlenených do 
týchto projektov sa od roku 2010 do roku 2014 nezväčšil, ale práve naopak, od roku 2014 
sa zmenšuje v dôsledku predaja bytov na Rezedovej ulici č. 3 v Bratislave, ktoré sú 
začlenené do projektu podporujúceho seniorov Bratislavy. V ubytovniach je nevyhnutné 
investovať do opráv ubytovacích priestorov a technického vybavenia vzhľadom k veku 
objektov a ubytovanej klientele (väčšinou sociálne slabšie sbšie skupiny obyvateľov 
Bratislavy). 

C2 stať sa atraktívnym miestom pre usídľovanie 
nových občanov, najmä mladých absolventov 
bratislavských škôl;

Bytová politika hlavného mesta podporuje usídľovanie nových občanov, najmä absolventov 
bratislavských škôl tým, že umožňuje požiadať o nájomný obecný byt občanovi, ktorý sa v 
Bratislave preukázateľne zdržuje 5 rokov pred podaním žiadosti o byt (celodenné 
vzdelávanie v Bratislave v rozsahu nad 5 rokov je akceptované ako preukázateľne 
zdržiavanie v Bratislave). Uvedení občania si môžu požiadať o nájom obecného bytu mimo 
projektov bývania, prípadne v rámci projektu „Domu mladej rodiny“.



C3 napomáhať rozvoju komunít a zapájaniu sa 
občanov do aktivít záujmových, spoločenských a 
občianskych organizácií;

Realizáciou  podujatí ako napr  Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Senior fest, Bratislava pre 
všetkých a ďalších sa  každoročne  zvyšuje zapojenie verejnosti, občianskych združení, 
aktívnych organizátorov do prípravy a realizácie projektov kultúry a umenia. BKIS: rozvíja 
spoluprácea zapája do podujatí nasledovné záujmové a občianske organizácie a 
združenia: In Minorita, Civic association Roma production, Batelier, Euforium, Edulab, Nový 
priestor, Kde bolo-tam bolo, Ars Ante portas, Arcibiskupský úrad a  Bratislavská 
arcidiecéza, ART lines, <bratislava - inline>, Bratislava Music Agency, Cech detských 
folklórnych súborov Bratislavy a okolia, ID Space Team, Kresťania v meste, Hudobné 
centrum Bratislava, Maďarský kultúrny inštitút, Mestská knižnica Bratislava, Mestský 
parlament mladých Hlavného mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta Batislavy, Orfeo, oz, 
Občianske združenie nevidiacich Ambrelo, OZ Konvergencie, SHŠ Corvus arma – Havrani, 
Slovak Music Bridge,Slovenská filharmónia, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,  
Spoločnosť J. K. Mertza, Štefan Toth Irish Dance school Bratislava, Tanečná akadémia Dansovia, 

Mestská knižnica v Bratislave a jej podujatia v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 
26, ktoré boli súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností  prilákala množstvo 
návštevníkov (aj zahraničných) na koncerty folkovej, bluesovej hudby, folklóru, multižánrové 
i literárne stretnutia. Ročne v letnej čitárni pripraví okolo 80 podujatí, ktoré navštívi cca do 
10 000 návštevníkov.

C4 uskutočňovať programy, ktoré prispejú k 
budovaniu Bratislavy ako „zdravého mesta“, 
podporujúceho zdravý životný štýl;

Hlavné mesto podporuje, resp. organizuje množstvo bežeckých podujatí, v spolupráci so 
súkromnými partnermi začalo vyznačovať bežecké okruhy. Uskutočnila sa realizácia 
cyklistických trás a mesto podporuje bicykel ako druh mestskej dopravy.

C5 zachovať a rozvíjať podmienky pre rozmanité 
kultúrne, športové, rekreačné aktivity a ďalšie 
nové formy aktívneho trávenia voľného času detí, 
mládeže a dospelých;

Hlavné mesto SR Bratislava priamo, alebo prostredníctvom mestských organizácií  
 poriada, spoluporiada,  vytvára infraštruktúru a technické podmienky, logistickú 
a produkčnú podporu a propagáciu pre aktivity v Bratislave. BKIS: Každoročne vytvára 
 technické podmienky, logistickú a produkčnú podporu pre aktivity v Bratislave. Každoročne 
zvyšuje zapojenie verejnosti, občianskych združení, aktívnych organizátorov do prípravy a 
realizácie projektov kultúry a umenia. V roku 2014 sa uskutočnilo nadviazanie viacerých 
spoluprác s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a menšinovými 
skupinami za účelom ich prezentácie na pôde kultúry a rozvoja ich potencialu: napr. OZ 
Kde bolo tam bolio - podpora a uvedenie  rozprávkového interaktívneho festivalu pre celé 
rodiny, Metropolitný orchester Bratislava - zriadenie koncertnej operetnej scény v MDPOH 
pre strednú a staršiu generáciu, podpora OZ Nový priestor - uvedenie nového tanečného 
projektu na Hlavnom námestí, a iné. Počet podujatí 38.



C6 napomáhať dôstojnému životu aj pre 
nízkopríjmové a inak sociálnym vylúčením 
ohrozené skupiny obyvateľov;

Mestská knižnica v Bratislave vychádza Knižničným a výpožičným poriadkom v ústrety 
nízkopríjmovým skupinám =  čitateľský preukaz bez manipulačného poplatku je pre deti do 
15 rokov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi a pre 
zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí využívajú služby Odddelenia pre 
nevidiacich a slabozrakých. Cenové zvýhodnenie manipulačných poplatkov za vystavenie 
čitateľského preukazu je zavedené pre žiakov SŠ a študentov VŠ a seniorov. V roku 2014 
BKIS spolupracovalo pri projekte Nota bene Vianoce

C7 spoluprácou rodiny, občianskej spoločnosti a 
vzdelávacích inštitúcií trvalo zvyšovať kvalitu 
výchovy a vzdelávania v meste a prispievať k 
rozvoju multikultúrnej a tolerantnej spoločnosti;

C8 trvalo zvyšovať bezpečnosť obyvateľov a 
návštevníkov Bratislavy a dosiahnuť, aby sa 
Bratislava stala „bezpečným mestom“.
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C. I) Preventívna a prorodinná politika mesta. C1 - rozpracovať a realizovať systém 

pomoci viacdetným rodinám
Slovenská metropola realizuje podporné sociálne projekty, ktoré primárne pomáhajú 
viacdetným rodinám, seniorom, sociálne slabším skupinám obyvateľov i neziskovým 
organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova. Magistrát pripravil zriadenie nízkoprahového 
centra pre deti a rodinu v priestoroch mestskej ubytovne Fortuna. Na realizáciu tohto 
projektu vyčlenilo mestské zastupiteľstvo sumu 18-tisíc eur. Podpora mladých, 
mnohodetných rodín (štyri a viac detí) súvisí s programom, na ktorom bolo po prvýkrát na 
rok 2012 rok alokovaných 30-tisíc eur a o poskytnutí nenávratnej finančnej výpomoci 
bratislavskej rodine rozhoduje grantová komisia mesta. V roku 2014 bolo v rozpočte mesta 
alokovaných 50-tisíc eur. Peniaze môžu byť použité na nákup školských, hudobných 
pomôcok, na zaplatenie poplatku v umeleckej škole či organizovanom krúžku 
voľnočasových aktivít detí a mládeže.

C.I.a) koordinácia aktivít organizácií poskytujúcich 
vzdelávacie a mimoškolské aktivity:

Činnosť základných umeleckých škôl a centier voľného času je koordinovaná hlavným 
mestom, vrátane prípravy spoločných kultúrnych projektov.

i. komplexné zmapovanie poskytovateľov 
školských a mimoškolských aktivít;

1.Podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní-boli podporené všetky účasti na ďalšom 
vzdelávaní PZ, ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.  
2.Zavedenie nového predmetu – hra na violončele-bolo splnené-predmet sa začal vyučovať 
v šk. roku 2013/2014. 3.Založenie súboru - splnené- nástrojové zloženie súboru tvorili 
husle, zobcové flauty a klarinet.  Väčšinu žiakov hry v súbore oslovilo a motivovalo ich k 
ďalšiemu spoločnému hraniu, čo je predpokladom pre ďalší rozvoj súboru a začlenenie do 
koncertného života školy. 4.Vypracovanie návrhu na zavedenie nového literárno-
dramatického odboru v šk.r 2014/2015 - bolo splnené 5.Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ 
na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach. 21. 03. 2014 - Celoslovenská súťaž 
Schneiderová Trnava, 23. – 24. 03. 2014 – Celoslovenská súťaž v predmete hudobná 
náuka „Hnúšťanský akord“ v Hnúšti, 06. 06. 2014 – Medzinárodná súťaž Júliusa von 
Beliczayho v Komárne, 20. – 22. 06.2014 Medzinárodný folklórny festival Myjava 
2014,12.09.2014 – Celoslovenská súťaž Mladí klaviristi, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, 
03.12.2014 – Celoslovenská súťaž Dni Miloša Ruppeldta 

v sólovom klasickom speve, ZUŠ Panenská 02.12.2014 – Celoslovenská súťaž Dni Miloša 
Ruppeldta   v hre na zobcovej flaute, ZUŠ Panenská, Bratislava 14.- 15. 09. 2014 – 
Celoslovenská súťaž Musica Camerata Ján Albrecht v komornej hre, ZUŠ Topoľčianska, 
Bratislava



V roku 2014 bol tiež obstaraný Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy - 
územnoplánovací podklad pre spracovanie nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy, 
resp. zmien a doplnkov platného územného plánu hl. m. SR Bratislavy a pre spracovanie 
ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie a podkladov ako nástroj pre 
zabezpečenie trvalého zvyšovania kvality  v oblasti  školstva. Dokument mapuje  jestvujúce 
školské a mimoškolské zariadenia a zároveň stanovuje ciele v oblasti zlepšenia kvality 
školských zariadení , kvantifikuje a navrhuje ich optimálny počet v súvislosti s demografiou 
obyvateľstva   a navrhuje opatrenia na  zabezpečenie stanovených cieľov na celomestskej 
úrovni. 

ii. interaktívny elektronický portál, otvorený 
potenciálnym užívateľom, napĺňaný 
poskytovateľmi.

Všetky možnosti podpory sú zverejnené na webovom sídle hlavného mesta.

C.I.b) rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s 
deťmi s cieľom napomáhať zosúladeniu 
pracovných a rodinných funkcií členov rodiny:

C1 - v každom z piatich okresoch mesta 
prevádzkovať aspoň jedny detské jasle za 
prijateľnú cenu

V Bratislave sa v súčasnosti nachádzajú obecné predškolské zariadenia v troch mestských 
častiach (Rača, Staré mesto a Nové Mesto).

Úloha nie je splnená.  Oddeleniu sociálnych vecí (ďalej len /OSV“) sa napriek úsiliu 
nepodarilo nadviazať kontakt s materskými a rodinnými centrami. Akčný plán, ktorý bol 
vypracovaný a nesplnený bol prehodnotený a bude sa postupovať inými krokmi. 
V roku 2015 OSV plánuje spoločné stretnutie s vybranými zástupcami materských a 
rodinných centier. Prieskum potrieb  materských centier, v zmysle akčného plánu sa nám 
zdá t. č. neefektívny a preto oslovíme vybraných zástupcov materských a rodinných 
centier, aby sme zistili ich potreby.

i. prieskum potrieb v spolupráci so 
zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami 
(napr. materské centrá);

Materské centrá sú podporované grantovými systémami hlavného mesta.

ii. formulácia a uskutočnenie opatrení v spolupráci 
s mestskými časťami, ktorými sa doplnia 
chýbajúce služby.
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C. II) Politika podpory mimovládnych organizácií 1. Pri riešení problematiky bezdomovectva hlavné mesto spolupracuje s mimovládnymi 

organizáciami, ktorým prenajíma priestory za symbolické euro, prípadne hradí náklady na 
energie alebo si nenárokuje daň za využitie verejného priestranstva, keď je nutné podávať 
jedlo pre ľudí bez prístrešia. 
2. Hlavné mesto v priebehu niekoľkých rokov už poskytlo svoje priestory rôznym 
občianskym združeniam, resp. neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú  občanom bez 
prístrešia (bezdomovcom) sociálne služby v nocľahárňach a útulkoch: OZ Vagus, OZ 
Domov pre každého, n.o. Depaul Slovensko,  MVO RESOTY.
3. Na základe nájomnej zmluvy zriadilo OZ Vagus v roku 2014 na Mýtnej ulici nízkoprahové 
denné centrum pre ľudí bez domova a integračné centrum pod názvom DOMEC.  Vydáva 
sa denne cca 60-80 obedov a zároveň poskytuje sociálne poradenstvo a základná 
zdravotná a hygienická starostlivosť. Prevádzka je od 9.00 h do 15.00 h.. Hlavné mesto 
poskytlo na tento účel menovanému združeniu finančný príspevok vo výške 16.000 eur. 

4. OZ Domov pre každého, ktoré podporuje a hmotne zaopatruje ľudí bez domova, 
prevádzkuje na Hradskej ulici stredisko osobnej hygieny a útulok. Na uvedenej adrese je 
situovaná aj nocľaháreň o kapacite 40 lôžok. Hlavné mesto prenajalo združeniu priestory a 
každý rok mu poskytuje finančné príspevky vo výške 20 000,- eur. 
5. Od 1.1.2013 je v prevádzke nocľaháreň na Zlatých pieskoch o kapacite 40 postelí, ktorú 
zriadilo OZ Domov pre každého v spolupráci s hlavným mestom. Hlavné mesto prenajalo 
priestory za symbolickú sumu. 
6. Hlavné mesto prenajalo priestory na Ivánskej ceste za symbolickú cenu n.o. Depaul 
Slovensko. Organizácia poskytuje niekoľko sociálnych služieb: nocľaháreň s kapacitou 150 
postelí, útulok s kapacitou 55 postelí, nízkoprahové denné centrum s kapacitou           6 
osôb, prepravnú službu a stredisko osobnej hygieny. 
7. V roku 2014 bol schválený finančný príspevok OZ VAGUS na projekt terénnej sociálnej 
práce (streetwork) vo výške 19 994,40 eur.

8. Hlavné mesto v roku 2014 vyčlenilo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške    
49 000 eur, ktoré boli použité, na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle, na podporu 
projektov a programov pre päť neverejných subjektov (neziskových organizácií, 
občianskych združení, nadácií) pracujúcich s ľuďmi bez domova, s cieľom zameraným na 
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov.
9. V roku 2014 hlavné mesto finančne podporí projekt mobilnej ošetrovne Hospitálskej 
rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia vo výške 4 000 eur. 
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C.II a) vytvorenie ponuky mestských priestorov a plôch 
na nekomerčné projekty, ako aj na ich využitie 
neziskovými organizáciami na verejnoprospešné 
účely

V roku 2012 a 2013 prebehla rekonštrukcia bývalého Kina ZORA v Trnávke v rámci 
participatívneho rozpočtu. Takisto bola osobitný, zreteľom prenajatá Stará tržnica, 
zrekonštruovaná bola aj Archa.

i. identifikácia mestských priestorov a plôch 
vhodných na nekomerčné projekty

Významným priestorom pre podporu a realizáciu nekomerčných projektov býva zvyčajne 
Mestské kultúrne centrum, ktoré je zriaďované obcou. V Bratislave v súčasnosti tento prvok 
kultúrnej infraštruktúry absentuje. Uzatvorenie NZ s Aliancia Stará Tržnica a s 
Bratislavským dobrovoľníckym centrom.                                                                                                                  
BKIS: zapojilo a identifikovalo v roku 2014 spolu 37 scén. Potvrdzuje sa fungovanie 
minuloričných scén - najvýznamnejšiesú napr.Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, 
ZOO, outdoorové podujatia v bratislavských mestských častiach, kde priestory zlepšujeme 
osadením pódií, sedenia pre divákov, kvalitým ozvučením podujatí. V roku 2014 pribudli k 
osvedčeným scénam aj Nádvorie Bjornsterna Bjornsona, Street stage na Továrenskej ul.

ii. prieskum názorov a potrieb neziskových 
organizácií a stanovenie podmienok 
poskytovanie priestorov a plôch na neziskové 
aktivity;

iii. vypísanie a zrealizovanie výziev na prenájom za 
stanovených podmienok;

iv. aktualizácia prenájmov v zmysle pravidiel 
poskytovania.

C.II.b) skvalitnenie grantovej politiky mesta: Hlavné mesto SR Bratislava podporuje formou grantového programu aktivity primárnej 
prevencie proti drogám a aktivity voľného času detí a mládeže Bratislavy, ktoré sa orientujú 
na školenia, propagáciu a osvetu zameranú na primárnu prevenciu proti drogám a ďalším 
sociálnopatologickým javom, ako aj na samotné kultúrne podujatia, záujmové činnosti a 
športové aktivity. V roku 2014 bolo prostredníctvom grantového programu na podporu 
voľného času, športu a sociálnych aktivít celkovo podporených 225 projektov vo výške 145 
000 Eur. Formou grantového programu Ars Bratislavensis podporuje umelecké a kultúrne 
aktivity v Bratislave a aktivity propagujúce Bratislavu v zahraničí. V roku 2014 bolo 
prostredníctvom grantového programu podporených 102 projektov v celkovej výške 67000 
Eu

i. verejná diskusia o podobe grantového systému 
mesta;

Grantový systém hl. mesta má v súčasnosti 3 grantové programy: 1. Grantový program 
ARS Bratislavensis, 2. Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a 3. 
Grantový program na odstraňovanie grafitov. Verejná diskusia neprebehla, pri aktualizácii 
grantových programov (1 a 2) sa vychádzalo zo skúseností členov komisií a tajomníkov 
komisií. V roku 2014 sa viedli diskusie o zavedení nového grantového systému s názvom 
Grantový program na podporu občianskeho aktivizmu. Hlavným cieľom tohto systému mala 
byť participácia obyvateľov mesta na veciach verejných.



ii. stanovenie pravidiel, prizvanie odborníkov z 
praxe do výberových komisií;

Verejnosť ako laická, tak i verejnosť z radov odborníkov má možnosť účasti na 
rokovaniach grantových komisií v súlade s Protikorupčným minimom, ktoré v bode VIII, 
Rozhodovanie
o prideľovaní dotácií/grantov, hovorí o sprístupnení zasadnutí komisií, rozhodujúcich o 
pridelení dotácie/grantu, verejnosti. Protikorupčné minimum bolo schválené v MsZ vo 
februári 2012. Na stránke hlavného mesta v sekcii Financie a majetok / Granty je podrobne 
rozpracovaný postup o možnosti účasti verejnosti na zasadnutiach komisií v dokumente 
pod názvom "Participácia verejnosti na zasadnutiach komisií o pridelení dotácií/grantu 
formou účasti vylosovaného zástupcu z radu občanov.

iii. vyhlasovanie výziev a zverejňovanie výsledkov 
podporených projektov

Všetky výzvy, ako aj vyhodnotenie výsledkov je zverejňované na stránkach mesta 
www.bratislava.sk 
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C. III) Skvalit ňovanie infraštruktúry pre šport, 

kultúru, umenie a vo ľný čas.
C3 - rozvíjať kultúru vo vlastných 
zariadeniach a vytvoriť grantový systém na 
podporu nezávislej kultúry a literárnych diel 
spojených s Bratislavou

 V roku 2014 STARZ pokračoval v dostavbe šatňových a prevádzkových priestorov na ZŠ 
Harmincova v sume 105.000 Eur bez DPH. V Areáli Zlaté piesky sme vybudovali golfové 
ihrisko - patovacie greeny v sume 31509 Eur, STARZ zabezpečil predĺženie 50 m bazéna 
nákup štartovacích blokov na Plavárni Pasienky za účelom organizovania medzinárodných 
plaveckých podujatí celosvetového významu v sume 50 000 Eur, rozšírili sme prevádzkové 
priestory Fitnescentra Tehelné pole s nákladom 26562 Eur. V roku 2014 sa podarilo 
odovzdať do užívania zázemie v objekte Klarisky, čím sa zvýšila využiteľnosť tohto 
priestoru. Organizovaných bolo niekoľko výstav a koncertov.

C3 - vytvoriť predstavu mesta o rozvoji 
nábrežia Dunaja od River parku k mostu 
Lafranconi a zachovať maximum PKO s 
úsilím o dohodu s vlastníkom pozemku

Mestské zastupiteľstvo prijalo po verejnej diskusii rozhodnutie o zachovaní celého PKO a 
zámer vymeniť pozemky pod PKO s ich vlastníkom mimo areálu PKO. Tento zámer zatiaľ 
nie je dohodnutý s vlastníkom a hľadajú sa ďalšie alternatívy na dohodu. Mesto začalo 
obstarávať územný plán zóny pre oblasť River park až po most Lafranconi. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania s vlastníkom pozemkov o zachovaní aspoň časti PKO.

C3 - cieľavedome budovať vzťah mesta k 
vlastnej histórii a aktualizovať zoznam 
pamätihodností mesta

Múzeum mesta Bratislavy úzko spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom v 
Bratislave a bratislavskými základnými a strednými školami pri príprave, ponuke a realizácii 
programov pre deti a mládež. V období od 1.1.2011 - 31.12.2014 sa vzdelávacích 
programov zúčastnilo vyše 7 300 žiakov. V rámci programov "Rodinné soboty" sa za 
rovnaké obdobie zúčastnilo aktivít vyše        2 850 osôb. Za uplynulých 3,5 roka navšívilo 
výstavy a expozície MMB vyše 630 tisíc návštevníkov. 
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C.III.a) v spolupráci so zainteresovanými aktérmi 
spracovať komplexný prehľad infraštruktúry pre 
šport (vrátane vrcholového), kultúru, umenie a 
voľný čas:

Hlavné mesto má vypracovanú koncepciu rozvoja telesnej kultúry na roky  2009-2015. 
Každoročne sa pripravuje, realizuje a vyhodnocuje ročný realizačný plán zámerov 
vyplývajúcich z koncepcie na príslušný kalendárny rok.  STARZ spracoval Koncepciu 
rozvoja organizácie do roku 2018, v ktorej je spracovaný prehľad o všetkých športových a 
rekreačných zariadeniach v správe organizácie.  V rámci zberu námetov na projekty IROP 
Mestská knižnica v Bratislave navrhla projekt Mestského umeleckého klubu v 
rekonštruovaných priestoroch v podzemí na Klariskej 16. V spolupráci s NO by sa priestor 
využíval na kultúrne a vzdelávacie podujatia (besedy, čítania, koncerty, výstavy, komorné 
divadelné predstavenia, projekcia filmov, workshopy, semináre a pod.) Okrem toho by sa 
klub mohol využiť aj na vzdelávacie aktivity smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie umelcov či 
zástupcov kreatívneho priemyslu, a to v samotnej umeleckej oblasti, ale aj v marketingu a 
reklame. Spolupráca je v procese riešenia.

i. identifikácia druhov infraštruktúry a 
poskytovateľov služieb

ii. spracovanie štruktúry interaktívnej databázy, 
dohoda o jej zdieľaní s ostatnými aktérmi;

iii. naplnenie a prevádzkovanie databázy ako 
podkladu pre rozhodovanie.

C.III.b) budovanie nových športovísk pre širokú 
verejnosť:

C3 - budovať nové športoviská (nová krytá 
plaváreň, futbalové ihrisko, mestská 
športová hala, nenáročné športoviská)

 V roku 2014 STARZ pokračoval v dostavbe šatňových a prevádzkových priestorov na ZŠ 
Harmincova v sume 105.000 Eur bez DPH. V Areáli Zlaté piesky  vybudoval letné WC v 
náklade 32 800 €, golfové ihrisko - patovacie greeny v sume 31509 Eur, zabezpečil 
predĺženie 50 m bazéna nákup štartovacích blokov na Plavárni Pasienky za účelom 
organizovania medzinárodných plaveckých podujatí celosvetového významu v sume 50 
000 Eur, rozšírili sme prevádzkové priestory Fitnescentra Tehelné pole s nákladom 26562 
Eur.  2014 z Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave boli 
podporené projekty Dostavba vnútorných priestorov Zimného štadióna Harmincova, 
dobudovanie šatňových priestorov ZŠ O. Nepelu, revitalizáácia bežeckej dráhy, chodníkova 
príslušenstva v Medickej záhrade a revitalizácia športového areálu na Černockého ulici v 
Rači.

i. prieskum potrieb, uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a prevádzkovateľmi;

ii. identifikácia deficitov (s využitím interaktívnej 
databázy, prevádzkovanej v zmysle C.III.a);

iii. príprava a realizácia plánu dopĺňania 
infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných 
zdrojov.



C.III.c) budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých 
zariadení a podpora ich činnosti:

 V októbri 2014 bola ukončená rekonštrukcia podzemných priestorov Mestskej knižnice v 
Bratislave na Klariskej 16, ktoré následne začali slúžiť na kultúrne a vzdelávacie podujatia.  
Priestory dostali názov Pod knižnicou. BKIS v roku 2014 prevzalo od mesta dobudované 
zázemie pre koncertnú a výstavnú sieň Klarisky, čo prispelo k vyššiemu štandardu aaj 
možnostiam využitia jedinečného priestoru na kultúrne a spoločenské využitie. MDPOH v 
rámci svojej činnsti ukončilo svoju 4. sezónu (jar) a  začalo v roku 2014 svoju 5 divadelnú 
sezónu.

i. prieskum potrieb uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a prevádzkovateľmi;

ii. identifikácia deficitov (s využitím interaktívnej 
databázy, prevádzkovanej v zmysle C.III.a);

iii. príprava a realizácia plánu dopĺňania 
infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných 
zdrojov.

C.III.d) sprístupnenie športovísk škôl verejnosti: C3 - vytvoriť model ako sprístupniť školské 
dvory pre verejnosť

STARZ spravuje  dva areály prístupné verejnosti - vonkajšie ihriská v areáli Veľký Draždiak 
a ŠRA Harmincova. Vonkajší areál Harmincova je celoročne prístupný verejnosti, areál 
Veľký Draždiak v období od marca do novembra. Hlavné mesto prenajíma voľné nebytové 
priestory hlavne telocvnične (v čase keď nie sú užívané školami) iným fyzickým a 
právnickým osobám na účely rozvoja telovýchovy.

i. prieskum potenciálu, uskutočnený v spolupráci s 
mestskými časťami a ďalšími zriaďovateľmi a 
školami;

ii. dohoda o podmienkach sprístupňovania 
športovísk;

iii. uzatváranie zmlúv a monitoring využívania, 
aktualizácia programu a dohôd.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
C. IV) Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé 

mesto“, „Mesto bez stresu“.
Kancelária Zdravé mesto Bratislava, ktorá je organizačnou súčasťou oddelenia v priebehu 
rokov  2011- 2014 zorganizovala veľké množstvo bezplatných akcií, podujatí, prednášok, 
seminárov, konferencií a aktivít v rámci primárnej prevencie na ktorých boli poskytované 
odborné informácie z oblasti zdravotníctva s cieľom šírenia osvety a vytvárania 
ekologického, spoločenského, mediálneho a duchovného prostredia. Pripomienka k plneniu 
navrhovaných cieľov – realizáciu navrhovaného cieľa v oblasti zdravotníctva, konkrétne 
C.IV.a) považujeme za nerealizovateľnú, pretože obce nemajú v pôsobnosti zabezpečovať 
adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Oblasť zdravotníctva je v pôsobnosti vyššieho 
územného celku.



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

C.IV.a) zlepšenie dostupnosti zdravotných služieb v 
rozsahu, ktorý mestu umožňujú kompetencie a 
zdroje

i. uskutočnenie prieskumu pokrytia obyvateľov 
mesta a širšieho regiónu (podľa povahy služieb) 
službami zdravotnej starostlivosti v spolupráci s 
Ministerstvom zdravotníctva SR a profesijnými 
organizáciami lekárov;

V roku 2014 bol obstaraný Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy - 
územnoplánovací podklad pre spracovanie nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy, 
resp. zmien a doplnkov platného územného plánu hl. m. SR Bratislavy a pre spracovanie 
ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie a podkladov ako nástroj pre 
zabezpečenie trvalého zvyšovania kvality života v oblasti  poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a kvality zdravia všeobecne. Dokument mapuje jestvujúce zariadenia 
zdravotnej starostlivosti   a zároveň stanovuje ciele v oblasti zdravotnej starostlivosti a 
navrhuje opatrenia na ich zabezpečenie na celomestskej úrovni. 

ii. zahájenie rokovaní, schválenie a napĺňanie 
dohody o spolupráci pre zabezpečenie 
adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

C.IV.b) zabezpečenie čistoty mesta vrátane 
odstraňovania alergénov:

O čistotu v meste (zeleň, cesty a pod.) sa starajú mestské časti a magistrát hlavného 
mesta.

i. identifikácia deficitov v oblasti čistoty mesta, 
vrátane aktívneho zapojenia občanov;

ii. príprava, schválenie a realizácia opatrení na 
zlepšenie stavu spolupráce s mestskými 
časťami.

C.IV.c) koncepcia udržania a zachovania rekreačných 
oblastí a jej následná realizácia:

STARZ v  zmysle koncepcie rozvoja zariadení v správe STARZu do roku 2018 postupne 
realizuje obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu rekreačných zariadení. V roku 2011 realizol 
rekonštrukciu vonkajších ihrísk ŠRA Harmincova, 1. etapu dostavby ZŠ Harmincova, 
realizáciu šmykľavky na Kúpalisku Tehelné pole v celkovej sume 456 975 Eur. V roku 2014 
sme zrealizovali ďaľšiu etapu dostavby Zimného štadióna na Harmincovej ulici v náklade : 
133 029 €



i. zhodnotenie rekreačných oblastí mesta za 
aktívnej účasti mestských častí, občanov a 
poskytovateľov služieb;

V roku 2012 sme realizovali rozšírenie detských atrakcií a inštaláciu externých 
posilňovacích zariadení v AZ Zlaté piesky, vybudovanie hygienických zariadení pre 
imobilných a teplú vodu v sprchách na kúpaliskách Delfín a Tehelné pole, dokončili sme 1. 
etapu dostavby prevádzkových priestorov a realizovali sme absorpčné vysušovanie haly ZŠ 
Harmincova v náklade 104 426 Eur. V roku 2013 sme realizovali rekonštrukciu tribún 50 m 
bazéna, rekonštrukciu sklenej steny a hygienických zariadení 25 m bazéna Plavárne 
Pasienky, rekonštrukciu plaveckého bazéna - predľženie, rekonštrukciu parnej sauny a 
spŕch Sauny Delfín, realizovali sme šatne na Kúpalisku Rača, začali sme 2. etapu dostavby 
prevádzkových a šatňových priestorov ZŠ Harmincova a v Areáli zdravia Zlaté piesky sme 
inštalovali nový detský areál na pláži, realizovali sme nové osvetlenie pláže, terénne úpravy 
pláže, rekonštrukciu spevnených plôch a do konca roku 2013 plánujeme vybudovať 
plážové hygienické zariadenia v celkovom objeme 344 808 Eur. V pláne je postupná 
revitalizácia  areálu Zlaté Piesky a ďaľších zariadení v správe organizácie.

V roku 2014 STARZ rozšíril areáli kúpalísk Zlaté piesky, Delfín, Tehelné pole o detské 
atrakcie a outdorové posilňovacie zariadenia v sume 12527 Eur. V roku 2014  zabezpečil 
opravu 25 m bazéna Plavárne Pasienky v náklade 29945 Eur, realizoval rekonštrukciu a 
modernizáciu vstupu do Sauny Delfín v sume 32237 Eur, opravil  osvetlenie na prístupovej 
komunikácii a v Areáli zdravia Zlaté piesky v sume 7348 Eur, ďalej zabezpečil zmenu 
organizácie dopravy na prístupovej komunikácii pred Areálom zdravia Zlaté piesky v sume 
3123 Eur, v Areáli zdravia Zlaté piesky vybudoval dva objekty hygienických a sociálnych 
zariadení a plážové sprchy v sume 67584 Eur, vybudoval  nové chodníky v sume 12802 
Eur, v Saune Delfín  vybudoval novú infrasaunu v náklade 8079 Eur a zrekonštruovali vstup 
do objektu  v náklade 29 936,00 € Okrem toho zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravy 
technologických zariadení a objektov zverených športových a rekreačných zariadení v 
správe STARZu.

ii. spracovanie, schválenie a realizácia koncepcie.

C.IV.d) iniciovanie odbornej diskusie a príprava 
koncepcie prevencie drogových závislostí:

i. realizácia série verejných diskusií s odborníkmi v 
oblasti liečenia a prevencie látkových a 
nelátkových závislosti a zbieranie podnetov na 
prijatie zlepšení v legislatíve a praktických 
oblastiach prevencie;



ii. iniciovanie (v spolupráci so zainteresovanými 
subjektmi) prijatia opatrení, na úrovni štátu, na 
predchádzanie drogových závislostí, pričom 
legitimita tejto iniciatívy vychádza z pozície 
Bratislavy v oblasti drogových deliktov;

iii. uskutočnenie a vyhodnotenie pilotných projektov 
v oblasti predchádzania a eliminácie drogových 
závislostí.

Aj v roku 2014 schvalilo mesto vo svojom rozpočte financie na podporu primarnej 
protidrogovej prevencie vo forme grantoveho programu.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
C. V) Program „Bezpe čné mesto“. C7 - posilniť profesionalitu mestskej 

polície, vytvoriť lepšie podmienky pre jej 
príslušníkov
C7 - zvážiť možnosť zriadenia 
metropolitnej polície

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

C.V.a) uskutočňovanie prevencie a osvety: V roku 2014 pokračoval projekt „Správaj sa normálne“ - určený pre piatakov základných 
škôl. Do projektu bolo zapojených sedem základných škôl, v ktorých prednáškovou 
činnosťou príslušníci oslovili 310 žiakov. Školáci sú prostredníctvom prednášok 
oboznamovaní s konkrétnymi nástrahami, ktoré majú negatívny vplyv na vývoj osobnosti 
mladých ľudí. V rámci Stanice jazdeckej polície a kynológie bola občanom k dispozícii 
telefonická linka na ktorej kynológovia mestskej polície občanom formou telefonátov 
poskytovali bezplatné rady vo veci výberu plemena psa a ďalšej starostlivosti o neho 
vrátane kŕmenia, zoohygieny a výcviku, ale aj vo veci prihlasovania psa do evidencie a 
ďalších povinností vyplývajúcich pre majiteľov psov zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov alebo zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a 
jednotlivých mestských častí. Zároveň počas roka uskutočnili 25 ukážok výcviku 
služobných psov a koní v predškolských, školských a iných zariadeniach. Mestská polícia 
realizovala ako jedniná v hlavnom meste projekt mobilného dopravného ihriska, pomocou 
ktorého boli predškolákom 

a školákom prvých stupňov základných škôl dávané do pozornosti praktické zásady 
správania sa detí v cestnej premávke. Pomocou dopravných značiek, križovatky so 
svetelnou signalizáciou a priechodom pre chodcov boli počas realizácie dopravnej výchovy 
vytvárané situácie, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Dôraz bol daný na sprístupnenie 
informácii deťom ako sa majú správať v ukážkových prípadoch. Praktické ukážky vhodne 
dopĺňali teoretickú časť, s ktorou boli deti postupne zoznamované. V roku 2014 bola 
dopravná výchova takýmto spôsobom zrealizovaná na 22 materských a základných 
školách, pričom na praktických cvičeniach sa zúčastnilo 2 200 detí. Zároveň mestská 
polícia prezentovala  dopravnú výchovu aj na celomestskom vyhodnotení OLOMPIÁDY, 
pričom formou testov zameraných na správanie sa chodcov a cyklistov v cestnej premávke 
bolo preškolených 400 detí.



i. v spolupráci s Políciou SR, Štatistickým úradom 
SR a mestskými časťami uskutočniť analýzu 
kriminality na území mesta s cieľom identifikovať 
ich najzávažnejšie formy a ich faktory;

Mestská polícia je poriadkovým útvarom zabezpečujúcim verejný poriadok v obci 
a spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. 
Zároveň  spolupôsobí s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane majetku, majetku občanov, ako 
aj iného majetku v obci pred poškodením, z ničením, stratou alebo pred zneužitím  
i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu  a iných zabezpečovacích systémov. 
Spolupráca s príslušníkmi PZ prebiehala v rámci „Dohody o spolupráci pri ochrane 
verejného poriadku v hlavnom meste SR Bratislave“, ktorá bola uzatvorená v roku 2011. 
Spolupráca bola realizovaná predovšetkým v oblasti kontroly dodržiavania verejného 
poriadku pri kultúrno – spoločenských a športových podujatiach a zhromaždeniach 
občanov. Ďalej pri bezpečnostných akciách v lokalitách, kde dochádzalo najčastejšie 
k narušovaniu verejného poriadku. V rámci spolupráce bolo PZ oznámených 80 
priestupkov na ďalšie riešenie a na dopravné inšpektoráty bolo postúpených 780 
priestupkov. Celkom v 16 prípadoch bolo zistené a oznámené podozrenie zo spáchania 
trestnej 

činnosti v nasledovných skutkoch - 2x krádež, 1x lúpež, 2x útok na vereného činiteľa, 5x 
poškodzovanie cudzej veci, 1x poškodzovanie cudzej veci sprejerom, 1x marenie výkonu 
úradného rozhodnutia, 1x podozrenie na obchodovanie s deťmi, 2x opilstvo a 1x 
nepovolený výrub stromov. Trom osobám pristihnutým pri spáchaní trestného činu bola 
obmedzená osobná sloboda,  jedna osoba bola v súvislosti so spáchaným priestupkom 
predvedená na zistenie totožnosti a tiež bola zistená 1 osoba, po ktorej bolo vyhlásené 
pátranie z dôvodu spáchania trestného činu a 1 nezvestná osoba. V 35 prípadoch boli 
občanmi odovzdané na výkonných útvaroch mestskej polície nájdené osobné doklady, 
ktorých majitelia boli vyzvaní na ich prevzatie. Na priame požiadanie PZ zasahovali 
príslušníci mestskej polície v 570 prípadoch.

ii. v spolupráci so zainteresovanými subjektmi 
podnietiť prijatie opatrení na predchádzanie 
kriminality, pripraviť pilotné projekty na zlepšenie 
stavu za súčasnej aktívnej osvety, ktorá by mala 
priniesť zvýšenie pozornosti verejnosti;

Jednou z ďalších dlhodobo realizovaných preventívnych akcií počas celého školského roka
bol projekt „Bezpečná cesta do školy“, kde príslušníci mestskej polície v blízkosti
základných škôl dohliadali na školákov využívajúcich na cestu do a zo školy priechody pre
chodcov a v prípade potreby zastavovali motorové vozidlá a tak im umožnili dostať sa
bezpečne cez frekventované cesty do školských lavíc, alebo naopak zo školy domov.
Tento projekt zabezpečovali príslušníci mestskej polície v okolí 20 základných škôl. Aj v
roku 2014 sa mestská polícia zapojila do medzinárodného protidrogového výtvarného
projektu „Prečo som na svete rád/rada“ realizovaného Národným osvetovým centrom.
Jeho účastníci prostredníctvom výtvarných prác vyjadrujú svoj postoj k užívaniu drog. Do
posledného 20. ročníka sa svojimi prácami zapojilo 1 450 žiakov a v jednej z kategórií bola
udelená Anne Šándorovej z Levíc cena náčelníčky mestskej polície. Mestská polícia
poskytovala informácie najmä prostredníctvom regionálnych médií - TV Bratislava,
regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu, ako aj spravodajským servisom pre tlačové 



agentúry, napr. vreckové krádeže počas Vianočných trhov, dopravná problematika pred
skončením školského roka a na jeho začiatku, v mesiacoch marec, apríl, september a
október zakladanie nelegálnych skládok, v spolupráci s hlavným mestom mediálna kampaň
zameraná na výkon taxislužby pred začiatkom letnej turistickej sezóny, v priebehu mesiaca
jún 2014 v spolupráci s Detským parlamentom mladých, vykonávané preventívne akcie
zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MHD.

iii. uskutočniť a vyhodnotiť pilotné projekty v oblasti 
predchádzania a eliminácie kriminality.

Najmä v súvislosti s letnou turistickou sezónou boli zverejňované informácie týkajúce sa
zabezpečenia bytov a domov - predchádzanie bytovým vlámaniam, predchádzanie
krádežiam na kúpaliskách - TV Bratislava, televízie mestských častí, regionálne vysielanie
Slovenského rozhlasu (RTVS). Počas letnej turistickej sezóny boli posilňovaný výkon služby
v turisticky atraktívnych lokalitách – centrum mesta, Zlaté piesky, Kuchajda, ako aj
dunajská hrádza.

C.V.b) posilnenie policajných hliadok na uliciach:
i. identifikácia oblastí najvážnejšie postihnutých 

kriminalitou;
ii. cielené posilnenie policajných hliadok v 

problematických územiach za súčasného 
aktívneho získavania verejnej podpory formou 
informovanosti občanov a vyzývaním k 
spolupráci;

zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície v súlade s projektom zefektívnenia činnosti 
mestskej polície

iii. vyhodnocovanie efektivity posilnenia hliadok na 
základe štatistiky kriminality.

C.V.c) rozšírenie bezpečnostného kamerového systému 
na území mesta v spolupráci s mestskými 
časťami:

C7 - rozvíjať bezpečnostný kamerový 
systém

V priebehu roka 2014 boli dané do prevádzky kamery s HD rozlíšením formou 
výmeny alebo inštalácie nových digitálnych kamier v územnej pôsobnosti 
okrskových staníc mestskej polície nasledovne: 8 - Staré Mesto, 2 - Ružinov, 9 - 
Nové Mesto, 2 - Dúbravka a 6 - Petržalka, ktoré prispeli k monitorovaniu verejného 
poriadku v hlavnom meste. Ku koncu roku 2014 verejné priestranstvá monitorovalo 
94 kamier.

i. prieskum potrieb mestských častí s využitím 
štatistík kriminality;

ii. príprava a realizácia programu rozširovania 
kamerového systému s aktívnym zapojením 
mestských častí a podnikateľských subjektov;

iii. vyhodnocovanie efektivity posilnenia hliadok na 
základe sledovania štatistiky kriminality.



C. VI) Program rozvoja sociálnych služieb. C2 - budovať kvalitu a sledovať efektívnosť 
poskytovania sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta vypracovali 
podmienky kvalitiy poskytovaných služieb, ktoré zásadným spôsobom zvýšili manažment 
kvality poskytovanej sociálnej služby v zariadeniach.

C2 - spolu so štátom a mestskou časťou 
Staré Mesto riešiť problém nájomníkov v 
reštituovaných domoch

V roku 2014 na základe podaných žiadostí hlavné mesto ako príslušný správny orgán 
pristúpilo k prešetrovaniu a následnému vydávaniu Rozhodnutí, ktorými bol žiadateľom 
priznaný nárok na poskytnutie náhradných nájomných bytov podľa zákona č.260/2011 Z. z. 
o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zároveň hlavné mesto 
akceptujúc zložitosť situácie, v ktorej sa niektorí súčasní užívatelia bytov nachádzali, na 
základe podrobného preverenia pristúpilo k priznaniu dočasného nároku na užívanie bytov 
vo vlastníctve hlavného mesta. V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR sa prostredníctvom odborných útvarov magistrátu hlavného 
mesta  realizovali administratívne, územnoplánovacie,  majetkovoprávne a projektové 
činnosti za účelom realizácie povinností, stanovených zákonom č. 261/2011 Z. z. o 
poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

C2 - pomáhať ohrozeným skupinám 
(bezdomovci, obete domáceho násilia, 
ľudia s nízkymi príjmami), aktívnou prácou 
s ľuďmi bez domova, podporou utajeného 
bývania a dobrou sociálnou politikou

Mesto v júli 2011 otvorilo Krízové centrum, ktorého rekonštrukcia z bývalej materskej školy 
bola financovaná z nórskych fondov a spustilo prevádzku pre klientov vyžadujúcich sociálno-
právnu ochranu, vrátane neúplných rodín a problémových detí. Krízové centrum je 
zaradené v rámci sociálneho oddelenia magistrátu, v budúcnosti to bude samostatná 
organizácia. Krízové centrum funguje od r. 2011 a zabezpečuje výkon opatrení sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately pre obete domáceho násilia - deti, plnoleté fyzické 
osoby.

C2 - Presadzovať myšlienku sociálneho 
mesta, priateľského k seniorom

Hlavné mesto prijalo po prvý raz  a ako prvá samospráva na Slovensku dokument 
„Program aktívneho starnutia obyvate ľov Bratislavy na roky 2014–2020“ , ktorý 
v celom rozsahu zachytáva problematiku a vývoj aktívneho starnutia. Dokument schválilo 
mestské zastupiteľstvo v septembri 2014. Súčasťou materiálu je aj Akčný plán na roky 
2014/2015.
Mesto  realizovalo v októbri - v Mesiaci úcty k starším  projekt Seniorfes t s aktivitami na  
podporu aktívneho života seniorov, ich vzdelávanie, športové a kultúrne činnosti, 
činorodosť, entuziazmus. V lete je už tradíciou usporiadať  Letnú univerzitu seniorov 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca  v spolupráci s Univerzitou Komenského. Záujem 
seniorov vysoko prevyšuje  kapacitné možnosti priestorov. Na základe návrhov občanov 
alebo právnických osôb každoročne oceňuje primátor mesta 4 vybraných seniorov - 
Bratislavčanov  titulom Senior roka.   Každoročne  sa koná v Justiho  sieni Štedrove černé 
stretnutie cca 100 osamelých seniorov  s primátorom, ktorý pre nich podáva obed tesne 
pred Vianocami. Návrhy  na osamelých účastníkov podávajú mestské časti.



C.VI.a) komunitný plán sociálnych služieb: C2 - posilňovať sociálne komunitné 
plánovanie, spolu s neverejnými 
poskytovateľmi a neziskovým sektorom, 
aby sa zosúladili potreby občanov a 
poskytované služby

Dňa 3. 2. 2012 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie komunitného plánu 
sociálnych služieb. Dňa 27. 3. 2012 bola podpísaná zmluva o dielo  s Montarry n.o. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava  zo dňa 27. marca 
2013 bol schválený Komunitný plán sociálnych služieb pre hlavné mesto SR Bratislavy. Ide 
o strategický dokument obsahujúci priority a potreby vyplývajúce z realizovanej analýzy 
poskytovateľov sociálnych služieb na území hlavného mesta, analýzy požiadaviek 
obyvateľov Bratislavy, miestnych komunít a strategických dokumentov hlavného mesta, 
Bratislavského samosprávneho kraja a národných priorít a programov. Z tohto základného 
dokumentu bol následne odvodený a schválený Realizačný plán na rok 2013 a na rok 
2014, ktorý obsahuje rôzne ciele a priority smerujúce k sociálnemu rozvoju hlavného mesta 
SR  Bratislavy. 

i. príprava zadania pre verejné obstaranie 
komunitného plánu sociálnych služieb v 
spolupráci so zainteresovanými subjektmi 
(Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti a 
iní poskytovatelia sociálnych služieb z verejného 
aj mimovládneho sektora);

ii. uskutočnenie verejného obstarávania 
komunitného plánu sociálnych služieb;

iii. spracovanie, prijatie a realizácia plánu.

C.VI.b) posilňovanie terénnych a ambulantných služieb, 
vytváranie komplexných sietí služieb pre 
jednotlivé komunity (časti) mesta, personálne 
posilnenie terénnych služieb:

C2 - rozvíjať domácu opatrovateľskú 
službu, aby seniori mohli čo najdlhšie 
zostať doma vo svojom prirodzenom 
prostredí ako aj asistenčnú tiesňovú linku

Kompetencie v oblasti sociálnych služieb sú štatútom hlavného mesta SR Bratislava 
rozdelené medzi hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Bratislavy. Na území 
Bratislavy sa z terénnych a ambulantných služieb poskytuje opatrovateľská služba 
(mestské časti), denné stacionáre (hlavné mesto, mestské časti), prepravná služba 
(mestské časti), nízkoprahové denné centrum (hlavné mesto), nocľaháreň (hlavné mesto) a 
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (hlavné mesto). Personálne posilnenie 
terénnych služieb úzko súvisí s finančnými nárokmi na mzdové a prevádzkové náklady. V 
rámci plnenia akčného plánu v roku 2013 bolo uvedené do prevádzky nízkoprahové 
zariadenie FORTUNÁČIK, s kapacitou 15 miest. Sídli v priestoroch ubytovne Fortuna. 
Zariadenie poskytuje sociálne poradenstvo a preventívne aktivity pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Služby zariadenia denne využíva v priemere 30 detí.

i. spracovanie podrobného harmonogramu 
posilňovania terénnych služieb, vychádzajúceho z 
analýz komunitného plánu sociálnych služieb;

ii. finančná príprava a realizácia harmonogramu 
posilňovania terénnych služieb;



iii. sledovanie spokojnosti s terénnymi a 
ambulantnými službami a uskutočňovanie 
korekcie plánu a harmonogramu.

C.VI.c) zlepšenie koordinácie mesta a samosprávneho 
kraja pri zabezpečovaní služieb krízovej 
intervencie pre ohrozené skupiny (bezdomovci, 
obete domáceho násilia a pod.):

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja vznikla pracovná skupina, ktorá rieši 
problematiku obetí domáceho násilia vo svojom regióne. V pracovnej skupine  je aj 
zástupca hlavného mesta.  Služby krízovej intervencie sú zabezpečované v Krízovom 
centre, ktoré hlavné mesto spustilo do prevádzky v roku 2011. 

i. založenie akčnej pracovnej skupiny, zloženej zo 
zástupcov samosprávneho kraja, mesta, 
mestských častí a mimovládnych organizácií, 
ktorá bude pravidelne vyhodnocovať situáciu v 
oblasti krízovej intervencie, pripravovať návrhy na 
zlepšenie stavu;

ii. spracovanie, prijatie, realizácia a vyhodnocovanie 
harmonogramu nápravných a preventívnych 
opatrení na zlepšenie stavu v oblasti krízovej 
intervencie.

V roku 2014 mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady poskytovania jednorázového 
finančného príspevku obetiam domáceho násilia. Príspevok je určený ženám a mužom, 
ktorí boli vystavení domácemu násiu, náhle ostali bez finančných prostriedkov a strechy 
nad hlavou. Finančný príspevok sa poskytuje na zakúpenie potrevín, hygienických, 
školských potrieb a mesačný cestovný lístok. 

V roku 2012 sa pristúpilo k zmene Štatútu ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A, kde boli do 
cieľovej skupiny obyvateľov zahrnuté týrané osoby a obete domáceho násilia. Ubytovanie 
môže byť poskytnuté po písomnom doporučení krízového strediska, kde im bola 
poskytnutá odborná pomoc. O tomto postupe bola verejnosť informovaná v časopise in.BA. 

C.VI.d) prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení 
prevádzkovaných mestom:

Podľa zákona o sociálnych službách je povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov 
sociálnych služieb v zariadení - 40 osôb. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zariadenia 
sociálnych služieb, ktoré boli zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb 
pred účinmosťou zákona o sociálnych službách s tým, že zariadenia nemôžu pristavovať a 
tým rozširovať kapacitu zariadenia. Ďalšie prístavby a rekonšturkcie sa môžu týkať iba 
zvyšovania priestorového konfortu zariadení. Okrem toho hlavné mesto v roku 2014 
obstaral Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy - 
územnoplánovací podklad pre spracovanie nového územného plánu hl. m. SR Bratislavy, 
resp. zmien a doplnkov platného územného plánu hl. m. SR Bratislavy a pre spracovanie 
ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie a podkladov ako nástroj pre 
zabezpečenie trvalého zvyšovania kvality života v oblasti  sociálneho zabezpečenia.  
Dokument mapuje  jestvujúce zariadenia sociálnej starostlivosti a zároveň stanovuje ciele v 
oblasti sociálnej starostlivosti a navrhuje opatrenia na ich zabezpečenie na celomestskej 
úrovni, tj. okrem iných opatrení aj možnosti prístavby a rekonštrukcií 



zariadení prevádzkovaných mestom. 

i. materiálneho a priestorového vybavenia 
existujúcich zariadení sociálnych služieb, vrátane 
ich debarierizácie a humanizácie, ktorý bude 
vychádzať z komunitného plánu sociálnych 
služieb;

V ubytovni Fortuna sa v druhej polovici roku 2014 zrevitalizovala časť pozemku aj za 
pomoci dobrovoľníckych aktivít prostredníctvom neziskových organizácií. Vytvorila sa 
plocha na hranie pre deti ubytovaných klientov, nové pieskovisko, ohradenie časti 
pozemku. V týchto aktivitách sa bude pokračovať aj v ďalšom období.

ii. finančná príprava a realizácia harmonogramu 
skvalitňovania zariadení;

iii. zabezpečenie sledovanosti spokojnosti so 
stavom zariadení, zbieranie podnetov a 
uskutočňovanie permanentnej údržby.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
C. VII) Mestské nájomné byty pre nízkopríjmové 

skupiny a pre mladé rodiny

C.VII.a) vypracovanie zásad programu mestských 
nájomných bytov:

Hlavné mesto pristúpilo k zverejňovaniu informácií o pridelených bratislavských bytoch na 
oficiálnej stránke mesta (www.bratislava.sk, časť Občan, Bývanie), a informáciu o nových 
nájomcoch predkladá vedenie samosprávy každý štvrťrok poslancom mestského 
zastupiteľstva. Platné pravidlá hovoria o tom, že žiadateľ o byt musí byť prihlásený na trvalý 
pobyt v hlavnom meste minimálne po dobu 5 rokov a mesačný príjem posudzovaných 
osôb je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. 
nájomcom iného bytu či domu. Všetky nové zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, 
maximálne na obdobie 3 rokov, aby sa zabránilo pochybnému, neetickému obchodovaniu s 
bytmi. Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku 
vo výške 3-mesačného predpísaného nájomného a súčasťou zmluvy je notárska zápisnica, 
ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, 
ak si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné.

i. zostavenie pracovnej skupiny, pozostávajúcej zo 
zástupcov mesta, mestských častí a občanov na 
vypracovanie zásad programu;

ii. vypracovanie a prijatie transparentných zásad 
programu na základe finančných možností a 
dostupných zdrojov.

C.VII.b) realizácia programu výstavby mestských 
nájomných bytov:

C1 - postaviť aspoň dva nájomné bytové 
domy

V októbri 2014 bola úspešne ukončená realizácia výstavby nájomného domu na 
Čapajevovej ulici v Petržalke. 

i. uskutočnenie verejného obstarávania na 
výstavbu pilotného projektu;

ii. realizácia a vyhodnotenie pilotného projektu;

iii. príprava a systematická realizácia dlhodobého 
projektu výstavby nájomných bytov;

C.VII.c) príprava alternatívnych programov pre využitie 
existujúcich, avšak nevyužívaných bytových 
kapacít v spolupráci s bankovým sektorom a 
ďalšími vlastníkmi:



i. uskutočnenie verejných odborných diskusií o 
problémoch vyplývajúcich z neobsadených 
zrealizovaných bytových priestorov, zbieranie a 
vyhodnocovanie podnetov na riešenie situácie;

ii. príprava plánu riešenia problémov, zapríčinených 
neobsadenými bytovými kapacitami na území 
mesta, ak sa tieto preukážu;

iii. realizácia plánu, ktorý bude korešpondovať s 
politikou výstavby mestských nájomných bytov.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
C. VIII) Dobudovávanie ob čianskej vybavenosti 

celomestského významu
Mestské nájomné byty pre nízkopríjmové skupiny a pre mladé rodiny. Mesto vytvorí 
koncepciu výstavby a prenájmu mestských nájomných bytov pre nízkopríjmové skupiny a 
pre mladé rodiny vrátane zdrojov a pravidiel financovania     a túto koncepciu bude 
realizovať. Stanoví počet potrebných bytov, ich veľkostnú skladbu, umiestenie na území 
mesta a pravidlá pre ich prenájom. 



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

C.VIII.a) vybudovanie nového mestského cintorína: Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy (ďalej len “Marianum“) sa v ostatných 10 rokoch 
snaží riešiť nedostatok hrobových miest lokálnym rozširovaním jestvujúcich cintorínov 
(Martinský cintorín, Rača, Vajnory, Podunajské Biskupice, Slávičie údolie, Petržalka). Tieto 
cintoríny boli rozšírené buď o malé priľahlé externé plochy alebo v rámci stávajúcich plôch 
(či už na úkor komunikácií alebo trávnatých plôch). Aj napriek tomu, že posledné roky 
rozširovalo Marianum kapacitu jestvujúcich cintorínov najmä zahusťovaním priestoru na 
jestvujúcich cintorínoch, tak  problém nedostatku hrobových miest na pochovávanie 
pretrváva. Aj keď obyvatelia Bratislavy už začali preferovať kremáciu (60 % z celkového 
počtu pohrebov) pred pochovávaním do zeme, odhad k dnešnému dňu je taký, že hlavné 
mesto má momentálne kapacitu voľných miest na pochovávania cca na 2 roky.

Vo veci riešenia  rozširovania resp. výstavby nového cintorína na území hlavného mesta 
SR Bratislavy sa vykonali obhliadky všetkých potencionálnych možnosti – lokalít, kde by 
bolo možné v zmysle územného plánu vybudovať buď nové celomestské pohrebisko / 
pohrebiská, alebo rozšíriť podstatným spôsobom stávajúce pohrebisko. K dnešnému dňu 
nedošlo k schváleniu územia na výstavbu nového cintorína  v MsZ, prebehli rokovania a 
vytypujú sa v územnom pláne ďalšie lokality.

i. uskutočnenie verejného obstarávania na 
výstavbu cintorína

ii. realizácia výstavby.



D. KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MESTSKÉHO PRIESTO RU

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D1 vytvárať priateľský verejný priestor s využitím 

princípov „dizajnu pre všetkých“; humanizovať 
obytné prostredie, s osobitným zameraním na 
priestor vnútroblokov a revitalizáciu ulíc, budovať 
fyzické prostredie vhodné pre vytváranie a rozvoj 
života komunít;

OŽPaMZ v roku 2014 zrealizovalo výsadby Hoďžovho námestia s cieľom skultúrniť a 
zatraktívniť  priestor pred"Prezidentským palácom". Súčasťou výsadieb je aj oživenie 
priestoru pred Starou tržnicou a výsadba mobilných nádob na Kamennom námestí. Tieto 
výsadby sú realizované ako xerofitné (suchomilné) výsadby s nižšou spotrebou vlahy a 
údržby.  OŽPa MZ predstavilo vedeniu mesta víziu pre revitalizáciu existujúcich parkových 
plôch v meste. OŽPaMZ realizovalo výsadbu aleje drevín na Bajkalskej ulici v počte 96ks 
stromov. OŽPaMZ  spracuváva "zásobník" projektov revitalizácií parkovo upravovaných 
plôch zelene v meste, ktorý bude využívaný v závislosti od finančných prostriedkov 
pridelených OŽPaMZ. OŽPaMZ spracovalo program "Adopcia zelene", ktorý umožnuje 
aktívnym občanom zapojiť sa do revitalizácie plôch zelene, ktoré sú  vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a v priamej správe Magistrátu. Na jeseň 2014 bola 
zrealizovaná výsadba suchomilných tráv, kvitnúcich trvaliek a trávnika v stredovom 
ostrovčeku na Račianskom mýte. 

D2 chrániť a obnovovať kultúrne, historické a 
architektonické hodnoty vrátane urbanistickej 
mestskej štruktúry;

MÚOP sa podieľal na procese ochrany a obnovy kultúrno-historických hodnôt 
prostredníctvom: archeologických výskumov, architektonicko-historických výskumov a 
metodických usmernení k obnove. MUOP spracoval a pripravil na schválenie v MsZv roku 
2011 „Zoznam pamätihodností mesta Bratislavy“, ktorý je na základe výskumov priebežne 
dopĺňaný. Zoznam bol aktualizovaný v roku 2013. V roku 2012 bola spracovaná  terénna 
časť „Evidencie pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pam.tabúľ na území hlavného 
mesta SR Bratislavy“.  Zásady pre Pamiatkovú rezerváciu BA boli vydané Krajským 
pamiatkovým úradomv roku 2012 a MUOP sa k nim vyjadroval za hlavné mesto. Zásady 
pre Pamiatkovú zónu Centrálna mestská oblasť Bratislava ešte schválené neboli – bola 
schválená iba ich analytická časť, ktorú vypracoval MUOP spolu s doc. Gregorovou z FA 
STU. MUOP spolupracuje úzko s hlavnou architektkou Bratislavyna územiach s 
pamiatkovou ochranou. 

Realizovanie projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy 
"Namaľuj ciTy!", ktorého cieľom je vynoviť staré zastávky MHD, ako aj iné zdevastované či 
neupravené verejné zariadenia a plochy. Veríme, že práve tieto by mohli byť pýchou nášho 
mesta a vizitkou životných postojov a kreativity jej obyvateľov. Prostredníctvom "Namaľuj 
ciTy!" ich Bratislavčania využitím umeleckých prvkov street art-u premenia na verejné 
zariadenia, ktoré budú dôstojne slúžiť svojmu účelu, prinesú radosť z ich užívania a 
podnietia samotných občanov k väčšej spolupatričnosti a zodpovednosti za svoje okolie a 
jeho stav. V roku 2014 boli realizované zastávky MHD: Clementisova, Podzáhradná, Pekná 
cesta, Šintavská, Rádiová, Podháj, Homolova, Kukučínova, Devín, Znievska.



Zástupca MUOP je prizývaný do Rady hlavnej architektky, ktorá je základom aj pre 
posudzovanie veľkých investičných projektov. MUOP pripravil v spolupráci s odd. kultúry, 
školstva a športu „Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a 
výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy“ a „Pravidlá postupu pri 
evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov,   pamätníkov a 
výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy“. 
Materiály boli schválené Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  č.764/2012 .Postup podľa schválených materiálov má umožniť  koncepčné 
riešenie a zjednotiť postup  v  problematike pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ na 
území hlavného mesta.

D3 zabezpečovať systematický manažment zelene, 
jej plôch a prírodných prvkov vrátane ochrany 
prírody a krajiny a realizácie územného systému 
ekologickej stability;

OŽPaMZ v roku 2013 spracovalo materiál Systémový program starostlivosti o zeleň v 
meste a zlepšovania kvality životného prostredia, v ktorom je navrhnutý spôsob ďalšej 
integrácie zelene v meste a spôsob manažovania správy zelene v meste. Dokument bol 
prezentovaný vedeniu mesta.

D4 chrániť a zveľaďovať všetky prírodné zdroje a 
zložky životného prostredia so zvláštnym 
dôrazom na ochranu ovzdušia, integrovane 
pristupovať k problematike vôd, preferovať 
intenzifikáciu pred extenzívnym rozvojom mesta;

D5 uskutočňovať prevenciu a zmierňovanie dopadov 
klimatických zmien vrátane zvyšovania 
energetickej efektivity urbanistickej štruktúry a 
budov, ako aj podielu využívania obnoviteľných 
zdrojov energie;

OŽPaMZ sa podieľalo v roku 2013 ako spoluautor a odborný garant za oblasť životného 
prostredia na spracovaní dokumentu "Adaptačná stratégia na klimatické zmeny". Súčasťou 
tohto dokumentu sú analýzy súčastného stavu a predpokladané kroky (odporúčania) na 
zmiernenie dopadov očakávaných klimatických zmien na mesto. 

D6 realizovať postupnú debarierizáciu verejných 
priestorov a budov.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. I) Program vytvárania mestského prostredia, 

revitalizácia verejných priestorov a 
zachovanie charakteru špecifických častí 
mesta.

C5 - znížiť rozsah vonkajšej reklamy v 
meste a vytvoriť systémový prístup k jej 
umiestňovaniu

V auguste 2011 sa konalo stretnutie s predstaviteľmi rozhodujúcich reklamných agentúr v 
meste, ktorého výsledkom bola dohoda o spracovaní pasportizácie existujúcich legálnych a 
nelegálnych reklamných zariadení ako základu pre znižovanie počtov zariadení a 
definovanie pravidiel pre prenájom mestských pozemkov na tento účel aj pre 
umiestňovanie týchto zariadení na súkromných pozemkoch. Mesto v auguste 2012 začalo 
odstraňovať bilbordy, ktoré nemali paltné nájomné zmluvy. Mesto spolupracuje aj pri novele 
stavebného zákona, ktorý by mal obsahovať aj osobitné pravidlá pre zariadenia vonkajšej 
reklamy.



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

D.I.a) pasportizácia verejných priestranstiev, 
spracovanie a realizácia koncepcie revitalizácie 
verejných priestorov (vrátane chodníkov, 
parkovísk, ihrísk, pieskovísk, terás, podchodov, 
mestského mobiliáru) tak, aby umožňovali 
zvyšovať kvalitu života:

Bol vytvorený  Zoznam pamätihodností mesta Bratislavy“, ktorý je na základe výskumov 
priebežne dpĺňaný. V roku 2012 bola spracovaná  Evidenciou pamätníkov, pomníkov, 
výtvarných diel a pam.tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

i. vypracovanie štruktúry elektronickej databázy 
verejných priestranstiev, prepojiteľnej s 
geografickým informačným systémom mesta;

ii. verejných priestranstiev;
iii. vypracovanie a schválenie koncepcie revitalizácie 

verejných priestorov vrátane časového a 
finančného harmonogramu;

iv.

D.I.b) vytváranie nových verejných priestranstiev: EPOUrban - Cieľom projektu bolo vytvoriť poradentsvo pre verejnosť a zahájiť poradenskú 
činnosť. Poradenstvo sa týkalo kvality životného prostredia, vrátane kvalitz verejných 
priestorov. V roku 2010 bola dokončená výstavba obchodného centra Eurovea, v rámci, 
ktorého vzniklo nové verejné priestranstvo na nábreží a vzniklo aj nové námestie 
M.R.Štefánika. V rámci nových investičných zámerov hlavné mesto presadzuje vytváranie 
aj ďalších verejných priestorov.

i. vypracovanie a schválenie programu tvorby 
nových verejných priestorov, vrátane požiadaviek 
na komerčné investičné projekty vytvárať verejné 
priestory;

ii. vypracovanie a schválenie zoznamu prioritných 
projektov tvorby verejných priestorov, vrátane 
identifikácie finančných zdrojov s preferenciou 
verejnosúkromnej finančnej schémy;

iii. realizácia vybraných projektov.

D.I.c) schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu 
prioritne pre územie pamiatkovej rezervácie a 
následne pre pamiatkové zóny:

Zásady ochrany pamiatkových území  schvaľuje Krajský pamiatkový úrad. Mesto sa iba 
vyjadruje k návrhu ZOPÚ. Zásady pre Pamiatkovú rezerváciu BA boli vydané v roku 2012 a 
MUOP sa k nim vyjadroval za hlavné mesto. Zásady pre PZ Centrálna mestská oblasť 
Bratislava ešte schválené neboli – bola schválená iba ich analytická časť, ktorú vypracoval 
MUOP spolu s docGregorovou z FA STU.

i. schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu 
na území pamiatkovej rezervácie;



ii. prijatie harmonogramu spracovania zásad 
ochrany pamiatkového fondu pre jednotlivé 
pamiatkové zóny v Bratislave vrátane 
komunikačného plánu s dotknutými a 
verejnosťou;

iii. spracovanie a schválenie zásad pre pamiatkové 
zóny.

D.I.d) pokračovanie v pamiatkovej obnove a prezentácii 
najvzácnejších architektonických objektov:

i. výber objektov určených pre pamiatkovú obnovu 
vrátane finančného zabezpečenia;

ii. realizácia projektov pamiatkovej obnovy;
iii. zatraktívnenie a sprístupnenie nevyužitých 

významných historických priestorov, ktoré sú 
ťažiskové pre históriu mesta (napr. západné 
hradby, Michalská priekopa, Villa rustica v 
Dúbravke, dom s hypocaustom v Rusovciach).

V roku 2014 aj s aktivnou pomocou dobrovoľníkov mesto sprístupnilo Mestské hradby.

D.I.e) spracovanie koncepcie výškovej zástavby 
Bratislavy:

Od konca roka 2014 mesto aktívne pracuje na príprave koncepcie výškovej zástavby v 
Bratislave.

i. iniciovanie odbornej diskusie o regulácii hladiny 
výškovej zástavby s ohľadom na zaťaženosť 
územia a panorámu mesta;

ii. opierajúcej sa o výsledky odborných diskusií;

iii. využívanie koncepcie pri územnom plánovaní a 
schvaľovaní rozhodnutí o umiestnení stavieb.



D.I.f) skvalitnenie tvorby mestského prostredia formou 
výberu architektonických návrhov na základe 
verejných súťaží:

C5 - presadzovať verejný záujem, posilniť 
postavenie hlavného architekta a zaviesť 
posudzovanie veľkých investičných 
návrhov medzinárodnou komisiou 
architektov

Funkcia hlavnej architektky bola obsadená na základe širokého výberového konania. Jej 
právomoci sú definované zákonom a priestorom, ktorý pre jej činnosť vytvára primátor. Na 
jej návrh začala fungovať Rada hlavnej architektky, ktorá je základom aj pre posudzovanie 
veľkých investičných projektov. Uznesením Mestského  zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy  č.764/2012 boli schválené:  Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, 
pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy a 
Pravidlá postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov,   
pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Postup podľa schválených materiálov má umožniť  koncepčné riešenie a zjednotiť postup  
v  problematike pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ na území hlavného mesta. 
Zriadená bola Rada hlavnej architektky pre tvorbu mesta.

i. prijatie vyhlásenia mesta o využívaní súťaže 
architektonických návrhov aj nad rámec 
legislatívy v oblasti verejného obstarávania. 
Súťaže sa tak stanú súčasťou postupu, 
vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie 
služby (teda následných stupňov projektovej 
dokumentácie), čím obstarávateľ zadá zákazku v 
súťaži ocenenému uchádzačovi prakticky až do 
ukončenia autorského dozoru a získa tak 
stabilného partnera pre celý proces investičnej 
výstavby;

V roku 2014 bola vyhodnotená urbanistická súťaž návrhov "Riešenie centrálnej rozvojovej 
osi Petrzalky"

organizovanie architektonických súťaží v 
spolupráci s odbornou verejnosťou.

Hlavné mesto SR Bratislava  zastúpené Útvarom hlavnej architektky v spolupráci so 
spoločnosťami Lordship a Tesco pripravilo súťažné podmienky na riešenie Kamenného 
námestia v Bratislave.

D.I.g) oceňovanie príkladov kvalitnej architektúry:
stanovenie pravidiel udeľovania ocenenia za 
kvalitné architektonické riešenia objektov na 
území mesta;

V roku 2014 hlavná architektka udelila "Ocenenie hlavnej architektky" za absolvovanie 
nezavisleho odborného poradenstva v problematike: Obnova obytných budov v súlade s 
princípmi udržateľného rozvoja.

ii. pravidelné (napr. každoročné) udeľovanie 
ocenenia a príslušnej publicity

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. II) Politika udržania a rozvoja plôch zelene
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D.II.a) evidencia prvkov zelene v spolupráci s 
mestskými časťami, vrátane určenia pozemkov 
pre náhradnú výsadbu a nutnú obnovu stromov:

V roku 2013 bol vypracovaný dokument "Vytypovanie plôch pre náhradné výsadby zelene 
na území Hlavného mesta SR Bratislavy", ktorý mapuje plochy zelene vhodné na okamžitú 
náhradnú výsadbu. Súčasťou dokumentu sú aj disponibilné plochy pre výsadbu náhradnej 
výsadby po vypracovaní projektovej dokuemntácie. OŽPaMZ spracuváva dokument 
evidencie zelene v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Tento pasport zelene 
je evidenciou plôch zelene v priamej správe Magistátu. Je priebežne spracovávaný a 
dopĺňaný. 

i. zostavenie zdieľanej elektronickej databázy, 
kompatibilnej s geografickým informačným 
systémom mesta;

ii. napĺňanie a pravidelná aktualizácia databázy v 
spolupráci s mestskými časťami a organizáciami 
zabezpečujúcimi starostlivosť o zeleň v meste.

D.II.b) spracovanie a schválenie programu starostlivosti 
o dreviny:

C4 - spracovať spolu s ochranármi 
systémový program starostlivosti o zeleň v 
meste a zlepšovania kvality životného 
prostredia, vrátane zriadenia mestského 
záhradníka

Boli vytypované priestory na revitalizáciu zelene, realizácia prebehne v závere roka 2013. 
Hlavné mesto začalo s postupnou obnovou mestskej zelene, boli vysadené nové stromy, 
rastliny v centre mesta, začali sa obnovovať trávniky a záhony. OŽPaMZ v roku 2014 
zrealizovalo výsadby Hoďžovho námestia s cieľom skultúrniť a zatraktívniť priestor pred 
"Prezidentským palácom". Súčasťou výsadieb je aj oživenie priestoru pred Starou tržnicou 
a výsadba mobilných nádob na Kamennom námestí. Tieto výsadby sú realizované ako 
xerofitné (suchomilné) výsadby s nižšou spotrebou vlahy a údržby.  OŽPa MZ predstavilo 
vedeniu mesta víziu pre revitalizáciu existujúcich parkových plôch v meste. OŽPaMZ 
realizovalo výsadbu aleje drevín na Bajkalskej ulici v počte 96ks stromov. OŽPaMZ  
spracuváva "zásobník" projetktov revitalizácií parkovo upravovaných plôch zelene v meste, 
ktorý bude využívaný v závislosti od finančných prostriedkov pridelených OŽPaMZ.  Na 
jeseň 2014 bola zrealizovaná výsadba suchomilných tráv, kvitnúcich trvaliek a trávnika v 
stredovom ostrovčeku na Račianskom mýte.

C4 - vybudovať aspoň jeden nový park v 
meste

Zámer bol prehodnotený na revitalizáciu existujúceho parku. V súčasnosti prebieha 
diskusia o lokalite.

i. spracovanie programu starostlivosti o dreviny v 
meste (vrátane prevádzkovej bezpečnosti a 
oceňovania drevín) v spolupráci s mestskými 
časťami a organizáciami zabezpečujúcimi 
starostlivosť o zeleň v meste;

OŽPaMZ predložilo na schválenie vedeniu mesta návrh na vypracovanie "Dokumentu 
starostlivosti o dreviny". V jesennom období roku 2014 sa pripravujú podklady k verejnej 
súťaži na spracovanie tohto dokumentu, pričom termín súťaže na výber spracovateľa je 
rok 2015. 

ii. starostlivosť o dreviny v zmysle schváleného 
dokumentu.



D.II.c) aktívna politika mesta smerom k ochrane 
zelených plôch:

Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením nadviazalo spoluprácu v oblasti zavedenia a prevádzkovania pastvy oviec v 
rámci areálu NKP hrad Devín. Cieľom pastvy  je o.i. zabezpečenie prirodzenej, prírode 
šetrnej formy údržby areálu.

i. spracovanie inventarizácie zelených plôch; OŽPaMZ spracuváva dokument evidencie zelene v správe Magistrátu Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Tento pasport zelene je evidenciou plôch zelene v priamej správe Magistátu. Je 
priebežne spracovávaný a dopĺňaný.

ii. spracovanie kategorizácie zelených plôch, ktorá 
bude obsahovať aj nezastaviteľné plochy.

D.II.d) aktívna politika mesta smerom k zachovaniu 
vinohradov, vrátane možnosti, že mesto bude, 
napr. v rámci mestských lesov, obhospodarovať 
vlastné vinohrady:

i. zostavenie zdieľanej elektronickej databázy, 
kompatibilnej s geografickým informačným 
systémom mesta, mapujúcej existujúce 
vinohrady;

ii. aktívna kampaň mesta smerom k vlastníkom a 
verejnosti o dôležitosti zachovania vinohradov pre 
obraz mesta a biodiverzitu;

iii. iniciovanie legislatívy podporujúcej udržanie 
vinohradov v meste vrátane kompenzačných 
nástrojov pre vlastníkov a užívateľov vinohradov;

iv. identifikácia vinohradov, ktoré mesto považuje za 
kľúčové pre udržanie obrazu mesta a prijatie 
opatrení na ich zachovanie, vrátane možnosti ich 
odkúpenia a prevádzkovania mestom.
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D.III.a) zavedenie komplexného monitorovacieho systém 
kvality životného prostredia a stanovenie limitov 
jeho zaťaženia:

i. zostavenie a prevádzkovanie zdieľanej 
elektronickej databázy kvality životného 
prostredia, kompatibilnej s mestským 
geografickým informačným systémom;

ii. analýza zdrojov znečistenia (doplnenie 
chýbajúcich údajov za dopravu) a následný 
program redukcie znečistenia zložiek životného 
prostredia - ovzdušia, hlukového, odpadov;

iii. sprístupnenie údajov verejnosti.

D.III.b) vyhodnotenie súčasného stavu a možností 
využívania obnoviteľných zdrojov energie a návrh 
technického riešenia zintenzívnenia ich využitia:

C5 - prijať program zvyšovania 
energetickej efektívnosti verejných budov 
a podpory zavádzania alternatívnych 
zdrojov energie

Mestské zastupiteľstvo v apríli 2012 schválilo návrh na pristúpenie k Dohovoru primátorov a 
starostov, ktorá je záväzkom miest a obcí v oblasti znižovania emisií CO2, a to 
prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania čistých technológií na 
výrobu a spotrebu energie. Bratislava k Dohovoru pristúpila v máji 2012.

D. III) Environmentálna politika mesta a obnoviteľné 
zdroje

D.III.a) zavedenie komplexného monitorovacieho systém 
kvality životného prostredia a stanovenie limitov 
jeho zaťaženia:

C4 - zlepšiť čistotu mesta zavedením 
štandardov čistoty a zvýšenou kontrolou 
organizácií zabezpečujúcich čistenie aj v 
spolupráci s občanmi

V roku 2014 hlavné mesto umiestnilo celkovo 17 fotopascí na územiach, kde najčastejsie 
vznikajú tzv. "čierne skládky". V priebehu roku bratislavská samospráva aj v spolupráci s 
dobrovoľníkmi odstránila celkovo 32 nelegálnych skládok odpadu a zlikvidovala tak takmer 
570 ton odpadu.

i. zostavenie a prevádzkovanie zdieľanej 
elektronickej databázy kvality životného 
prostredia, kompatibilnej s mestským 
geografickým informačným systémom;

ii. údajov za dopravu) a následný program redukcie 
znečistenia zložiek životného prostredia - 
ovzdušia, hlukového, odpadov;



D.III.b) vyhodnotenie súčasného stavu a možností 
využívania obnoviteľných zdrojov energie a návrh 
technického riešenia zintenzívnenia ich využitia:

i. na území mesta, spracovaná v spolupráci s 
relevantnými vzdelávacími a výskumnými 
inštitúciami;

ii. vrátane technických riešení, spracovaný v úzkej 
súčinnosti s relevantnými vzdelávacími a 
výskumnými inštitúciami;

iii. realizácia vybraných pilotných projektov a ich 
medializácia.

Medzinárodný projekt VIBRATE - e-mobility kofinancovaný z Programu cezhraničnej 
spolupráce SR-Rakúsko 2007 - 2013 realizovaný v spolupráci hlavného mesta a 
Západoslovenskej energetiky.Výsledkom bolo darovanie Elektromobilu Citroen ZERO 
Krízovemu centru Repuls
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D.IV.a) zavádzanie integrovaného manažmentu vodných 
zdrojov

i. príprava a schválenie metodiky na prípravu plánu 
integrovaného manažmentu vodných zdrojov, 
zohľadňujúceho dôsledky očakávaných 
klimatických zmien na vodný režim mesta;

ii. oblasť integrovaného manažmentu vodných 
zdrojov na úrovni mesta;

iii. zriadenie a využitie informačného systému pre 
priestorovú koordináciu aktérov na území 
povodia Dunaja;

iv. priemet plánov integrovaného manažmentu 
vodných zdrojov mesta do ÚPD a rozpočtu, 
prípadne do VZN.

D.IV.b) zachovanie vysokej kvality podzemnej vody v 
území vodárenských zdrojov:

i. prijatie principiálneho stanoviska mesta k 
riešenie projektu ropovodu na základe otvorenej 
odbornej diskusie o ropovodnom prepojení 
medzi Bratislavou a rakúskym Schwechatom;

ii. spracovanie a schválenie dokumentu Generel 
ochrany existujúcich a zdokumentovaných 
vodárenských zdrojov Bratislavy, vrátane 
špecifikácie nezastaviteľných a inak chránených 
plôch.

D.IV.c) využitie výdatnosti vodárenských zdrojov na 
území mesta prevyšujúceho vlastné potreby:



i. uskutočnenie prieskumu možností v oblasti 
ponuky potenciálu kvality podzemných vôd z 
vodárenských zdrojov mesta, prevyšujúcich 
vlastné potreby a ich zhodnotenie formou ponuky 
pre okolitý región;

ii. spracovanie matematického modelu vodárenskej 
sústavy mesta Bratislavy pre potreby 
rozhodovania o racionálnom využívaní 
vodárenských zdrojov.
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D. V) Program efektívneho nakladania s odpadmi C4 - prispieť mestským častiam na 

likvidáciu čiernych skládok
Hlavné mesto v spolupráci s OLO a dobrovoľníkmi začalo systematicky monitorovať čierne 
skládky a postupne ich likvidovať. Viď D.III.a)
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D.V.a) aktualizácia Programu odpadového 
hospodárstva

Program odpadového hospodárstva hl. m. SR Bratislavy na r. 2011-2015, vhodnotenie 
POH Bratislavy za predchádzajúce obdobie, vytýčenie cieľov a prijatie opatrení na zvýšenie 
využívania komunálnych odpadov a efektivity spaľovne

i. výber spracovateľa aktualizácie Programu 
odpadového hospodárstva mesta;

Nebol zrealizovný výber. Program odpadového hospodárstva spracovalo Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene magistrátu hl. m. SR.

ii. spracovanie a schválenie programu; Program odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2015 bol 
spracovaný v súlade so štátnou environmentálnou politikou SR. Schválený bol rozhodnutím 
Okresného úradu Bratislava dňa 04.9.2014.

iii. realizácie. Priebežne sa plnia ciele vytýčené v programe.

D.V.b) dobudovávanie siete zberných dvorov: C4 - rozvíjať odpadové hospodárstvo, s 
dôrazom na separovaný zber, budovať 
nové zberné dvory a pripraviť likvidáciu 
biologického odpadu od roku 2013

Prebieha príprava projektovej dokumentácie na nové zberné dvory, kde by malo vzniknúť 
minimálne päť spádových zberných dvorov, ktoré budú slúžiť obyvateľom na likvidáciu 
veľkorozmerného odpadu.

i. identifikácia deficitov siete zberných dvorov; Bol vykonaný prieskum lokalít vhodných na vybudovanie zberných dvorov. Na základe 
prieskumu boli vytypované dve vhodné lokality v MČ Rača a MČ Dúbravka. V ostatných MČ 
zostáva deficit, nakoľko sa tu nenachádzajú vhodné lokality. Ide o MČ Staré Mesto, Nové 
Mesto, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín

ii. zabezpečenia financovania realizácie; Uzavreli sa zmluvy o združení finančných prostriedkov s MČ Rača a MČ Dúbravka. Na 
pokračovanie budovania zberného dvora v MČ Dúbravka sa v súčasnosti hľadajú  zdroje 
fiancovania.

iii. realizácia – výstavba a prevádzkovanie zberných 
dvorov.

MČ Rača - bol vybudovaný a slávnostne otvorený zberný dvor dňa 9.9.2014. Zberný dvor v 
MČ Dúbravka - je v stavebnom konaní.



D.V.c) sanácia nelegálnych skládok a starých 
environmentálnych záťaží:

Hlavné mesto monitoruje nelegálne skládky. Ak dostane podnet na nelegálnu skládku a 
tento podnet vyhodnotí ako opodstatnený, záležitosť nahlasuje na okresný úrad. Ten 
vyhlási konanie, v ktorom sa zisťuje pôvodca odpadu. Ak ho v konaní nedokážu 
identifikovať, o odstránenie odpadu sa musí postarať mesto, resp. mestská časť, ak má 
daný pozemok vo svojej správe. Väčšinou sa pôvodca odpadu nezistí, no za tri-štyri 
mesiace, čo konania prebiehajú, nelegálna skládka rastie. Preto sme sa rozhodli, že tento 
proces síce budeme dodržiavať aj naďalej, no odstraňovať nelegálnu skládku začneme bez 
rozhodnutia Okresného úradu o povinnom a to len z nehnuteľností v priamej správe 
Hlavného mesta SR Bratislavy a pokiaľ pôjde o komunálny a drobný stavebný odpad. 
Mesto k 15.10.2014 odstránilo 33 skládok v celkovom objeme 562,5 tony a vynaložilo 
prosttriedky v celkovej výške 22.545,- EUR s DPH.

i. identifikácia nelegálnych skládok a starých 
environmentálnych záťaží;

Hlavné mesto na monitorovanie nelegálnych skládok používa od jesene 2014  "fotopasce", 
ktoré zakúpilo v počte 17 ks v sume 7.310,- EUR s DPH. V súčasnosti prebieha postupné 
spúšťanie jednotlivých fotopascí. OŽPaMZ v súčasnosti disponuje PDA zariadením na 
určovanie vlastníka pozemku priamo na mieste. Pracovník eviduje výskyt nelegálnej 
skládky do tohoto PDA (prenosné zariadenie) zariadenia. OŽPaMZ pripravuje v spolupráci 
s OIM prenos informácií z tohoto zariadenia do portálovej aplikácie GIS, ktorá bude slúžiť 
na vyznačenie lokalít nelegálnych skládok v katastrálnej mape Hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

ii. spracovanie harmonogramu odstraňovania 
záťaží v spolupráci s dotknutými subjektmi;

iii. realizácia harmonogramu.

D.V.d) budovanie podzemných kontajnerov na 
separovaný zber:

Prehodnocuje sa systém z dôvodu nedostatočného miesta  pre umiestnenie kontajnerov,  
zvýšeného hluku pri ich vyprázdňovaní, zohľadnenie výšky hladiny podzemnej vody, 
zvýšenia nákladov v súvislosti s nákupom ďalšej potrebnej techniky.

i. spracovanie a schválenie projektu na budovanie 
podzemných kontajnerov;

ii. výber dodávateľa a realizácia pilotného projektu.

D.V.e) využívanie energetického potenciálu spaľovne 
OLO, a.s. v systéme mesta:



i. identifikácia potenciálu lepšieho zapojenia 
spaľovne do energetického systému mesta;

Využitie spaľovne podlieha hierarchii odpadového hospodárstva; spaľovanie je možné až 
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie, 
recykláciu.  Vo VZN č. 12/2001 je uvedené, že zmesový komunálny odpad je povinnosťou 
spaľovať v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle. Spaľovaním odpadu vzniká veľké množstvo 
tepla, ktoré vo forme pary poháňa turbogenerátor výkonu 6,3 MW, pričom vyrobená 
elektrina je dodávaná do siete a tvorí dôležitú položku výnosov spoločnosti.

ii. návrh, schválenie a realizácia opatrení. Na povinnosť energetického zhodnocovania pred skládkovaním boli upozornení starostovia 
mestských častí Bratislavy na rokovaní s  primátorom hlavného mesta,ako i listom 
primátora hlavného mesta, vypracovaným usmernením adresovaným odborným útvarom 
mestských častí, organizáciám v pôsobnosti hlavného mesta. Bola vykonaná kontrola 
zmlúv uzavretých s oprávnenými osobami na nakladanie s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi.

D.V.f) vybudovanie nového areálu služieb v odpadovom 
hospodárstve:

i. príprava výstavby areálu s komplexnými 
službami v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom, vrátane zabezpečenia finančných 
zdrojov;

Zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2 bol uvedený do prevádzky v novembri 2012. Jeho 
vybudovaním sa dosiahlo zvýšenie kapacity, ako aj prevádzkového štandardu služieb 
poskytovaných občanom. V r. 2013 bol zber rozšírený o zber nebezpečných zložiek 
komunálnych odpadov. Zároveň bola spustená linka na dotrieďovanie skla.

ii. realizácia projektu. Rok 2012 a 2013.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. VI) Regenerácia resp. revitalizácia brownfieldov

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

D.VI.a) spracovanie generelu priemyslu, v rámci ktorého 
sa vytipujú disponibilné plochy brownfieldov, 
zhodnotia analýzy území a vytvorí sa návrh 
vhodných funkcií:

C4 - pripraviť návrhy na riešenie 
nevyužitých priemyselných zón v meste

Mesto začalo obstarávať územný generel riešenia nevyužitých priemyselných zón v meste, 
tzv. brownfieldov, ktorý bude obsahovať návrhy možného využitia. 

i. spracovanie zadania generelu priemyslu, výber 
spracovateľa;

ii. schválenie generelu ako podkladu pre ďalší 
postup, vrátane priemetu do ÚPD mesta.



D.VI.b) podpora a príprava projektov na využívanie 
externých finančných zdrojov v oblasti 
revitalizácie brownfieldov:

i. identifikácia území a objektov, vhodných na 
prípravu projektov revitalizácie na základe 
spracovaného generelu;

ii. rokovania s vlastníkmi a dohoda o postupe;
iii. iniciovanie prípravy vybraných projektov.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. VII) Program zvyšovania energetickej efektívnosti 

mesta

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

D.VII.a) postupná realizácia opatrení na zlepšovanie 
energetickej účinnosti budov:

Hlavné mesto spustilo projekt EU Gugle, ktoré úlohou je riešenie problematiky zlepšenia 
tepelnej ochrany budov vrátane ich zatepľovania chápať v kontexte udržateľného rozvoja 
mesta a na základe spolupráce s vedou a výskumom priniesť do Bratislavy nové 
udržateľné technológie, ktoré trvalo znížia emisie spôsobené tradičným súčasným 
vykurovaním bytových budov.

i. spracovanie energetického auditu objektov vo 
vlastníctve mesta

ii. stanovenie harmonogramu uskutočňovania 
opatrení na zlepšovanie energetickej účinnosti;

iii. realizácia opatrení, vyhodnocovanie efektivity. V gescii UHA sa bol realizovaný projekt EPOUrban, kde bolo poskytované bezplatné 
poradenstvo vlastníkom bytových domov pri ich obnove, osobitne aj v oblasti energetickej 
efektívnosti.  V roku 2014 prebehlo poradenstvo 15 bytovým domom. Skúsenosti pri 
obnove bytových domov, vrátane pamiatkovo chránených boli spracované do voľne 
dostupnej publikácie "Obnova obytných budov  – príručka pre súkromných vlastníkov, ako 
postupovať v súlade s princípmi udržateľného rozvoja"

D.VII.b) príprava projektov na využívanie externých 
finančných zdrojov v oblasti zvyšovania 
energetickej účinnosti budov:

i. identifikácia využiteľných externých zdrojov;
ii. príprava projektov v zmysle harmonogramu;
iii. realizácia projektov.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. VIII) Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v  

environmentálnej oblasti a oblasti ochrany 
kultúrneho dedi čstva.

V gescii UHA sa bol realizovaný projekt EPOUrban, kde bolo poskytované bezplatné 
poradenstvo vlastníkom bytových domov pri ich obnove, osobitne aj v oblasti pamiatkovej 
ochrany.  V roku 2014 sa bolo poskytnuté bezplanté poradenstvo pri obnove nasledovných 
NKP - obytné domy na Čelakovského 2,Továrenslá 9, Panenská 26, Hlboká 9, 
Zámočnícka 10.  Skúsenosti pri obnove bytových domov, vrátane pamiatkovo chránených 
boli spracované do voľne dostupnej publikácie "Obnova obytných budov  – príručka pre 
súkromných vlastníkov, ako postupovať v súlade s princípmi udržateľného rozvoja"

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
D. IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické 

zmeny
 V roku 2014 (september) bola uznesením č.1659/2014 z 24.9.2014 schváená Stratégiu 
adaptácie na zmenu klímy na území Hl.mesta SR Bratislava, spracovanie ktorej viedol 
útvar Hlavne architekty,  pričom bolo uložené do roku 2016 spracovať Akčný plán. Tento sa 
spracováva v súčasnosti pracovnou skupinou a zároveň prebieha procesom SEA.  Mesto 
pristúpilo k iniciatíve Europskej komisie "Mayors adapt" a zároveň zahájilo projekt 
"Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy" svojou úvodnou konferenciou, ktorá sa 
uskutočnila 28.10.2014 

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

D.IX.a) program adaptačných opatrení voči negatívnym 
dopadom klimatických zmien:

V rámci schválenej Stratégie adaptácie na zmenu klímy bolo navrhnutých 82 opatrení, 
ktoré majú investičný ako aj neivenstičný charakter. V roku 2014 OŽPaMZ vytypovalo 
plochy, na ktorých plánuje výsadbu novej, resp. revitalizáciu pôvodnej zelene. Tieto 
výsadby budú realizované v rámci podpory projektu "Adaptačná stratégia na klimatické 
zmeny", ktorý sa realizuje pod gesciou UHA. Konkrétne sa jedná o plochu zelene na 
Svoradovej  ulici, výsadbu stromov na Hlavnom námestí, obnova stromov na 
Františkánskom námestí,výsadbu novej aleje na Rožňavskej ul. a obnova aleje na Námestí 
Slobody ako aj čiatočnej obnovy námestia.  Cieľom týchto, ale aj ďalších projektov je 
zmierniť negativne dopady zmeny klímy a to nielen výsadbou zelene, ale aj vytvorením 
modelových prvkov hospodárenia so zrážkovými vodami. 

i. zapojenie odborných zložiek mesta do diskusie o 
vývoji klímy a dopadov

V roku 2012 vynikla pracovná skupina z jendolivých odborných útvarov, PRIF UK a SAV, 
ktorá pod vedením UHA spracovala Stratégiu Adaptácie na zmenu klímy (schválená 2014).  
Momentálne sa pracuje na Akčnom Pláne.

ii. na urbánne prostredie;

E. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie



E1 zabezpečiť bezpečnú, bezbariérovú, bezkolíznu 
a ekologicky prijateľnú a dostupnú prepravu 
osôb a tovarov na území mesta, pri rešpektovaní 
humanizácie priestoru;

Priebežne sa realizujú opatrenia.

E2 zvyšovať podiel hromadnej dopravy voči 
individuálnej automobilovej doprave, vybudovať 
atraktívny integrovaný systém verejnej 
hromadnej dopravy;

Priebežne sa realizujú opatrenia.

E3 vytvoriť v meste priaznivé podmienky pre peších 
a cyklistov, v nadväznosti na oživenie verejných 
priestorov;

Priebežne sa realizujú opatrenia v rámci schválených priorít v oblasti cyklodopravy.

E4 redukovať a efektívne organizovať používanie 
automobilov, so špeciálnym zreteľom na 
obmedzovanie tranzitnej dopravy cez zastavané 
územie mesta;bilov, so špeciálnym zreteľom na 
obmedzovanie tranzitnej dopravy cez zastavané 
územie mesta;

E5 zabezpečiť systémové riešenie statickej dopravy 
v meste vrátane nutných legislatívnych zmien;

Nová parkovacia politika bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva, ale 
nebola schválená.

E6 funkčným riešením mesta znižovať objem 
prepravy a záťaž z dopravy;

E7 riadenie dopravy na území mesta riešiť na báze 
inteligentných dopravných systémov;

E8 rozvíjanie infraštruktúry a jej obnovy 
permanentnou obnovou vrátane dostatočného 
zabezpečenia energetických zdrojov;

B5 - rozvíjať dopravnú infraštruktúru Európska komisia dňa 29.10.2014 schválila Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 
2014-2020, kde Hlavné mesto SR Bratislava je prijímateľom v rámci Prioritnej osi 3 
Verejná osobná doprava. 

E9 modernizáciou a dobudovávaním technickej 
infraštruktúry pripravovať podmienky pre 
budovanie rozvojových území.

B1 - presadzovať súlad územného rozvoja 
mesta s dopravnými nárokmi a dostupnou 
dopravnou infraštruktúrou



B1 - všetky väčšie investičné projekty v 
meste viazať na posúdenie dopadov na 
statickú a dynamickú dopravu cez 
dopravný model mesta

Hlavný dopravný inžinier pripravil návrh úpravy metodiky, podľa ktorej sa stavby  budú 
posudzovať nielen z hľadiska dopadov na statickú dopravu s využitím príslušnej normy, ale 
aj z hľadiska dopadov na dynamickú dopravu cez dopravné prieskumy a následne cez 
dopravný model mesta, ktorý mesto používa od roku 2009. 

B4 - ustanoviť hlavného dopravného 
inžiniera na magistráte, ktorý bude 
koordinovať spracovanie operatívneho, 
strednodobého a dlhodobého plánu 
rozvoja dopravy

Splenené.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. I) Systém mestskej hromadnej dopravy B3 - spracovať plán dopravnej obslužnosti 

mesta verejnou dopravou
V príprave.

B3 - ročný projekt organizácie MHD 
prerokovať aj s mestskými časťami

Priebežne sa realizuje.

B3 - zvyšovať kvalitu verejnej dopravy a 
spokojnosť cestujúcich, aj zavedením 
zákazníckeho programu v súlade s 
Chartou cestujúceho

V roku 2014 zrealizovaná oprava niekoľkých úsekov električkových tratí. Boli nakúpené 
nové trolejbusy a elektricky. 

B3 - spolu so Starým Mestom a Petržalkou 
obnoviť fungovanie propeleru

T.č. nezrealizované.

E.I.a) schválenie a realizácia programu rozvoja 
systémov MHD na báze elektrickej trakcie 
(električková a trolejbusová sieť) v súlade s 
platným územným plánom schválenie a 
realizácia rozvoja systémov MHD na báze 
elektrickej trakcie, v Mestskej časti Bratislava – 
Petržalka v podobe duálneho systému v 
nadväznosti na železničnú sieť:

V roku 2013 bola v Mestskom zastupiteľstve schválená "Koncepcia rozvoja  mestskej 
hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025" V roku 2014 bol schválený dodatok č. 
1, ktorý definuje prestupné uzly a požiadavky na technické riešenie a vybavenie zastávok. 
V príprave sú projekty Modernizácie električkových tratí Dúbravsko - Karloveská radiála, 
Ružinovská radiála a Vajnorská radiála.

i. i. vypracovanie harmonogramu realizácie 
programu rozvoja mestskej hromadnej dopravy;

ii. ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania.

Dokumentácia realizácie stavby, Dokumentácia skutočného vyhotovenia, autorský dozor, 
Vypracovanie záverečného technicko - ekonomického posúdenia stavby v zmysle zákona 
č.254/1998 Z.z. o verejných prácach je predmetom Zmlúv o dielo, ktorých plnenie začalo v 
októbri 2014.



E.I.b) schválenie a realizácia programu preferencie 
električkovej dopravy (znižovanie počtu kolíznych 
bodov, dynamické riadenie dopravy s 
preferenciou električiek, prejazdnosť križovatiek 
a priecestí električkovou dopravou:

B4 - realizovať projekty preferencie 
mestskej hromadnej dopravy

Schvaľované v rámci "Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave". Od 
septembra 2014 úprava prevádzkového režimu svetelne riadených križovatiek v súlade s 
grafikonom vodiziel MHD - došlo k znižovaniu časových strát. 

i. vypracovanie podrobného programu preferencie 
električkovej dopravy vrátane harmonogramu 
prác;

V rámci "Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave"

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania.

schválenie a realizácia programu preferencie 
ostatných subsystémov MHD (vyhradené jazdné 
pruhy pre MHD tzv. „bus“ pruhy, úpravy cestných 
svetelných signalizácií v prospech MHD, 
spoločné zastávky pre električky, trolejbusy a 
autobusy t.j.“prestupné terminály“):

B4 - realizovať projekty preferencie 
mestskej hromadnej dopravy

Postupné zriaďovanie vyhradených pruhov pre MHD, stav k 2014 približne 23-tisíc km. V 
auguste 2014 tiež pribudla na Radlinského ulici integrovaná zastávka "viedenského typu". 

i. vypracovanie podrobného programu preferencie 
ostatných subsystémov vrátane harmonogramu 
prác;

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania.

E.I.d) vyhodnocovanie všetkých plánovaných zmien v 
doprave z hľadiska dopadov na MHD (eliminácia 
negatívnych dopadov ako predlžovanie jazdnej 
doby):

i. spracovanie a schválenie metodiky 
vyhodnocovania plánovaných zmien v doprave z 
hľadiska dopadov na MHD;

ii. používanie metodiky pri vyjadrovaní sa mesta k 
zmenám v doprave.

E.I.e) obnova a ekologická modernizácia vozového 
parku MHD:

Mesto nakúpilo nové trolejbusy a električky. Pripravuje sa nákup autobusov.

i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
obnovy vozového parku vrátane zabezpečenia 
zdrojov financovania;



ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. II) Integrovaný systém verejnej hromadnej 

dopravy

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

E.II.a) realizácia integrácie dopravy v regióne tak, aby si 
rôzne druhy dopravy navzájom nekonkurovali, 
ale sa dopĺňali dopravne (nadväzujúce linky, 
jednotné označovanie, pravidelné intervaly, 
jednotný prepravný poriadok, vychádzajúci zo 
schváleného Plánu dopravnej obslužnosti 
Bratislavského kraja) a aj v tarifách (jednotné 
cestovné lístky, ceny a zľavy, predplatné 
cestovné lístky, možnosť použiť ktoréhokoľvek 
dopravcu v rámci  ntegrovaného dopravného 
systému a zároveň sú kompatibilné s 
Bratislavskou mestskou kartou, ktorá poskytuje 
široké využitie najmä v kultúrnych službách 
mesta):

B3 - spustiť projekt integrovanej dopravy 
spolu s BSK, vrátane využitia vlakov na 
prepravu v rámci mesta

V roku 2014 bola spustená 2. etapa integrovanej dopravy 

i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie programu integrovanej dopravy, 
zabezpečenia dohôd o spolupráci s partnermi 
(vrátane prepojenia integrovanej dopravy so 
systémom Bratislavskej mestskej karty) a 
zdrojov financovania;

ii. realizácia programu v zmysle harmonogramu 
vrátane verejného obstarávania.

E.II.b) posilňovanie železničnej dopravy v preprave 
osôb (využitie železničnej dopravy na prepravu v 
rámci mesta, v prípade súbehov autobusov a 
vlakov uprednostniť vlakovú dopravu) s 
prihliadnutím na realizáciu projektu TEN-T 17:

V realizácii je príprava projektovej dokumentácie na výstavbu terminálov integrovanej 
osobnej prepravy, ktoré obstarali ŽSR.



i. v spolupráci so Železnicami SR pripraviť 
podrobný plán krokov pre väčšie zapojenie 
železničnej prepravy do prepravnej práce v 
meste;

ii. realizácia plánu.

E.II.c) budovanie podmienky pre preferenciu cestnej 
verejnej hromadnej dopravy pri vstupoch do 
mesta v úzkej súčinnosti s Bratislavským 
samosprávnym krajom:

i. vypracovať a schváliť spoločný postup v 
prospech preferencie verejnej hromadnej 
dopravy vrátane dohody o financovaní;

ii. realizácia dohodnutých krokov.

E.II.d) budovanie záchytných parkovísk v nadväznosti 
na verejnú hromadnú dopravu:

vytypovať a budovať záchytné parkoviská 
a spolu s nimi prestupové uzly na 
integrovanú dopravu

Prestupové terminály boli vybudované v Pezinku a Senci. ŽSR pripravujú projekty siedmich 
terminálov v rámci Bratislavy. Schválené bolo záchytné parkovisko v Inechebe.

i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie programu integrovanej dopravy, 
zabezpečenia dohôd o spolupráci s partnermi a 
zdrojov financovania;

ii. verejného obstarávania.

E. III) Koncepcia bezbariérového pohybu

E.III.a) spracovanie územného generelu pešieho pohybu 
vrátane identifikácie bariérovosti:

B2 - spracovať koncepciu pešieho, 
bezbariérového pohybu

V príprave je generel dopravy, ktorý bude zahŕňať aj pešiu dopravu.

i. spracovanie zadania územného generelu 
pešieho pohybu v spolupráci s relevantnými 
organizáciami (napr. aktívnymi v oblasti 
zdravotne postihnutých);

ii. spracovanie a schválenie územného generelu 
pešieho pohybu vrátane identifikácie bariérovosti;

iii. zapracovanie generelu do územno-plánovacej 
dokumentácie.

E.III.b) zvyšovanie bezbariérovosti verejných priestorov 
vrátane prístupu k verejnej hromadnej doprave:

Projekt integrovanej zastávky na Floriánskom námestí bol zrealizovaný.



i. identifikácia problémov bariérovosti verejných 
priestorov v spolupráci s relevantnými 
organizáciami;

ii. príprava podrobného plánu znižovania 
bariérovosti vrátane finančného zabezpečenia;

iii. realizácia plánu s mediálnou podporou.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. IV) Cyklistická doprava

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E.IV.a) aktualizácia koncepcie cyklistickej dopravy na 

území mesta, v nadväznosti na regionálne 
súvislosti, s dôrazom na komplexnosť riešení pre 
cyklistov a dopravnú funkciu cyklistiky (návrh 
cyklistických trás vrátane cyklociest, cyklopruhov, 
spoločného pohybu s ostatnou dopravou, 
sprejazdňovanie jednosmeriek), vrátane 
identifikácie problémov v legislatíve a návrhu 
zmien v prospech cyklistov, spracovanie 
územného generelu cyklistickej dopravy:

Zoznam hlavných mestských cyklotrás určuje územný plán. Komisia mesta pre cyklistickú 
dopravu schválila krátkodobé priority na rok 2011, 2012, 2013 a 2014, do MsZ bol 
schválený Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.

i. aktualizácia koncepcie cyklistickej dopravy v 
spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom a ďalšími relevantnými partnermi;

B2 - vytvoriť komisiu mesta pre cyklistickú 
dopravu

V máji 2011 bola zriadená Komisia mesta pre cyklistickú dopravu, kde má svoje 
zastúpenie BSK, ministerstvo dopravy, mestské časti, relevantné občianske združenia a 
ďalší.

ii. spracovanie a schválenie územného generelu 
cyklistickej dopravy.

V príprave je generel dopravy, ktorý bude zahŕňať aj cyklistickú dopravu.

E.IV.b) postupná realizácia koncepcie rozvoja 
cyklodopravy:

B1 - dobudovať všetky hlavné mestské 
cyklistické trasy v úsekoch, kde je to 
možné bez veľkých investičných akcií a 
pripravovať a postupne realizovať výstavbu 
aj zvyšných úsekov hlavných mestských 
trás

 V roku 2014 bola zrealizovaná cyklotrasa na Pribinovej , úsek : SND- Most Apollo a 
cyklotrasa popri Devínskej ceste tzv. Tieňava



V roku 2014 sme zrealizovali cyklotrasu Pribinova 2 v náklade 99000 Eur, cyklotrasu na 
Medenej ul. s nákladom 990 Eur, cyklotrasu na Bajkalskej ul. s nákladom 2454 Eur. Ďalej 
sme zabezpečili prípravnú a projektovú dokumentáciu cyklotrás úseky Antolská - Eurovelo 
6, Most SNP - Aupark, Devínska cesta, úsek Tieňava, cyklopriechod Most SNP - Rybné 
námestie, cyklotrasa Trnavské mýto - Rožňavská, Starohájska, Bajkalská, Medená, 
Dunajská, zmena organizácie dopravy v MČ Bratislava - Vrakuňa, cyklotrasa Račianska, 
úsek Ursínyho - Ovručská. Do konca roku 2014 plánujeme zrealizovať cyklotrasy na 
Dunajskej ul. s nákladom 12723 Eur, na Devínskej ceste, úsek Tieňava s nákladom 58500 
Eur, začatie 1.etapy cyklotrasy na Trenčianskej ul. s nákladom 51605 Eur. Okrem 
budovania nových úsekov cyklotrás STARZ zabezpečuje aj obnovu orientačného a 
dopravného vodorovného a zvislého značenia na už vybudovaných cyklotrasách a taktiež 
zabezpečuje údržbu cyklotrás - údržbu zelene, čistenie, ďalej inžiniersku činnosť a 
poradenstvo v ročnom objeme 141000 Eur. 

i. zabezpečenie finančných prostriedkov na 
realizáciu opatrení na rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry;

V roku 2011 bolo na cyklodopravu vyčlenených v rozpočte 31,5 tisíc eur, v roku 2012 spolu 
491 tisíc eur, v roku 2013 spolu 635 tisíc eur a 441 tisíc eur v roku 2014. Na rok 2014 boli 
schválené transfery na kapitálové výdavky vo výške 270000 Eur a na bežné výdavky 
141000 Eur.

ii. realizácia opatrení.

E.IV.c) budovanie cyklistickej infraštruktúry (parkoviská 
pre bicykle na miestach s potenciálne veľkou 
koncentráciou cyklistov napr. školy, verejné 
inštitúcie, železničné a autobusové stanice, 
obchodné centrá, športové zariadenia a iné):

Bol spustený projekt osádzania unifikovaných cyklostojanov v centre mesta, kde vzniklo 90 
miest na parkovanie bicyklov. V súčasnosti sa nachádza v meste takmer 300 miest na 
parkovanie bicyklov. V príprave sú ďalšie lokality, vrátane prestupových dopravných uzlov. 
K 31.12.2013 bolo v Bratislave nainštalovaných 121 cyklostojanov a v roku 2014 
nainštalovali  80 cyklostojanov v jednotlivých mestských častiach Bratislavy na základe 
vznesených požiadaviek. 

i. identifikácia opatrení na budovanie cyklistickej 
infraštruktúry v spolupráci s relevantnými 
organizáciami;

B2 - Podporovať cyklistiku ako systém 
dopravy a výhľadovo zaviesť systém 
mestských bicyklov

Téma cyklistickej dopravy sa prezentuje zo strany mesta ako prioritná, pričom skúsenosti z 
podpory cyklistickej dopravy čerpá mesto od partnerských miest. Aj počas Európskeho 
týždňa mobility bola veľká pozornosť venovaná práve cyklistickej doprave. Mesto schválilo 
zámer na zavedenie systému mestských bicyklov.

ii. príprava podrobného plánu realizácie opatrení 
vrátane finančného zabezpečenia;

iii. postupná realizácia plánu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. V) Plánovanie dopravy v kontexte urbanizmu a 

funkcií mesta

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie



E.V.a) podpora rozvoja na princípe polycentrického 
mesta (pešia dostupnosť občianskej 
vybavenosti):

i. iniciovanie odbornej diskusie o metodike podpory 
rozvoja na princípe polycentrického mesta;

ii. spracovanie metodiky podpory rozvoja na 
princípe polycetrického mesta a jej uplatnenie v 
pripravovanej územno-plánovacej dokumentácii.

E.V.b) spracovanie a uplatňovanie metodiky pre 
hodnotenie stavebných projektov, ktorá bude 
zahŕňať kritériá pre obsluhu dopravnou 
infraštruktúrou (vrátane kapacít statickej 
dopravy), verejnou hromadnou dopravou, pešiu a 
cyklistickú dopravu:

B4 - predložiť návrh legislatívnych úprav na 
zmenu noriem, osobitne v oblasti 
parkovania

i. spracovanie a schválenie metodiky pre 
posudzovanie rozvojových projektov z hľadiska 
dopravnej obslužnosti;

ii. používanie metodiky pri vyjadrovaní sa mesta k 
novým investičným projektom.

E.V.c) pripraviť a realizovať program revitalizácie ulíc 
(na vybraných komunikáciách, prioritne v širšom 
centre mesta, realizovať opatrenia na doplnenie 
uličnej zelene, oživenie verejných priestorov, 
zvýšenie estetiky a zlepšenie podmienok pre 
chodcov a cyklistov):

i. príprava plánu realizácie opatrení vrátane 
finančného zabezpečenia;

ii. postupná realizácia plánu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. VI) Plán strategických dopravných stavieb 2011-

2025
B5 - usilovať sa spolu s BSK o dohodu so 
štátom o urýchlenom budovaní nultého 
okruhu D4 a rýchlostnej cesty R7

Ministerstvo dopravy plánuje začať výstavbu nového obchvatu diaľnice D4 v roku 2015. Ako 
prvé sa začne s budovaním najdôležitejšieho, 22-kilometrového úseku medzi Jarovcami a 
Ivankou pri Dunaji. V nasledujúcich rokoch sa bude pokračovať aj s výstavbou diaľnice D4 
v ďalších úsekoch pri mestskej časti Vajnory, Marianke a cez Devínsku Novú Ves až k 
hraniciam s Rakúskom. Ministerstvo dopravy pripravuje červený, južný variant vedenia 
rýchlostnej cesty R7 v smere na Dunajskú Lužnú.



B5 - spracovať plán dopravných stavieb na 
roky 2011-2025, spolu s mestskými 
časťami, vrátane zabezpečenia ich 
financovania

Mestské časti spracovali návrhy dopravných stavieb, ktoré sa budú dopĺňať po spracovaní 
generelu dopravy s tým, že teraz budú využité ako podklad pre investičný plán mesta v 
rokoch 2012-2014 , pre prípravu projektovej dokumentácie na ďalšie volebné obdobie a 
pre zachovanie územnej rezervy schválených dopravných stavieb na ďalšie roky.

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

E.VI.a) posúdenie zoznamu dopravných stavieb 
základného komunikačného systému (ZAKOS) 
mesta, výber strategických stavieb vrátane 
stavieb tzv. vybraných investičných projektov:

i. usporiadanie odborných diskusií o prioritizácii 
dopravných stavieb ZAKOS;

ii. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie vybraných stavieb vrátane 
zabezpečenia zdrojov financovania;

iii. realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania.

E.VI.b) budovanie nosného dopravného systému:
i. schválenie uznesenia o postupe pri budovaní 

nosného dopravného systému;
B3 - prijať rozhodnutie mesta o postupe pri 
budovaní nosného dopravného systému na 
báze koľajovej dopravy a realizovať prvú 
etapu, vrátane obnovy Starého mostu

Mestské zastupiteľstvo prijalo zásadné rozhodnutia o nosnom dopravnom systéme. Podľa 
nich mesto pripravilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 
doprava, prioritná os 4, budovanie infraštruktúry integrovaných dopravných systémov. 
Schválené boli finančné prostriedky na realizáciu 1. etapy Šafárikovo námestie – Bosákova 
vrátane rekonštrukcie Starého mostu pre verejnú dopravu. Súčasne sa pripravuje 
projektová dokumentáciu pre úseky Bosákova – Janíkov Dvor.

ii. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie vybraných stavieb vrátane 
zabezpečenia zdrojov financovania;

iii. realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania.

E.VI.c) prestavba Starého mosta ako súčasti realizácie 
nosného dopravného systému:

B3 - prijať rozhodnutie mesta o postupe pri 
budovaní nosného dopravného systému na 
báze koľajovej dopravy a realizovať prvú 
etapu, vrátane obnovy Starého mostu

V realizácii. Rekonštrukcia Starého mosta sa začala v októbri 2013 s predpokladaným 
ukončením do roku 2015. Cez most bude premávať v oboch smeroch električka.



i. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie prác vrátane projektovej prípravy a 
zabezpečenia zdrojov financovania;

ii. realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. VII) Mestská parkovacia politika

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

E.VII.a) spracovanie územného generelu statickej 
dopravy:

Zrealizované.

i. spracovanie zadania územného generelu 
statickej dopravy v nadväznosti na schválenú 
koncepciu parkovania v meste

Zrealizované.

ii. spracovanie a schválenie územného generelu 
statickej dopravy;

iii. zapracovanie generelu do územno-plánovacej 
dokumentácie.

E.VII.b) pripraviť a realizovať zásady dopravnej politiky a 
osobitne parkovacej politiky:

B6 - riešiť statickú dopravu koncepčne a 
spoločne s mestskými časťami v 
nadväznosti na
schválenú koncepciu parkovacej politiky

Mesto v spolupráci s mestskými časťami a odborníkmi pripravilo spoločnú parkovaciu 
politiku, ktorá bola predložená do Mestského zastupiteľstva, ale nebola schválená.

B6 - pri spoplatňovaní parkovania 
uprednostňovať rezidentov - vlastníkov 
jedného auta a zastupiteľnosť parkovacích 
miest

Zapracované v návrhu novej parkovacej politiky mesta.

i. spracovanie zásad dopravnej a osobitne 
parkovacej politiky;

ii. schválenie zásad a následné zapracovanie do 
VZN mesta;

iii. spracovanie územného generelu dopravy (za 
súčasného spracovania čiastkových územných 
generelov, ktoré najurgentnejšie potrebujú 
riešenie – statická doprava, cyklistická, pešia) a 
jeho zaradenie do územnoplánovacej 
dokumentácie.

B4 - spracovať dopravný generel mesta 
ako strategický dokument na riadenie 
dopravy

Zrealizované.

E.VII.c) budovanie parkovacích kapacít na vstupoch do 
mesta v nadväznosti na verejnú hromadnú 
dopravu (napr. záchytné parkoviská pre 
zabezpečenie funkčnosti systému integrovanej 
hromadnej dopravy):

i. dohoda s partnermi o projektoch parkovacích 
kapacít;



ii. vypracovanie podrobného harmonogramu 
realizácie prác vrátane projektovej prípravy a 
zabezpečenia zdrojov financovania;

iii. realizácia v zmysle harmonogramu vrátane 
verejného obstarávania.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. VIII) systém organizácie a riadenia dopravy

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

E.VIII.a) rozširovanie zón s voľným pohybom chodcov a 
osobitným režimom dopravnej obsluhy

i. identifikácia zón, ktoré bude vyhlásené za zóny s 
voľným pohybom chodcov;

Zahrnuté v Dokumente rozvoja cyklistickej a pešej dopravy.

ii. uskutočnenie informačnej kampane pre 
verejnosť v dotknutých zónach;

iii. vyhlasovanie zón.

E.VIII.b) riadenie dopravy na báze inteligentných 
dopravných systémov:

B4 - zaviesť riadenie dopravy cez 
inteligentné dopravné systémy, vrátane 
pravidelných dopravných prieskumov a 
modelovania dynamickej a statickej 
dopravy v meste

i. spracovanie a schválenie metodiky riadenia 
dopravy na báze inteligentných dopravných 
systémov;

ii. identifikácia území vhodných na zavádzanie 
riadenia dopravy na báze inteligentných 
systémov;

iii. používanie metodiky a zavádzanie systémov 
vrátane výberu dodávateľa verejným 
obstarávaním.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
E. IX) Technická infraštruktúra

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie



E.IX.a) koordinácia výstavby a rekonštrukcie sietí 
technickej infraštruktúry:

i. založenie spoločnej koordinačnej jednotky, 
zloženej zo správcov a vlastníkov sietí, 
zástupcov mesta a mestských častí;

ii. informačného systému mesta;
iii. pravidelné stretnutia a koordinácii aktivít.

F. SPRÁVA A RIADENIE MESTA

Strategické ciele Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F1 skvalitňovať dostupnosť služieb samosprávy aj 

prostredníctvom elektronizácie samosprávy, 
zavádzania a rozvoja elektronických služieb;

Viď vyššie v kapitole A,B.I.e).

F2 pri využití princípov subsidiarity posilňovať 
spoluprácu a dosiahnuť synergiu rôznych úrovní 
samosprávy a štátnej správy;

F3 posilňovať efektívnosť a profesionalitu riadenia a 
verejného rozhodovania, vyhodnocovať mieru 
účinnosti vynaložených prostriedkov v porovnaní 
s dosiahnutými výsledkami;

A4 - diskutovať o efektívnejšom výkone 
kompetencií mesta a mestských častí, 
vrátane potrebného majetku a finančných 
prostriedkov

F4 zavádzať a upevňovať princípy otvorenej 
demokratickej samosprávy, efektívne, úplne a 
včas informovať občanov, aktívne využívať 
podnety a spätnú väzbu;

Viď vyššie v kapitole A,B.I.e).

F5 prostredníctvom aktívnej spolupráce s občanmi a 
ďalšími právnickými subjektmi, vrátane 
zohľadnenia podmienok pre bezbariérovosť a 
rovnosť príležitostí;

F6 vypracovať transparentné, kontrolovateľné 
nástroje na usmerňovanie rozvoja vrátane 
systémových väzieb medzi strategickými cieľmi 
územného, sociálneho, hospodárskeho rozvoja a 
nakladania s majetkom mesta.

A5 - pripraviť a vydať príručku 
Bratislavčana, ktorej obsahom bude ako 
postupovať pri obvyklých občianskych 
situáciách

V rámci nového webu bratislava.sk vznikla sekcia Ako vybaviť, ktorá mapuje životné 
situácie a dáva občanom návod ako ich riešiť a na ktoré inštitúcie sa obrátiť.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej 

úrovni v prospech ob čanov, podnikate ľov a 
ďalších subjektov pôsobiacich na území 
mesta

A2 - zvýšiť dostupnosť služieb mesta 
rozvojom elektronických služieb

Ide o projekt, ktorý rieši informatickú podporu poskytovania služieb občanom v rámci 
originálnych kompetencií samosprávy, vytypovaných v štúdii uskutočniteľnosti s tým, že 
bude mať riešené jedno rozhranie vo vzťahu k občanovi, podania občanov budú 
spracovávané elektronicky, centrálne riešenie bude prevádzkovať magistrát a mestské 
časti budú prispievať na prevádzku. Finančne má byť projekt podporený z európskych 
fondov, z operačného programu Bratislavský kraj. Mesto ustanovilo riadiace  štruktúry 
projektu, vrátane účasti mestských častí a pripravilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok . Dňa 8.3.2013 mesto úspešné podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku . V súčasnosti prebieha príprava na centrálne riešenie.

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.I.a) spoločný projekt mesta, mestských častí a 
mestských organizácií:

i. dohoda o spoločnom postupe pri zavádzaní 
eGovernmentu a podmienkach
zefektívnenia podmienky informačných tokov;

Vytvorený spoločný riadiaci organ elektronizácia služieb samosprávy -Mestská rada v 
ktorom sú zastúpení všetci starostovia a predsedov politických klubov. Vytvorený riadiaci 
vybor projektu a projektový tím odborníkov zo všetkých mestských časti. Vytvorí sa 
Integrovaný informačný systém Bratislavy na poskytovanie elektronických služieb

ii. spracovanie podrobného projektu vrátane 
finančného zabezpečenia;

V máji 2012 bol spracovaný projekt financovania e-Govenmentu v podmienkach 
bratislavskej samosprávy prostredníctvom zdrojov z OPBK , štátneho rozpočtu a rozpočtov 
mesta a MČ 

iii. realizácia projektu vrátane realizácie verejného 
obstarávania na dodanie služieb.

V príprave.

F.I.b) vytvorenie a aktívne využívanie geografického 
informačného systému mesta:

A2 - rozvíjať geografický informačný 
systém s možnosťou prístupu verejnosti

V rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy bude vytvorený špeciálny 
modul Geograficky informačný systém pre verejnosť

i. vytvorenie štruktúry a architektúry informačného 
systému, vrátane všetkých prvkov a 
elektronických databáz; systému, vrátane 
všetkých prvkov a elektronických databáz;

ii. vytvorenie a zavedenie geografického systému 
dodávateľom, vybraným v rámci verejného 
obstarávania;

iii. používanie systému vrátane systematickej a 
pravidelnej aktualizácie dát.



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

Bola vytvorená školiaca miestnosť s potrebným technologickým zariadením. Školenia 
prebiehajú podľa potreby. Bol vytvorený plán školení na využitie informačných technológii  
pri poskytovanie služieb. Školenia budú prebiehať počas celého roka. 

i. identifikácia potrieb školení;
ii. zostavenie plánu školení;
iii. realizácia školení s následným vyhodnocovaním 

efektivity.



Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. II) Zefektívnenie administratívnych výkonov 

prostredníctvom zriadenia digitálneho úradu
A3 - transparentne nakladať s verejným 
majetkom a šetriť verejné zdroje

V príprave projekt digitalizácie písomnosti. 

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.II.a) otvorená samospráva - zverejňovanie informácií 
nad rámec zákona (faktúry, zmluvy a pod.) – 
transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi:

A1 - zverejňovať informácie nad rámec 
zákona (napr. investičné projekty a 
záväzné stanoviská k nim)

Okrem zverejňovania zmlúv a faktúr, ktoré od 1.1.2011 vyžaduje zákon, sú na internetovej 
stránke zverejňované informácie nad rámec zákona. Sú zverejňované všetky záväzné 
stanoviská k investičnej činnosti, ktorí vydáva mesto od začiatku volebného obdobia. Boli 
zverejnené rozhodnutia o pridelených bytoch spätne až do roku 1990 a každý štvrťrok sú 
zverejňované informácie o prenajatých bytoch po prerokovaní v sociálnej a bytovej komisii. 
Mesto presadzuje filozofiu, že všetky finálne materiály a rozhodnutia sú určené na 
zverejnenie. Mestská knižnica v Bratislave rozvinula  koncept mesta v službe 
Transparentná knižnica, kde sa zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry plne v súlade s 
koncepciou otvorenej samosprávy, ktorú mesto prijalo. V roku 2014 sa hlavné mesto 
umiestnilo v rebríčku otvorenosti samospráv na Slovensku na 4. miesto - čo je zlepšenie o 
tri miesta v porovnaní s rokom 2013

i. spracovanie a schválenie koncepcie otvorenej 
samosprávy

ii. identifikácia jednotlivých krokov, vedúcich k 
otvorenej samospráve, schválenie 
harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

F.II.b) digitálny úrad:
i. spracovanie a schválenie projektu otvoreného 

digitálneho úradu;
ii. schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

F.II.c) projekt elektronickej evidencie majetku mesta a 
mestských častí, vrátane údajov o zverení do 
správy, nájme alebo výpožičke a jej 
sprístupnenie prostredníctvom internetových 
stránok mesta a mestských častí:

A3 - zrealizovať projekt elektronickej 
evidencie majetku mesta a mestských 
častí, vrátane údajov o zverení do správy, 
nájme a výpožičke a zverejniť ho na 
internete

V realizácii. V súčasnosti prebieha reimplementácia modulu Majetok. Po jej dokončení 
bude možné zverejniť na internetových stránok mesta

i. spracovanie a schválenie projektu elektronickej 
evidencie majetku mesta;



ii. schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

F.II.d) verejné obstarávanie prostredníctvom 
elektronickej aukcie s cieľom šetrenia verejných 
zdrojov:

A3 - všetky verejné obstarávania robiť 
prostredníctvom elektronickej aukcie s 
cieľom šetriť zdroje mesta a zverejňovať 
výsledky obstarávaní

Mesto pripravilo návrh rozhodnutia primátora o verejnom obstarávaní, ktoré stanovuje ako 
základný postup pri verejnom obstarávaní použitie elektronickej aukcie. Rozhodnutie zatiaľ 
nebolo vydané vzhľadom na to, že sa pripravuje zmena štatútu a novela VZN o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, ktoré sú v pripomienkovom konaní na úrovni mestských 
častí. Napriek tomu sa verejné obstarávanie na magistráte zabezpečuje formou 
elektronickej aukcie.

A3 - Pri verejných obchodných súťažiach 
na predaj majetku používať elektronickú 
aukciu s cieľom zvýšiť výnos pre mesto a 
zverejňovať výsledky 

Mesto úspešne začalo využívať elektronické aukcie na predaj majetku a podarilo sa mu 
zvýšiť výnos oproti znaleckému posudku. Legislatívne zavedenie tohto inštitútu ako 
štandardného si vyžaduje zmenu štatútu mesta a VZN o zásadách hospodárenia s 
majetkom mesta.

i. spracovanie a schválenie projektu elektronickej 
aukcie;

ii. schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

F.II.e) projekt priamych prenosov z rokovaní 
zastupiteľstiev prostredníctvom televízie, ich 
archivovaní a sprístupňovaní prostredníctvom 
internetových stránok mesta alebo mestských 
častí:

Splnené. Rokovanie Mestského zastupiteľstva je možné sledovať online na stránke 
www.bratislava.sk

i. spracovanie a schválenie projektu priamych 
prenosov, ich archivácie a sprístupňovania 
vrátane komunikačného plánu;

ii. schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

F.II.f) výročné správy o meste a MČ; pravidelné 
informovanie verejnosti o fungovaní rôznych 
úrovní samosprávy a štátnej správy, závažných 
pripravovaných projektoch a iných dôležitých 
aspektoch života mesta, v nadväznosti aj 
skvalitnenie diskusného fóra na webovej stránke 
mesta:

A1 - pravidelne zverejňovať odpočet 
plnenia priorít samosprávy za daný rok 
formou výročnej správy

Plní sa.



i. spracovanie a schválenie komunikačnej stratégie 
o fungovaní rôznych úrovní samosprávy na 
základe dohody s partnermi;

ii. schválenie harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. III) Zavedenie klientského prístupu samosprávy k 

občanom a právnym subjektom
A5 - zvýšiť profesionalitu, efektívnosť a 
transparentnosť riadenia mesta

Transparentnosť - bolo prijaté protikorupčné minimum, ktoré je každoročne vyhodnocované 
v MsZ.

A5 - kontrolovať a zverejňovať plnenie 
lehoty 30 dní a ďalších zákonných lehôt na 
vybavenie podaní na magistráte

Priebežne sa to kontroluje v rámci interného softvéru magistrátu.

A5 - zaviesť pro zákaznícky orientované 
metódy do fungovania magistrátu



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.III.a) profesionalita riadenia:
i. schválenie parametrov na meranie profesionality 

riadenia
ii. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 

opatrení;
iii. realizácia nápravných opatrení.

F.III.b) efektívnejšie využívanie programového 
rozpočtovania ako zákonného nástroja 
slúžiaceho na vyhodnocovanie a meranie 
dosiahnutých efektov:

A 5 - zverejňovať plnenie merateľných 
ukazovateľov programového rozpočtu na 
vyhodnocovanie a meranie dosiahnutých 
efektov

Priebežne sa plní.

i. identifikácia deficitov efektívneho programového 
rozpočtovania a plánovanie nápravných opatrení;

ii. realizácia nápravných opatrení.

F.III.c) komunikačný manuál obsahujúci princípy 
jednania s občanom:

i. spracovanie komunikačného manuálu a školenie 
pracovníkov;

ii. informovanosť občanov o používaní 
komunikačného manuálu;

iii. vyhodnocovanie stavu spokojnosti občanov s 
komunikačnými zručnosťami pracovníkov mesta.

F.III.d) zvyšovanie kvality existujúceho kontaktného 
pracoviska služieb pre občanov:

i. schválenie parametrov na meranie spokojnosti s 
kvalitou práce kontaktného pracoviska;

ii. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení;

iii. realizácia nápravných opatrení.

F.III.e) zavedenie merateľného systému spokojnosti 
občanov vrátane skvalitnenia diskusného fóra na 
webových stránkach:

A5 - zaviesť merateľný systém spokojnosti 
občanov vrátane skvalitnenia diskusného 
fóra na web stránke mesta

Diskusné fórum bolo skvalitnené a prostredníctvom neho sa realizujú aj diskusie k 
dôležitým zámerom mesta ako napr. parkovacia politika, PKO a pod. Do prevádzky bol 
uvedený portál, kde existuje aj rozšírené diskusné fórum s možnosťou pre občanov vkladať 
nielen pripomienky, ale aj prílohy, linky, dokumenty a pod.



i. schválenie parametrov na meranie spokojnosti s 
kvalitou práce orgánov mesta;

ii. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení;

iii. realizácia nápravných opatrení.

F.III.f) posilnenie aktívneho občianstva mladých: C3 - pripraviť projekt Mladá Bratislava na 
rozvoj spolupráce samosprávy s mladými 
ľuďmi

Projekt sa realizuje v spolupráci s Mladým parlamentom. V rámci neho vznikajú podujatia 
ako napríklad Rozbaľ to! deň detí, Bratislava objektívom detí a mládeže, kampaň proti 
šikanovaniu a pod.

i. v spolupráci s relevantnými partnermi vypracovať 
a schváliť koncepciu programu posilnenia 
aktívneho občianstva mladých;

ii. identifikácia jednotlivých krokov vedúcich k 
otvorenej samospráve, schválenie 
harmonogramu a finančných zdrojov;

iii. realizácia krokov v zmysle harmonogramu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. IV) Spoluú časť občanov na rozhodovaní – 

participácia
A1 - posilniť informovanosť a zvýšiť 
spoluúčasť občanov na rozhodovaní

Realizuje sa prostredníctvom web stránky mesta

A1 - predložiť poslancom návrh 
pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti 
občanov a od roku 2012 postupne vyčleniť 
1% z celkových výdavkov, ktoré budú 
predložené na schválenie poslancom na 
základe návrhu zástupcov občanov, t.j. 
zaviesť participatívny rozpočet

Realizuje sa od roku 2011. Na rokovanie MsZ boli schválené Pravidlá občianskeho 
rozpočtu. Pre rok 2014 schválili mestskí  poslanci sumu 46-tisíc eur. Medzi zrealizovanými 
projektmi sú napríklad znovuoživenie bývalého kina Zora, komunitná záhrada v Rači, 
kompostovanie, revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici, Komunitné centrum generácií, 
autonómna zóna Lafranconi, zakúpenie náradia pre Zelenú hliadku a pod.



Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.IV.a) komunikačná stratégia mesta definujúca, ako 
často sa stretávať občanmi, podnikateľmi, NGO, 
ako s nimi komunikovať:

Priebežne sa plní.

i. spracovanie a schválenie komunikačnej stratégie

ii. realizácia aktivít komunikačnej stratégie;
iii. vyhodnocovanie efektivity komunikačnej 

stratégie.

F.IV.b) zapájanie občanov do rozhodovania už v etape 
prípravy projektov – pred schválením zámerov – 
Arhuský dohovor; participácia občanov, aby 
diskutovali o veľkých investičných zámeroch, 
zapojenie občanov do odborných komisií 
zastupiteľstiev:

A1 - včas informovať verejnosť o 
závažných zámeroch mesta a organizovať 
verejné diskusie k nim, vrátane diskusií na 
web stránke mesta

V roku 2011 sa konali prvé verejné diskusie k závažným problémom mesta. Najväčšou 
verejnou diskusiou spojenou aj s prieskumom verejnej mienky a tzv. deliberačným fórom 
bol diskusia o budúcnosti PKO a nábrežia v jeho okolí, ktorá sa konala v máji a júni. Konali 
sa verejné diskusie k materiálom do mestského zastupiteľstva o nosnom dopravnom 
systéme. V lete sa konala krátka verejná diskusia k návrhu Dopravného podniku Bratislava 
na rušenie liniek MHD. V zmysle tejto priority bolo na internetovej stránke mesta zriadené 
stále diskusné fórum. V roku 2012 prebiehala verejná diskusia k parkovacej politike mesta. 
Mesto pripravilo prezantácie a diskusiu k investičným zámerom výstavby Predstaničného 
námestia, Vydrice, Zuckermandlu, Predstaničného námestia a pod.

i. spracovanie a schválenie metodiky zapájania 
občanov v zmysle Arhuského dohovoru;

ii. používanie metodiky v procese schvaľovania 
investičných zámerov.

F.IV.c) verejné zhromaždenia na podporu 
participatívnosti, zavádzanie princípov 
asociačného manažmentu (združovania sa, 
podpora komunitných centier):

A1 - posilniť účasť občanov na 
rozhodovaní formou verejného 
pripomienkového konania k zásadným 
projektom a materiálom pred ich 
schválením

Plní sa - pozri F.IV b)

i. spracovanie a schválenie programu na podporu 
participatívnosti;

ii. realizácia aktivít plánu.



F.IV.d) periodické stretnutia obyvateľov, neziskových 
organizácií a podnikateľov s predstaviteľmi 
mesta na vybrané témy (fungovanie samosprávy 
a verejnej správy, životné prostredie, mládež, 
sociálna oblasť, bezpečnosť, kultúra):

Každý mesiac sa realizuje projekt Deň otvorených dverí s primátorom. Mestské 
zastupiteľstvo v rámci rokovacieho poriadku umožnilo vystúpiť občanom bez 
predchádzajúceho súhlasu poslancov.

i. spracovanie a schválenie programu periodických 
stretnutí;

ii. realizácia aktivít plánu.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. V) Synergia a spolupráca rôznych úrovní 

samosprávy
A4 - zvýšiť synergiu mesta a mestských 
častí
A4 - pravidelne organizovať diskusie mesta 
a mestských častí v regionálnom združení 
ZMOS k riešeniu spoločných problémov

Hlavné mesto Bratislava je členom Únie miest Slovenska (ÚMS). V roku 2013 sa Bratislava 
stala členom ZMOS-u.

A4 - pri vydávaní stanovísk k investičnej 
činnosti zaviesť systém dvoch pečiatok – 
záväzné stanovisko mesta vydať až po 
vyjadrení mestskej časti

Po dohode so starostami mestských častí sa zaviedol systém, podľa ktorého sa mestským 
častiam zasielajú žiadosti o vydanie záväzného stanoviska, ktoré dostalo mesto (vrátane 
elektronických podkladov od navrhovateľa), aby sa mestská časť mohla k žiadosti vyjadriť, 
ak chce. Jej stanovisko je zohľadnené v záväznom stanovisku mesta k investičnej činnosti. 
Rovnako žiada mesto o stanovisko mestskej časti pri záväzných stanoviskách k 
dodatočnému povoleniu stavby. Rovnako sa plánuje spolupráca s mestskými časťami aj v 
otázkach výberu daní, kultúry, školstva a športu.

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.V.a) využitie koordinačnej úlohy Mestskej rady pre 
efektívnejšie zosúladenie aktivít mesta a 
mestských častí:

Plní sa. Mestská rada prerokováva všetky dokumenty, ktoré sú predkladané na Mestské 
zastupiteľstvo.

i. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení

ii. realizácia nápravných opatrení.

F.V.b) vnútorný mechanizmus v meste, spolupráca pri 
vydávaní stanovísk (ex ante):

i. identifikácia deficitov a plánovanie nápravných 
opatrení;

ii. realizácia nápravných opatrení.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie



F. VI) Systémové prepojenie územného a socio-
ekonomického plánovania rozvoja mesta

C5 - pripraviť novú metodiku tvorby a 
zmien územného plánu

Naštartovaný bol nový spôsob obstarávania ZaD ÚPN v nasledovných krokoch:
1. priebežný zber podnetov
2. odborné triedenie podnetov
3. komunálno-politické vyhodnotenie podnetov
4. predloženie celého zoznamu podnetov roztriedených na základe výsledkov krokov 2 a 3 
na rokovanie a odsúhlasenie MsZ
5. spracovanie podnetov podľa záverov MsZ a podľa stupňa pripravenosti jednotlivých 
podnetov
6. prerokovanie a schvaľovanie jednotlivých navrhnutých zmien samostatne, alebo po 
skupinách podľa ich „priechodnosti“
Nový spôsob prípravy a obstarávania zmien ÚPN bola v skúšobnom kole  - skupina zmien 
a  doplnkov ZaD 03. Rovnako boli v roku 2014 obstarane aj ZaD 5.

C5 - na strategických miestach prednostne 
prenajímať pozemky pre investičnú 
výstavbu s možnosťou odkúpenia až po 
výstavbe

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.VI.a) systematická tvorba ÚP zón vrátane aktívnej 
komunikácie s verejnosťou v úzkej súčinnosti 
hlavného mesta a mestských častí:

Hlavné mestoobstarávalo nasledovné ÚPN-Z:
1. PKO (ÚPN Z Bratislavské nábrežie) 
2. ÚPN Z Machnáč - aktualizácia
3. ÚPN Z Dunajská – aktualizácia

Hlavné mesto úzko spolupracuje pri obstrávaní ÚPN-Z mestskými časťami:
1. ÚPN-Z Pamiatková zóna Rusovce
2. ÚPN-Z Lamač – Zečák
3. ÚPN-Z lamač – Malokarpatské námestie
4. ÚPN Z pamiatková zóna Rusovce

i. spracovanie a schválenie harmonogramu tvorby 
územno-plánovacej dokumentácie zón vrátane 
zabezpečenia financovania

ii. realizácia harmonogramu za aktívnej 
komunikácie s verejnosťou.

F.VI.b) implementácia PHSR a jeho premietanie do 
tvorby ÚPN:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 - projekt predstavuje 
spracovaný ucelený strategický dokument - celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu 
- schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1614/2014 zo dňa 25. - 26.6.2014. 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 - projekt predstavuje 
spracovaný ucelený strategický dokument - celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu 
- schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014   



i. schválenie PHSR, spracovanie a schválenie 
metodiky premietania do územno-plánovacej 
dokumentácie;

ii. používanie metodiky.

Priority, opatrenia, aktivity Programové ciele 2011-2014 Plnenie
F. VII) Posilnenie legislatívneho postavenia 

Bratislavy v rámci Slovenska

Opatrenia Programové ciele 2011-2014 Plnenie

F.VII.a) upravenie legislatívneho postavenia hlavného 
mesta

Posledná schválená novela zákona o Bratislave bola v roku 2012.

i. iniciovanie verejnej a odbornej diskusie o 
postavení hlavného mesta

ii. rokovania s kompetentnými partnermi;
iii. realizácia optimálneho modelu postavenia 

Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska.


