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Návrh  uznesenia  
 
Mestské  zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 

 
Schvaľuje  

 
 Indikatívnu finančnú časť PHSR na obdobie 2015 – 2020. 

 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

 
Novelizácia zákona č. 539/2008 Z. z. zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa menil 

a dopĺňal zákon o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1.1.2015 o.i. priniesla 
zmenu v § 8 ods. 3. písm. e) v doplnení: finančnej časti, ktorá obsahuje finančné 

zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky 

realizácie programu rozvoja obce. Hlavné mesto SR Bratislava preto pristúpilo v roku 2015 
k doplneniu  indikatívnej finančnej časti PHSR 2015 – 2020.  

Spracovanie indikatívneho finančného plánu PHSR pre obdobie 2015 – 2020 bolo 
ohraničené dvoma limitáciami – schváleným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy  
na obdobie 2015 – 2017 a aktuálne pripravovaným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy  
na obdobie 2016 – 2018.  

Spracovanie indikatívneho finančného plánu PHSR bolo koordinované pracovnou 
skupinou pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (2010 – 2020). V pracovnej 
skupine boli zastúpené všetky organizačné zložky magistrátu, potrebné a zodpovedné  
za prípravu indikatívneho finančného plánu PHSR. 

Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020 bola spracovaná  
po jednotlivých strategických témach členených do 6 oblastí (A) Bratislava – nadregionálne 
centrum, B) Znalostná ekonomika, C) Kvalita života a ľudské zdroje, D) Kvalita životného 
prostredia a mestského priestoru, E) Doprava a technická infraštruktúra, F) Správa a riadenie 
mesta. 

 
Je potrebné zdôrazniť, že spracovanie Indikatívneho finančného plánu PHSR 

2015 – 2020 je zásadnou podmienkou pre čerpanie externých  prostriedkov na splnenie 
definovaných aktivít najmä v Integrovanom regionálnom operačnom programe. 
 
 
Návrh záverov: 
 
1. aktualizovať strategické tém a zadefinovať  opatrenia v PHSR priamo súvisiacich s novými 
operačnými programami financovanými zo zdrojov EÚ pre obdobie 2014 – 2020 v oblastiach 
dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, 
ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje 
energie;   
 
2. prepojiť  vybrané  strategické  témy a opatrenia v kontexte rozbiehajúceho sa operačného 
programu Integrovaný regionálny operačný program („IROP“), ktorý je zameraný najmä na 
rozvoj miestnej samosprávy (mestá a obce) a je implementovaný cez Regionálnu integrovanú 
územnú stratégiu (ďalej len „RIUS“) (v súčasnosti v procese schvaľovania  
na Riadiacom orgáne  pre IROP); 
 
3. rozpracovať   možnosti čerpania z ďalších externých  finančných prostriedkov (tzv. mäkké 
projekty, verejné a súkromné  zdroje, a ich vzájomné kombinácie). 
 
 
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 23.11.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4 Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015-2020 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča 
Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Indikatívnu finančnú časť PHSR na 
obdobie 2015-2020 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indikatívna finančná čast PHSR na obdobie 2015 – 2020 

kód uzn.: 2.7.1 

   

Uznesenie č. 227/2015 
     zo dňa 26. 11. 2015 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť Indikatívnu finančnú časť PHSR na obdobie 2015 - 2020. 
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1. VÝCHODISKÁ 
 
Zákon č. 377/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon SNR o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave. 
 
Zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky. 
 
Zákon č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon o podpore regionálneho rozvoja. 
 
Zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja. 
 
Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, február 2015, verzia 2 (podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.). (Metodika, február 2015) 
 
Uznesenie č.1020/2010 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva „Návrh Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 
2020“. 
 
Uznesenie č. 100/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva „Rozpočet hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2015 – 2017“. 
 
Návrh rozvojového rozpočtu hlavného mesta na rok 2016 – 2018, interný materiál Sekcie 
financií, stav k októbru 2015. 
 
Rozhodnutie primátora na základe Pravidelnej porady primátora zo dňa 19.5.2015 o vytvorení 
pracovnej skupiny pre doplnenie finančnej časti do Programu  hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (2010-2020). 
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2. ÚVOD 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), podľa zákona NR SR  
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, je pre obce strednodobý rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej 
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja  
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je 
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  
 
PHSR hlavného mesta vychádza z osobitného postavenia Bratislavy ako hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ktoré je definované predovšetkým Ústavou SR a zákonom NR SR  
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov. Hlavné mesto Bratislava plní funkciu politického, kultúrneho, obchodného, 
vedeckého a spoločenského centra Slovenska so silným postavením a vzťahmi v širšom 
stredoeurópskom priestore. Ako ekonomicky najsilnejšia aglomerácia s dynamickým 
rozvojom má Bratislava osobitný vzťah aj k Bratislavskému samosprávnemu kraju. PHSR 
preto musí zohľadňovať všetky tieto špecifiká s osobitnými hospodárskymi a sociálnymi 
danosťami a potrebami. S ohľadom na uvedené je kľúčovou zodpovednosťou magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho organizačných útvarov zodpovedných za prípravu 
a aktualizáciu PHSR zabezpečiť, aby hlavné strategické témy rozpracované v prioritách, 
opatreniach a aktivitách zostávali vierohodné, relevantné, naplnené a transparentné. Zároveň 
však strategické témy musia operatívne reagovať na dynamické zmeny a potreby v rámci 
jednotlivých oblastí nadnárodného ako aj regionálneho charakteru.  
 
Vybrané strategické témy rozvoja Bratislavy sú prierezové  a navzájom previazané. Nie sú 
medzi nimi jednoznačné hranice. Zahŕňajú ekonomické aj sociálne aspekty. Riešiť ich 
separátne, bez chápania súvislostí a potrieb zmien v súvisiacich oblastiach nie je efektívne, 
preto sú do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta zaradené rovnocenne  
a tvoria jeho jadro. Strategické rozvojové témy pre obdobie 2010 – 2020 sú: 
 
A) Bratislava – nadregionálne centrum 
B) Znalostná ekonomika 
C) Kvalita života a ľudské zdroje 
D) Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 
E) Doprava a technická infraštruktúra 
F) Správa a riadenie mesta. 
 
Novelizácia zákona č. 539/2008 Z. z. zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal 
zákon o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1.1.2015 o.i. priniesla zmenu v § 8 
ods. 3. písm. e) v doplnení: finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie 

jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu 

rozvoja obce.  

 

V súvislosti s uvedeným hlavné mesto SR Bratislava pristúpilo v roku 2015 k aktualizácii 
PHSR z pohľadu doplnenia indikatívneho finančného plánu pre obdobie 2015 – 2020  
k jednotlivým strategickým rozvojovým témam v súlade s „Metodikou na vypracovanie 
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce“, ktorú vypracovalo Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Metodika, február 2015). 
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Spracovanie indikatívneho finančného plánu PHSR pre obdobie 2015 – 2020 bolo ohraničené 
dvoma limitáciami – schváleným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy na obdobie 2015 – 
2017 a aktuálne pripravovaným rozpočtom hlavného mesta Bratislavy na obdobie 2016 – 
2018.  
 
Vypracovanie indikatívneho finančného plánu PHSR bolo koordinované pracovnou skupinou 
pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (2010-2020). V pracovnej skupine boli 
zastúpené všetky organizačné zložky magistrátu (viď. Príloha_2), potrebné a zodpovedné  
za prípravu indikatívneho finančného plánu PHSR. 
 
Je potrebné zdôrazniť, že spracovanie Indikatívneho finančného plánu PHSR 2015 – 
2020 je zásadnou podmienkou pre čerpanie externých prostriedkov na splnenie 
definovaných aktivít najmä v Integrovanom regionálnom operačnom programe. 
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3. INDIKATÍVNA FINANČNÁ ČASŤ PHSR NA OBDOBIE 2015 – 2020  
 
Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020 bola spracovaná po jednotlivých 
strategických témach členených do 6 oblastí (A) Bratislava – nadregionálne centrum,  
B) Znalostná ekonomika, C) Kvalita života a ľudské zdroje, D) Kvalita životného prostredia  
a mestského priestoru, E) Doprava a technická infraštruktúra, F) Správa a riadenie mesta. 
 
Limitujúcimi prvkami jeho spracovania boli paralelne schválené1 resp. pripravované2 
dokumenty súvisiace s finančným zabezpečením záväzkov hlavného mesta Bratislavy. 
S ohľadom na to je potrebné zdôrazniť, že fungovanie mesta so všetkými jeho záväzkami, 
cieľmi a prioritami je živý, dynamický a otvorený systém. V rámci takéhoto systému je 
možné časť rámcových aktivít formou strednodobého výhľadu plánovať prostredníctvom 
indikatívneho rozpočtovania. Každoročný uvedený cyklus fungovania systém mesta však 
vízie strednodobého ekonomického výhľadu upravuje a koriguje.   
 
A. Bratislava – nadregionálne centrum 
 
Strategická téma A „Bratislava – nadregionálne centrum“ v PHSR pre obdobie rokov       
2010 – 2020 obsahuje 6 priorít a 28 opatrení, z ktorých 8 opatrení je spoločných s opatreniami 
identifikovanými v strategickej téme B „Znalostná ekonomika“. Počet priorít  pre obdobie 
2015 – 2020 je 6 a opatrení 13:  
 
A.I) Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka ktorému bude v záujme 
investora v Bratislave zostať, čím si mesto udrží konkurencieschopnú pozíciu aj voči 
okolitým metropolám ako Viedeň a Budapešť, ale aj posilní atraktivitu pre nových investorov: 

- aktívna pro-podnikateľská politika miest, 
- profesionálny asistenčný servis pre znalostne náročných investorov a pre 

inovačné  aktivity firiem, 
- elektronizácia verejnej správy, 
- program podpory mládežníckych inkubátorov. 

 
A.II) vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých bude mať mesto úlohu aktívneho 
hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora: 

- účasti na spoločných projektoch a aktivitách, členstvo v medzinárodných 
organizáciách. 

 
A.III) program Bratislava - centrum cudzojazyčného, celoživotného vzdelávania: 

- podpora vysokého školstva, 
- podpora celoživotného vzdelávania. 

 
A.IV) Destinačný manažment Bratislavy 

  -    alokácia zdrojov na podporu príjazdového turizmu (napr. zvyšovanie podielu časti  
                   vybranej dane z ubytovania na podporu turizmu). 
 
 

                                                           
1 Uznesenie č. 100/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2015 – 2017 
2 Návrh rozvojového rozpočtu hlavného mesta na rok 2016 – 2018, http://www.bratislava.sk/hlavne-mesto-
predlozilo-navrh-rozvojoveho-rozpoctu-mesta-mestskym-poslancom/d-11049588/p1=11049950  
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A.V) Organizovanie  kultúrnych, športových a ďalších podujatí:  
- profesionálny marketing pre vyhľadávanie a uchádzanie sa o "globálne podujatia" 

(veľké medzinárodné podujatia) a zároveň aktívne organizovanie vlastných podujatí, 
- 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, 

- 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, 

- komplexná rekonštrukcia priestoru  pod Mostom SNP (Novým mostom) tak, aby 
zároveň spĺňal úlohu kľúčového nástupného miesta do centra mesta, na Bratislavský 
hrad ako aj pre národnú kultúrnu pamiatku Devín. 

 
 A.VI) Spolupráca s okolitými regiónmi, mestami, obcami v oblastí ochrany prírody,  dopravy 
a koncepcie územného rozvoja v prihraničnom regióne 
 aktívna účasť na procese spracovania a realizácie Dunajskej stratégie. 
 
Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka A resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 A). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému A uvádza tabuľka č.1. 
 
Tabuľka č. 1 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému A  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít  2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje ) 

A. Bratislava – nadregionálne 
centrum 

6      29 890 124,- EUR 
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B. Znalostná ekonomika 
 
Strategická téma B „Znalostná ekonomika“ v PHSR pre obdobie rokov 2010 – 2020 obsahuje 
4 priority  a 22 opatrení, z ktorých 8 opatrení je spoločných s opatreniami identifikovanými 
v strategickej téme A „Bratislava – nadregionálne centrum“. Počet priorít  pre obdobie 2015 – 
2020 je 3 a opatrení 11:  
 
B.I) Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka ktorému bude v záujme investora 
v Bratislave zostať, čím si mesto udrží konkurencieschopnú pozíciu aj voči okolitým   
metropolám ako Viedeň a Budapešť, ale aj posilní atraktivitu pre nových investorov: 

- aktívna pro-podnikateľská politika miest, 
- profesionálny asistenčný servis pre znalostne náročných investorov a pre inovačné  

aktivity firiem, 
- elektronizácia verejnej správy, 
- program podpory mládežníckych inkubátorov. 

 
B.III) Program spolupráce akademických a výskumných inštitúcií s podnikmi: 

- podpora vzniku partnerstiev, sieťovania, profesionálny servis klastrovým 
organizáciám, 

- podpora vzniku pro-inovačných inštitúcií, 
- 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, 

- pomoc pri zakladaní inovačných firiem. 
 
B.IV) Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a kreatívneho priemyslu: 
      -    opatrenia na podporu rozvoja informačných technológií a tvorby softvéru. 
 
Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka B resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 B). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému B uvádza tabuľka č.2. 
 
Tabuľka č. 2 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému B  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít  2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

B. Znalostná ekonomika  3 776 100,- EUR 
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C. Kvalita života a ľudské zdroje 
 
Strategická téma C „Kvalita života a ľudské zdroje“ v PHSR pre obdobie rokov 2010 – 2020 
obsahuje 7 priorít  a 23 opatrení. Počet priorít pre obdobie 2015 – 2020 je 7 a opatrení  15:  
 
C.I) Preventívna a prorodinná politika mesta: 

- rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s deťmi s cieľom napomáhať 
zosúladeniu pracovných a rodinných funkcií členov rodiny. 

 
C.II) Politika podpory mimovládnych organizácií:     

- skvalitnenie grantovej politiky mesta. 
 
C.III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

- mesto v spolupráci so zainteresovanými aktérmi spracuje komplexný prehľad 
infraštruktúry pre šport , 

- Príprava Stratégie  rozvoja kultúry v meste, 
- budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých zariadení a podpora ich činnosti.  

 
 
C.IV) Programy zdravého životného štýlu „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“: 

- zabezpečenie čistoty mesta, 
- koncepcia udržania a zachovania rekreačných oblastí a jej následná realizácia. 

 
C.V)  Program „Bezpečné mesto“: 

- uskutočňovanie prevencie a osvety, 
- posilnenie policajných hliadok na uliciach, 
- rozšírenie bezpečnostného kamerového systému na území mesta v spolupráci  

s mestskými časťami.  
 

C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb: 
- komunitný plán sociálnych služieb, 
- posilňovanie terénnych a ambulantných služieb, vytváranie komplexných sietí služieb 

pre jednotlivé komunity (časti) mesta, personálne posilnenie terénnych služieb, 
- zlepšenie koordinácie mesta a samosprávneho kraja pri zabezpečovaní služieb krízovej 

intervencie pre ohrozené skupiny (bezdomovci, obete domáceho násilia a pod.), 
- prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení prevádzkovaných mestom. 

 
C.VII) Mestské nájomné byty pre nízkopríjmové skupiny a pre mladé rodiny: 

- realizácia programu výstavby mestských nájomných bytov. 
 
Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka C resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 C). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému C uvádza tabuľka č.3. 
 
Tabuľka č. 3 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému C  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít  2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

C. Kvalita života a ľudské zdroje 7 20 171 433,- EUR 
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D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 
 
Strategická téma D „Kvalita životného prostredia a mestského priestoru“ v PHSR pre obdobie 
rokov 2010 – 2020 obsahuje 9 priorít  a 30 opatrení. Počet priorít  pre obdobie 2015 – 2020 je 
7 a opatrení  13:  
 
D.I) Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov                             
a zachovanie charakteru špecifických častí mesta: 
      -    vytváranie nových verejných priestranstiev, 
      -  pokračovanie v pamiatkovej obnove a prezentácii najvzácnejších architektonických  
           objektov. 
 
D.II) Politika udržania a rozvoja plôch zelene: 

- aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch, 
- spracovanie a schválenie programu starostlivosti o dreviny. 

 
D.III) Environmentálna politika mesta a obnoviteľné zdroje: 

- zavedenie komplexného monitorovacieho systém kvality životného prostredia  
a stanovenie limitov jeho zaťaženia. 

 
D.V)  Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta: 

- aktualizácia Programu odpadového hospodárstva, 
- dobudovávanie siete zberných dvorov, 
- sanácia nelegálnych skládok a starých environmentálnych záťaží. 

 
D.VII) Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta: 

- postupná realizácia opatrení na zlepšovanie energetickej účinnosti budov, 
- príprava projektov na využívanie externých finančných zdrojov v oblasti zvyšovania 

energetickej účinnosti budov. 
 

D.VIII) Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v environmentálnej oblasti a oblasti  
ochrany kultúrneho dedičstva: 

- podpora a organizovanie náučno-zábavných podujatí a programov pre mládež, 
- zvyšovanie informovanosti verejnosti o význame pamiatok. 

 
D.IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny: 
      -    program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom klimatických zmien. 
 
Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka D resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 D). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému D uvádza tabuľka č.4. 
 
Tabuľka č. 4 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému D  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít  2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

D. Kvalita životného prostredia 
a mestského priestoru 

7 45 924 365,- EUR 
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E. Doprava a technická infraštruktúra 
 
Strategická téma E „Doprava a technická infraštruktúra“ v PHSR pre obdobie rokov  
2010 – 2020 obsahuje 9 priorít  a 26 opatrení. Počet priorít pre obdobie 2015 – 2020 je 5 
a opatrení 9: 
 
E.I) Systém mestskej hromadnej dopravy: 

- 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, 

- schválenie a realizácia programu preferencie električkovej dopravy (znižovanie počtu 
kolíznych bodov, dynamické riadenie dopravy s preferenciou električiek, prejazdnosť 
križovatiek a priecestí električkovou dopravou, 

- 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“), 

- obnova a ekologická modernizácia vozového parku MHD. 
 
E.II) Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy: 

- 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 integrovaného dopravného systému a zároveň boli kompatibilné  
s Bratislavskou mestskou kartou, ktorá poskytuje široké využitie najmä v kultúrnych 
službách mesta. 

 
E.IV) Cyklistická doprava:  

- 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). 

 
E.VI) Plán strategických dopravných stavieb 2011-2025: 

- prestavba Starého mosta ako súčasti realizácie nosného dopravného systému, 
- spracovanie Územného generelu dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 
 
E.VII) Mestská parkovacia politika 

- budovanie parkovacích kapacít na vstupoch do mesta v nadväznosti na verejnú 
hromadnú dopravu (napr. záchytné parkoviská pre zabezpečenie funkčnosti systému 
integrovanej hromadnej dopravy). 
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Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka E resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 E). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému E uvádza tabuľka č.5. 
 
Tabuľka č. 5 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému E  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít 2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

E. Doprava a technická 
infraštruktúra 

5 830 247 506,- EUR 
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F. Správa a riadenie mesta 
 
Strategická téma F „Správa a riadenie mesta“ v PHSR pre obdobie rokov 2010 – 2020 
obsahuje 7 priorít  a 24 opatrení. Počet priorít pre obdobie 2015 – 2020 je 4 a opatrení 9:  
 
F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov  
a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta: 

- spoločný projekt mesta, mestských častí a mestských organizácií, 
- vytvorenie a aktívne využívanie geografického informačného systému mesta, 
- projekt školení a e-learningu o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta  

pre užívateľov. 
 
F.II)  Zfektívnenie administratívnych výkonov prostredníctvom zriadenia digitálneho úradu: 

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

- projekt priamych prenosov z rokovaní zastupiteľstiev prostredníctvom televízie, ich 
archivovaní a sprístupňovaní prostredníctvom internetových stránok mesta alebo 
mestských častí, 

- 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. 

 
F.III) Zavedenie klientskeho prístupu samosprávy k občanom a právnym subjektom: 

- profesionalita riadenia. 
 
F.VI) Systémové prepojenie územného a socio-ekonomického plánovania rozvoja mesta. 
Rozvoj obce na územnoplánovacej úrovni: 

- oblasť územnoplánovacej prípravy na celomestskej úrovni – zabezpečovanie 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie na území mesta, 

- oblasť územnoplánovacej prípravy na celomestskej úrovni – zabezpečovanie 
obstarávania územnoplánovacích podkladov (územných generelov pre jednotlivé 
zložky osídlenia) na území mesta, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov   
dokumentácie – územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov. 

 
Bližší popis jednotlivých opatrení uvádza tabuľka F resp. Akčné plány uvedené v Prílohe 
P_1 F). Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému F uvádza tabuľka č.6. 
 
Tabuľka č. 6 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategickú tému F  

 
Názov strategickej témy 

 
Počet priorít  2015-2020 

Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

F. Správa a riadenie mesta 4 9 766 231,- EUR 
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4. ODPORÚČANIA A ZÁVERY 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislavy je živý, dynamický 
dokument. Realizácia by mala byť starostlivo sledovaná a program podľa potreby dopĺňaný  
a aktualizovaný. V nadväznosti na prípravu čerpania európskych finančných prostriedkov 
v novom Programovom období 2014 – 2020 v relevantných operačných programoch a ich 
prioritných oblastiach a témach, schválenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2016 – 2018, schválenia Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 
2015 – 2018 je možné pre najbližšie obdobie odporúčať: 
 
1. aktualizáciu strategických tém a zadefinovaných opatrení v PHSR priamo súvisiacich 
s novými operačnými programami financovanými zo zdrojov EÚ pre obdobie 2014 – 2020 
v oblastiach dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných 
podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť 
a obnoviteľné zdroje energie;   
 
2. prepojenie vybraných strategických tém a opatrení v kontexte rozbiehajúceho sa 
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program („IROP“), ktorý je zameraný 
najmä na rozvoj miestnej samosprávy (mestá a obce) a je implementovaný cez Regionálnu 
integrovanú územnú stratégiu (ďalej len „RIUS“) (v súčasnosti v procese schvaľovania  
na Riadiacom orgáne  pre IROP); 
 
3. rozpracovanie  možnosti čerpania z ďalších externých  finančných prostriedkov (tzv. mäkké 
projekty, verejné a súkromné  zdroje, a ich vzájomné kombinácie). 
 
V tabuľke č. 7 je uvedený sumárny indikatívny finančný rámec pre strategické témy A – F pre 
obdobie 2015 - 2020. 
 
Tabuľka č. 7 Sumárny indikatívny finančný rámec pre strategické témy A – F  

Názov strategickej témy Počet priorít 2015-2020 Indikatívna finančná 
alokácia v Eurách 

(rozpočet mesta a externé 
zdroje) 

A. Bratislava – nadregionálne 
centrum 

6 29 890 124,- EUR 

B. Znalostná ekonomika 3 776 100,- EUR 
C. Kvalita života a ľudské zdroje 7 20 171 433,- EUR 
D. Kvalita životného prostredia 
a mestského priestoru 

7 45 924 365,- EUR 

E. Doprava a technická 
infraštruktúra 

5 830 247 506,- EUR 

F. Správa a riadenie mesta 4 9 766 231,- EUR 
Spolu A – F  32 936 775 759,- EUR 
 



F. SPRÁVA A RIADENIE MESTA 

Dotknuté oddelenie: oddelenie informačných 
technológií, oddelenie komunikácie a marketingu, 
oddelenie obstarávania územnoplánovacích 
dokumentov a oddelenie stratégie rozvoja mesta a 
tvorby územnoplánovacích dokumentov

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

F.I.a) Spoločný projekt mesta, mestských častí a 
mestských organizácií, F.II.b) digitálny úrad. Pozn. názov 

opatrenia a projektu sa prelína s A,B.I.e) elektronizácia 

verejnej správy 

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

96 430,56 46 080 46 080 46 080 46 080 46 080 1 837 500,64 0 0 0 0 0

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

Geografický informačný systém  Hlavného mesta Bratislavy - prebieha 
0 210 000 115 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt: 365 v praxi web vzdelávania

Dobudovanie infraštruktúry prepojenia 
vzdialených pracovísk magistrátu, zmenšenie 
náročnosti na údržbu klientskej infraštruktúry, 
bezpečnosť prevádzkovaného softvéru a 
kompatibilita s novými, upgrade aplikačného 
softvéru, internetový a intranetový systém pre 
manažment a redizajn inernetového portálu 

90 000 124 900 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt budovania intranetu a helpdesku ako nástroja pre skvalitnenie 
práce užívateľov spolu s evidovaním a sledovaním softvérových licencií 
SAM a hardvér

0 82 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0

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

prepojenie s F.I.a)

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zverejňovanie informácií o majetku, 
hospodárení a rozhodovaní mesta

30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

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

TV Bratislava

Výroba a vysielanie zmluvne dohodnutých TV 
programov v TV Bratislava (napr. priame 
prenosy z rokvania MS zastupiteľstva) a 
zároveň odvysielanie príspevkov o jednotlivých 
aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti (cyklo 
programy - Metro magazín, Metro magazín 
Špeciál, Beseda o piatej, verejne stretnutia a 
diskusie atď)

270 400 270 400 270 400 270 400 270 400 270 400 0 0 0 0 0 0

F.II.f) 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

Pravidelné informovanie verejnosti a médií o procesoch a projektoch  
rôznymi komunikačnými a marketingovými prostriedkami. Grafické a 
softvérové riešenie pre inováciu oficiálnej internetovej stránky mesta. 
Od roku 2016 komplexný refresh a servis webovej stránky.

10 000 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

F.III) Zavedenie klientského prístupu samosprávy k 
občanom a právnym subjektom

F.III.a) Profesionalita riadenia

Komunikácia, marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
(horizontálna a vertikálna podpora cieľov, priorít a opatrení definovaných 
v PHSR vo vzťahu k  propagácií a prezentácií mesta a aktivít 
magistrátu: marketingova podpora podujatí  na úrovni  mesta; vlastná 
publikačná činnosť;bratislavská mestská karta;PR kampane 
podporujúcich produkty mesta;monitorig médií;organizácia  interných 
mediálnych podujatí  a foto servis.

429 600 595 000 595 000 595 000 595 000 595 000 0 0 0 0 0 0

F.VI.a) Oblasť územnoplánovacej prípravy na 
celomestskej úrovni – zabezpečovanie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie na území mesta 

Územný plán mesta

150 000 370 000 279 500 144 500 0 0 0 0 0 0 0 0

F.VI.b) Oblasť územnoplánovacej prípravy na 
celomestskej úrovni – zabezpečovanie obstarávania 
územnoplánovacích podkladov (územných generelov pre 
jednotlivé zložky osídlenia) na území mesta, ktoré slúžia 
ako podklad pre spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie – územného plánu mesta a jeho zmien a 
doplnkov   dokumentácie – územného plánu mesta a jeho 
zmien a doplnkov 

Územný generel 

54 000 72 000 123 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

 Indikatívny finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov priority Názov opatrenia Názov projektu/ aktivity Ukazovatele 

 Predpokladané zdroje z rozpočtu  mesta Predpokladané prostriedky z externých zdrojov

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

prepojenie s F.III.e.)

 F.VI) Systémové prepojenie územného a socio - 
ekonomického plánovania rozvoja mesta. Rozvoj obce na 
územnoplánovacej úrovni 

F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v 
prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov 
pôsobiacich na území mesta

F.II) Zefektívnenie administratívnych výkonov 
prostredníctvom zriadenia digitálneho úradu



E. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFAŠTRUKTÚRA 
 Dotknuté oddelenie: Sekcia dopravy a  Hlavný 
dopravný inžinier, oddelenie stratégie a projektov

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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.

Realizované trolejbusové trate Hroboňova, Patrónka a 
predĺženie TT Trenčianska. Relizácia tratí prebiehala od 
2013 - 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projektová dokumentácia 0 246 000 22 388 0 0 0 0 248 486 21 269 0 0 0

Realizácia 0 15 000 000 41 000 00 0 0 0 0 14 250 000 38 950 000 0 0 0

Projektová dokumentácia 0 250 844 114 480 10 037 0 0 0 238 302 108 756 9 535

Realizácia 0 0 35 000 000 45 000 000 0 0 0 0 33 250 000 42 750 000 0 0

Projektová dokumentácia 0 182 942 0 95 142 0 0 0 173 795 0 90 385 0 0

Realizácia 0 0 0 50 218 839 0 0 0 52 250 000

Električková trať Dúbravka. Projektová dokumentácia  bola 
obstaraná v roku 2014 vo výške 250 800 EUR

Realizácia 
7 780 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projektová dokumentácia bola 
obstaraná v roku 2014 v hodnote 
72 000 EUR. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizácia 3 889 686,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stavebný dozor 111 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.I.c) 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")

EDITS - European Digital Traffic Infrastructure Network 
for Intelligent Transport Systems. Prostredníctvom 
jednotlivých projektových aktivít prinesol EDITS unikátny 
systém dopravných a cestovných informácií, ich 
vzájomného prepojenia vrátane multimodálnych riešení. 
Cieľom bolo zabezpečiť dostupnosť efektívnych a 
hodnotných služieb pre cestujúceho pred ako aj počas 
jeho cesty. Ukončenie realizácie projektu v roku 2014. 
Celkový rozpočet bol vo výške  200 000 EUR. 

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0

E.I.e) Obnova a ekologická modernizácia vozového parku MHD

Obnova vozového parku električiek v Bratislave, Obnova 
vozového parku trolejbusov v Bratislave, Modernizácia 
údržbovej základne - I. Etapa; http://www.dpb.sk/projekty-
eu/ 9 350 000 14 180 000 2 900 000 2 900 000 0 0 158 950 000 33 075 000 12 667 585 75 488 580 0 0

 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. - transfér

200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kompenzácia dodatočnej zľavy pre ŤŽP
300 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0

Úbytok tržieb DPB,a.s. 800 000 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobudovanie tarifného zariadenia 1 462 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.IV) Cyklistická doprava

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

Zrealizované cyklotrasy v toku 2015: Cyklotrasa 
Trenčianska úsek: Dulovo-Bajkalská, Cyklotrasa Eurovelo 
6 - Južna radiála, Cyklotrasa Jelačičova - OC Central, 
Cyklotrasa Karloveské rameno 241 000 300 000 477 000 516 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Nosný systém MHD, Prevádzkový úsek Janíkov dvor - 
Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie - 
Bosákova ulica

Stavebný dozor, realizácia diela 
40 105 546 226 644,40 0 0 0 0 60 850 536 0 0 0 0

Projektová dokumentácia 0 2 800 000 0 0 0 0 0 2 660 000 0 0 0 0

Dopracovanie DUR 0 949 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EIA 0 22 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizácia 0 0 10 000 000 40 000 000 0 0 0 0 9 500 000 38 000 000 0 0

Projektová dokumentácia 28 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizácia
0 905 800 1 486 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.II) Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy

E.I) Systém mestskej hromadnej dopravy

Modernizácie električkovej trate Vajnorská

Modernizácie električkovej trate RužinovskáE.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)

Modernizácie električkovej trate Karlovesko-Dúbravská 
radiála 

Električková trať Radlinského-Štefanovičova 1.etapa

E.VII) Mestská parkovacia politika

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)

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne 
Vrakuňa

E.VI) Plán strategických dopravných stavieb 2011-2025

Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

E.VI.d) Spracovanie Územného generelu dopravy hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

E.VI.c) Prestavba Starého mosta ako súčasti realizácie nosného 
dopravného systému Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- 

Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica- 
Janíkov dvor

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 
integrovaného dopravného systému) a zároveň boli kompatibilné 
s Bratislavskou mestskou kartou, ktorá poskytuje široké využitie 
najmä v kultúrnych službách mesta

89 350,53

Názov opatrenia Ukazovatele 

 Indikatívny finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov projektu/ aktivity Názov priority 

 Predpokladané zdroje z rozpočtu  mesta Predpokladané prostriedky z externých zdrojov

00 0 0 01 128 12800
SEA, realizácia 

0 0 0



Dotknuté oddelenia:  oddelenie životného prostredia a mestskej 
zelene, Útvar hlavenej architektky, oddelenie Stratégie a projektov

D.I.b) Vytváranie nových verejných priestranstiev
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Pozn. Projekt Bratislava sa 

pripravuje na zmenu klímy sa prelína s prioritami D.III); D.IX) 
0 2 292 420 748 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Mesto bude priebežne obnovovať najvýznamnejšie pamiatky a sprístupní 
doposiaľ nevyužívané historické objekty (NKP Hrad Devín a Mestské 
hradby, Michalská veža, Mirbachov palác, Dom u dobrého pastiera, Rodný 
dom J.N.Hummela, budova bývalého Múzea umeleckých remesiel 
Beblavého, Panenská 11). Etapa 1: Spracovať zoznam objektov určených 
na pamiatkovú obnovu, Etapa 2: realizovanie projektov zo zoznamu z Etapy 
1.

0 7 440 000 7 440 000 7 440 000 7 440 000 7 440 000 0 0 0 0 0 0

Názov projektu: "Vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a 
poloprírodných oblastí s environmentálnymi vlastnosťami v Hlavnom meste 
SR Bratislava". Vypracovanie dokumentu miestneho územného systému 
ekologickej stability ako základnej východiskovej bázy budovania zelenej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR. Analýza prvkov priamo ohrozujúcich 
funkčnosť ÚSES-u a vypracovanie návrhov na sfunkčnenie siete. 

0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 227 000 227 000 227 000 0 0

Názov projektu: "Realizácia  opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej 
vody v urbanizovanej krajine územia hlavného mesta SR Bratislava". 
Zníženie podielu nepriepustných plôch na území hl.mesta SR na verejných 
priestranstvách v správe hl.mesta SR, vytváranie bioretenčných systémov 
na zadržiavanie a vsakovanie zrážkovej vody, budovanie povrchových či 
podzemných nádrží na zachytávanie zrážkovej vody, výmena 
nepriepustných povrchov (Nám.SNP, Nám. slobody, Dunajská promenáda) 
budovaním zelených striech na 10 budovách vo vlastníctve hl.mesta SR. 
Obnova fontán s využitím zrážkových vôd.

0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 227 000 227 000 227 000 0 0

Názov projektu: "Vytvorenie biokoridorov a multifunkčných zón v mimo 
zastaveného územia hlavného mesta SR Bratislava". Vytváranie a obnova 
remízok, zasakovacích pásov v krajine, obnova a doplnenie porastov drevín 
v krajine zadržiavaním vody vo vhodných geomorfologických útvaroch, 
osobitne v povodiach malých vodných tokov, ktoré stekajú z Malých Karpát 
(Mláka, Vydrica, Mástsky, Mariánsky, Bystrický, Vápenický, Lamačský, 
Dúbravský, Račiansky potok). Vodozádržné opatrenia v územiach s 
hroziacim zosuvom svahu (Karlova Ves, Devín, svah PKO a i.). Výsadba 
krajinnej zelene, remízok a alejí s cieľom vytvorenia biokoridorov, napr. 
Jarovce-Rusovce -Pečňa.  

0 150 000 150 000 150 000 0 0 0 850 000 850 000 850 000 0 0

D.II.b) Spracovanie a schválenie programu 
starostlivosti o dreviny

Mesto zabezpečí spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny na 
pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hl. mesta.

0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0

D.III) Environmentálna politika mesta a obnoviteľné 
zdroje

D.III.a) Zavedenie komplexného monitorovacieho 
systému kvality životného prostredia a stanovenie 
limitov jeho zaťaženia

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, viď .priorita D.I)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.V.a) Aktualizácia Programu odpadového 
hospodárstva

Mesto priebežne aktualizuje „Program odpadového hospodárstva“ s cieľom 
zvýšiť využiteľnosť odpadov a znížiť skládkovanie odpadu. K tomu využije 
jednak celkové znižovanie produkcie odpadu ako aj jeho recykláciu a 
druhotné využitie, vzhľadomna to, že zvyšovanie objemu komunálneho 
odpadu, nedostatok vhodných kapacít na jeho likvidáciu, problémy s jeho 
zhodnocovaním a pod. vedú nielen k rastu nákladov na túto aktivitu, ale aj k 
ohrozeniu životného prostredia.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.V.b) Dobudovávanie siete zberných dvorov Realizačný projekt vybudovania zberného dvora v MČ Dúbravka.
230 000 170 00 0

D.V.c) Sanácia nelegálnych skládok a starých 
environmentálnych záťaží

Sanácia nelegálnych skládok z Environmentálneho fondu. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 8 400 0

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

Mesto postupne prijme politiku smerujúcu k znižovaniu energetickej 
náročnosti budov a objektoch v majetku mesta. Za predpokladu získania 
zdrojov sa tento program bude realizovať prostredníctvom zvyšovania 
energetickej účinnosti budov škôl a iných inštitúcií (program). Táto politika 
hlavného mesta sa premietla do Stratégie adaptácie na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR a strategického 
dokumentu. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy. Na jeden objekt minimálne 100 000 Eur podľa veľkosti. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.II.d) Aktívna politika mesta smerom k ochrane 
zelených plôch 

D.II) Politika udržania a rozvoja zelených plôch

D.I) Program vytvárania mestského prostredia, 
revitalizácia verejných priestorov a zachovanie 

charakteru špecifických častí mesta

20152015 2016 2017 2019

D. KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A MESTSKÉHO PRIESTORU

20202017 20182016

 Indikatívny finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov priority Názov opatrenia Názov projektu/ aktivity Ukazovatele 
 Predpokladané zdroje z rozpočtu  mesta Predpokladané prostriedky z externých zdrojov

2018 20202019

D.V) Program efektívneho nakladania s odpadmi



Aktualizácia Koncepcie rozvoja hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
oblasti tepelnej energetiky.

Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v 
oblasti tepelnej energetiky vytvára podmienky pre 
systémový rozvoj sústavy tepelných zariadení ma 
území Bratislavy s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a 
bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosti pri výrobe, 
rozvode a spotrebe tepla s dôrazom na ochranu 
životného prostredia a v súlade so zámerom 
energetickej politiky Slovenskej republiky.
Koncepcia je vypracovaná v súlade s platnou 
legislatívou SR, dokumentu Energetická politika SR a 
tiež podľa dokumentov viažucich sa k rozvoju 
hlavného mesta SR Bratislavy.

0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesto spracovalo Program energetickej efektívnosti budov a zariadení 
Bratislavy financovaný z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB) 
ako súčasť Implementácie Akčného plánu

 Približná  celková finančná  alokácia  60 mil Eur . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vyhodnotenie súčasného stavu a možností využívania obnoviteľných 
zdrojov energie a návrh technického riešenia zintenzívnenia ich využitia v 
rámci analytickej časti implementácie Akčného plánu udržateľného 
energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy financovaného z 
prostriedkov Európskej investičnej banky.

Približná celková finančná alokácia 1 507 200 EUR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. VIII.a) Podpora a organizovanie náučno-
zábavných podujatí a programov pre mládež 

Podpora grantovým systémom a aktivitami mestských organizácií, centier 
voľného času, základnými umeleckými školami a mestským parlamentom 
mladých a príprava projektu výučby o dejinách BA, programu v oblasti 
kultúrneho dedičstva.

0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0

D. VIII.c) Zvyšovanie informovanosti verejnosti o 
význame pamiatok 

Pripraviť projekt výučby o dejinách Bratislavy ako doplnkového predmetu na 
školách a v mestských častiach (posilniť regionálnu výchovu). Mesto 
rozvinie program vzdelávania a informovanosti v oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva.

25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, viď. priorita D.I) a D.III)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures / Klimaticky 
prispôsobivé mestá a infraštruktúry. 10 000 54 300 53 700 53 700 0 0 10 000 54 300 53 700 53 700 0 0

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

D. IX) Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické 
zmeny

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

D. VII) Program zvyšovania energetickej efektívnosti 
mesta

 D. VIII) Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v 
environmentálnej oblasti a oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva



C. KVALITA ŽIVOTA A ĽUDSKÝ POTENCIÁL 
Dotknuté oddelenia: odelenie sociálnych vecí, 
oddelenie životného prostredia a mestskej 
zelene, Mestská polícia Bratislava, Generálny 
investor Bratislavy, oddelenie kultúry, 
školstva, športu a mládeže

Šport 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voľný čas 102 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.III.b) Príprava Stratégie rozvoja kultúry meste

Vypracovnie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou 
konzultovaného procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény 
ako systémového opatrenia nástroja na vytvorenie podmienok pre 
udržateľný rozvoj kultúry v meste. 

20 000 20 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0

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

Podpora vytvorenia Múzea korunovácií a podpora projektu Domu hudby 
na Panenskej 11, depozitárov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu 
mesta Bratislavy, prevádzkovej budovy NKP Hrad Devín. 0 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0

C.IV.b) Zabezpečenie čistoty mesta

Mesto zaviedlo v rámci čistoty v meste poskytovanie príspevku na 
odstraňovanie nelegálnych grafitov pre FO a PO.

85 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0

Kancelária Zdravého mesta ako projekt WHO 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0

C.V.a) Uskutočňovanie prevencie a osvety
Realizácia preventívnych programov "Správaj sa normálne", "Bezpečná 
cesta do školy" a "Bezpečne na bicykli", obstaranie nového dopravného 
ihriska. 2 000 2 000 10 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0

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

Vytváranie siete komunitných foriem sociálnych služieb, podpora 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri zriaďovaní 
komunitných foriem sociálnych služieb. 126 000 130 000 298 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0

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

Podpora obetí domáceho násilia a krízovej intervencie. Jednorázový 
finančný príspevok obetiam domáceho násilia. Finančné zabezpečenie 
krízovej intervencie hlavným mestom a podpora krízovej intervencie 
poskytovaná neverejnými poskytovateľmi. 2 000 2 000 4 000 8 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

C.VI.d) Prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení 
prevádzkovaných mestom

Skvalitňovanie interiérového a exteriérového vybavenia existujúcich 
zariadení sociálnych služieb. 138 340 10 000 1 250 221 1 100 621 0 0 0 0 0 0 0

C.VII) Mestské nájomné byty pre nízkopríjmové skupiny a 
pre mladé rodiny

C.VII.b) Realizácia programu výstavby mestských 
nájomných bytov

Nájomné byty Čapajevova s použitím štátnej dotácie v zmysle zákona 
443/2010 Z.z. Poz. Zrealizované v roku 2014 v sume 1 555 302,- € 

(zdroje mesta) a 461 350,- € (externé zdroje). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a 
sociálne aktivity sa orientuje na podporu aktivít obyvateľov hlavného 
mesta s dôrazom na deti a mládež v čase mimo vyučovania a zdravotne 
znevýhodnené deti a mládež v oblasti záujmových, tvorivých, 
pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia, ako i 
aktivít v oblasti výkonnostného športu a pravidelného športovania.

20 000

5000

Rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s deťmi s cieľom 
napomáhať zosúladeniu pracovných a rodinných funkcií členov rodiny - 
grantový program v rámci materských centier. 

5000

0

0

0

00

0

5000

10 000

C.I) Preventívna a prorodinná politika mesta

C.IV)Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé mesto“, 
„Mesto bez stresu“

C.V)  Program „Bezpečné mesto“

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

C.II.b) Skvalitnenie grantovej politiky mesta

Zvýšenie početného stavu príslušníkov MsP z 261 na 420, propagácia 
práce príslušníka s dôrazom na sociálny systém a platové náležitosti, 
zvýšenie počtu okrskov s priamym výkonom obchádzkovej služby.

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

5000

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

C.VI.a) Komunitný plán sociálnych služieb

54 400

Rozširovanie kamerového systému, jeho údržba a rekonštrukcia.

C.V.b) Posilnenie policajných hliadok na uliciach

292 473

0

0

Skvalitnenie služieb telovýchovných a rekreačných zariadení STaRZ ( 
viď http://bratislava.sk/anketa-k-skvalitneniu-sluzieb-telovychovnych-a-
rekreacnych-zariadeni-starz/d-11049694/p1=11049947).

0

C.II) Politika podpory mimovládnych oranizácií 

C.III) Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, 
umenie a voľný čas

C.III.a) Mesto v spolupráci so zainteresovanými aktérmi 
spracuje komplexný prehľad infraštruktúry pre šport 

Interaktívny elekt. portál. 

C.VI) Program rozvoja sociálnych služieb

Mesto v spolupráci so zainteresovanými subjektmi pripraví a schváli 
komunitný plán sociálnych služieb. 



B. ZNALOSTNÁ EKONOMIKA 
Dotknuté oddelenia: oddelenie stratégie a 
projektov, oddelenie informačných technologií, 

B.I.a) Aktívna pro-podnikateľská politika mesta. 
Pozn. opatrenie sa prelína s A.I.a), B.I.b.g), B.III.b,c,e), 

B.IV.f)

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom 
„Myslím, teda podnikám“. Balík zahŕňa služby zamerané na 
vzdelávacie a mentoringové služby Smart Point Bratislava, 
environmentálne poradenstvo EKO+ Bratislava a podporu 
experimentálneho priestoru FabLab Bratislava.V roku  2016 sa 
plánuje doplniť schéma na podporu spolupráce malých a stredných 
podnikov a vedecko-výskumných pracovísk na území Bratislavy 
formou inovačných voucherov. Pozn. mesto predkladá ďalšie 
projektové žiadosti z oblasti podpory podnikania napr. CERIecon - 
Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe. 
Predpokladaná realizácia projektu jún 2016-máj 2019. Finančné 
náklady mesta na realizáciu projektu 191 580,- EUR. Finančná 
intenzita pre mesto predstavuje 15% spolufinancovanie.

112 100 198 000 198 000 198 000 0 0 0 0 0 0 0 0

B.I.b) Profesionálny asistenčný servis pre znalostne 
náročných investorov a pre inovačné aktivity firiem. 
Pozn. opatrenie sa prelína s A.I.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.I.e) Elektronizácia verejnej správy. 
Pozn. prelínanie s A.I.e), F.I.a) a F.II.e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.I.g) Program podpory mládežníckych inkubátorov. 
Pozn. opatrenie sa prelína s opatrením B.I.a),  A.I.a), 

B.I.b), A.I.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.III.a) Podpora vzniku partnerstiev, sieťovania, 
profesionálny servis klastrovým organizáciám. Pozn. 
opatrenie sa prelína s B.I.c) 

V rámci podpory projektu Národného Podnikateľského Centra v 
Bratislave, ktoré má za cieľ stimulovať inovačnú kapacitu podnikov. 
Hlavné. mesto SR Bratislava podpísalo memorandum o spolupráci s 
agentúrou Slovak Business Agency.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.III.b) Podpora vzniku pro-inovačných inštitúcií. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.III.e) Pomoc pri zakladaní inovačných firiem. 
Pozn. opatrenie sa prelína s B.I.a) a A.I.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Vytvorenie kreatívneho klastra za účelom implementácie projektu 
kreatívneho centra IROP KKP. 10 000 10 000 10 000

B.IV.e) Systematická podpora nezávislých projektov pre 
kultúru, ktoré významným spôsobom spoluvytvárajú 
kultúrnu ponuku hlavného mesta.

Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry 
formou konzultovaného procesu za účasti expertov a aktérov 
kultúrnej scény ako systémového nástroja na vytvorenie podmienok 
pre udržateľný rozvoj kultúry v meste a následná realizácia týchto 
opatrení.

20 000 20 000 0 0 0

00 0 0 0

 Indikatívny finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov priority Názov opatrenia Názov projektu/ aktivity Ukazovatele 
 Predpokladané zdroje z rozpočtu  mesta

2016

Predpokladané prostriedky z externých zdrojov

20192015 20202016 2017 20182017 2018 2020 2019

B.IV.f) Opatrenia na podporu rozvoja informačných 
technológií a tvorby softvéru. 0

2015

0 00

B.I) Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, 
vďaka ktorému bude v záujme investora v Bratislave 
zostať, čím si mesto udrží konkurencieschopnú pozíciu 
aj voči okolitým metropolám ako Viedeň a Budapešť, 
ale aj posilní atraktivitu pre nových investorov. 
Pozn. priorita sa prelína s A.I)

B.III) Program spolupráce akademických a výskumných 
inštitúcií s podnikmi

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

00 0



A. BRATISLAVA-NADREGIONÁLNE CENTRUM 

Dotknuté oddelenia: oddelenie stratégie a projektov, 
oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, 
Bratislava Tourist Board oddelenie komunikácie a 
marketingu, oddelenie zahraničných vzťahov a 
protokolu 

A.I.a) Aktívna pro-podnikateľská politika mesta. 
Pozn. opatrenie sa prelína s B.I.a), A.I.b,g)

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom 
„Myslím, teda podnikám“. Balík zahŕňa služby zamerané na 
vzdelávacie a mentoringové služby Smart Point Bratislava, 
environmentálne poradenstvo EKO+ Bratislava a podporu 
experimentálneho priestoru FabLab Bratislava.V roku  2016 sa 
plánuje doplniť schéma na podporu spolupráce malých a stredných 
podnikov a vedecko-výskumných pracovísk na území Bratislavy 
formou inovačných voucherov. Pozn. mesto predkladá ďalšie 
projektové žiadosti z oblasti podpory podnikania napr. CERIecon - 
Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe. 
Predpokladaná realizácia projektu jún 2016-máj 2019. Finančné 
náklady mesta na realizáciu projektu 191 580,- EUR. Finančná 
intenzita pre mesto predstavuje 15% spolufinancovanie.

112 100 198 000 198 000 198 000 0 0 0 0 0 0 0 0

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

opatrenie sa prelína s B.I.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.I.e) Elektronizácia verejnej správy. 
Pozn. prelínanie s B.I.e) a F.I.a) a F.II.e)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.I.g) Program podpory mládežníckych inkubátorov. 
Pozn. opatrenie sa prelína s opatrením B.I.a), B.I.b) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizácia podujatia Turnaj štyroch miest, Medzinárodné hry žiakov, 
projekt Kritickí priatelia, Vianočné mosty medzi mestami a ďalšie 
medzinárodné podujatia a projekty.

54 000 44 500 44 500 44 500 62 500 44 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Zabezpečenie aktivít súvisiacich s SK PRES v Rade EÚ, SK PRES 
v Dunajskej stratégií, 9.konferenciou podunajských miest a 
regiónov, 7. samitom výboru regiónov atď.

52 000 346 000 46 000 46 000 46 000 46 000 0 0 0 0 0 0

A.III.a) Podpora vysokého školstva. Podpora oragnizovania medzinárodných projektov vysokých škôl.
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

A.III.b) Podpora celoživotného vzdelávania.
Podpora organizovania podujatí pre celoživotné vzdelávanie 
všetkých vekových kategórií Bratislavčanov. 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0

Bratislava Convention Bureau vytvorí zásady budovania značky 
Bratislavy ako MICE destinácie - bez finančnej participácie mesta. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

 Realizácia projektu rekonštrukcie Gerulaty.

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

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, regionálych a medzinárodných športových, 
kultúrnych a spoločenských podujatí

Stavba bola ukončená v roku 2011 v sume 65 875 788 Eur. Od roku 
2011-2018 sa spáca dlh v celkovej výške 22 077 938,39 EUR, cca 2 
759 674 Eur ročne.

2 759 674 2 759 674 2 759 674 2 759 674 2 759 674 2 759 674 0 0 0 0 0 0

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

NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti. 

20 000 56 959 0 0 0 0 339 770 322 769 0 0 0 0

A.VI) Spolupráca s okolitými regiónmi, mestami, obcami v 
oblasti ochrany prírody, dopravy a koncepcie územného 
rozvoja v prihraničnom regióne 

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

Aktívne zapojenie Bratislavy do procesu formlácie DS 2. Aktívne 
zapojenie do spracovania jednotnej marketingovej stratégie pre 
šírenie medzinárodných priestorov a podpora spoločných pilotných 
projektov (napr. SMART POINT - zastrešený aj Dunajskou 
stratégiou - prelína sa s opatrením A.I)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.I) Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka 
ktorému bude v záujme investora v Bratislave zostať, čím si 
mesto udrží konkurencieschopnú pozíciu aj voči okolitým 
metropolám ako Viedeň a Budapešť, ale aj posilní atraktivitu 
pre nových investorov. 
Pozn. priorita sa prelína s B.I)

1 000 000

A.III) Program "Bratislava - centrum cudzojazyčného, 
celoživotného vzdelávania"

20202016 2015 2016 20182017

 Indikatívny finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov priority Názov opatrenia Názov projektu/ aktivity Ukazovatele 
Predpokladané prostriedky externých zdrojov Predpokladané zdroje z rozpočtu  mesta

20192015 2019

0

10 000 10 000 10 000 0 0

A.V) Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších 
podujatí 

2018 2020

Politická podpora predstaviteľov mesta k inšpečným tripom 
"komisárov", ktorí rozhodujú o výbere "destinácie" pre veľké MICE 
podujatia - zvýhodnenie prenájmu konferenčných priestorov 
mestských budov, vstupného atď.

BTB stabilná a rozvíjajúca sa organizácia pre destinačný 
manažment s priamym dosahom na zvyšovanie návštevnosti a 
prenocovaní turistov v Bratislave v zmysle Zákona 91/2010 Z.z. 
Pozn. Uznesenie VZ BTB č. 6 zo dňa 28.2.2012, ktoré navrhuje 
zvyšovať členský príspevok mesta pre BTB každoročne o 30%.

2017

A.II) Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých 
bude mať mesto úlohu aktívneho hráča, lídra, koordinátora 
alebo facilitátora

A.II.a) Participácia na spoločných projektoch a aktivitách, 
členstvo v medzinárodných organizáciach. 

800 000 0

A.IV) Destinačný manažmet Bratislavy

0

10 000

1 300 000

A.V.a) Profesionálny marketing pre vyhľadávanie a 
uchádzanie sa o "globálne podujatia" (veľké medzinárodné 
podujatia) a zároveň aktívne organizovanie vlastných 
podujatí.

0

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

10 000 0

0 0

10 000

1 600 000 2 100 000

0 0

0

0



 

Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

                                                  B. Znalostná ekonomika 

Priorita A.I Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka ktorému bude 
v záujme investorov v Bratislave zostať, čím si  mesto udrží 
konkurencieschopnú pozíciu aj voči okolitým metropolám ako Viedeň 
a Budapešť, ale aj posilní  atraktivitu pre nových investorov. 

Opatrenie a Aktívna pro-podnikateľská politika mesta 

Stručný popis :   

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom „Myslím, teda podnikám“. 

Zodpovedná organizácia:  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OSaP 

Spolupracujúce organizácie/osoby:  

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom „Myslím, teda podnikám“. Balík 
zahŕňa služby zamerané na vzdelávacie a mentoringové služby Smart Point Bratislava, 
environmentálne poradenstvo EKO+ Bratislava a podporu experimentálneho priestoru FabLab 
Bratislava. V roku  2016 sa plánuje doplniť schéma na  podporu spolupráce malých a stredných 
podnikov a vedecko-výskumných pracovísk na území Bratislavy formou inovačných voucherov.  

Pozn. mesto predkladá ďalšie projektové žiadosti z oblasti podpory podnikania napr. CERIecon - Sieť 
regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe. Predpokladaná realizácia projektu: jún 
2016 - máj 2019. Finančné náklady mesta na realizáciu: 191 580,- EUR. Finančná intenzita pre mesto  
predstavuje 15% spolufinancovanie. 

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  198 000 EUR ročne  

Trvanie realizácie: 2015-2020  Dátum zahájenia: 10/2015 

Etapy :  

• plánovanie podporného balíčka nástrojov 

• vymedzenie zdrojov financovania – rozpočtu pre jednotlivé aktivity 

• každoročná príprava a realizácia plánu aktivít  

• vyhodnotenie výsledkov a monitoring 

Poznámky: Aktivita sa prelína s opatrením A.I.b,g), B.I.a,b,g), B.III.c,e), B.IV.f). 

 



 

Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

                                                  B. Znalostná ekonomika 

Priorita B.III Program spolupráce akademických a výskumných inštitúcií s podnikmi. 

Opatrenie. a Podpora vzniku partnerstiev, sieťovania, profesionálny servis klastrovým 
organizáciám 

Stručný popis :  

Podpora projektu Národného podnikateľského centra v Bratislave, realizovaného Slovak Business 
Agency 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OSaP 

Spolupracujúce organizácie/osoby: Slovak Business Agency 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

V rámci  podpory projektu Národného podnikateľského centra v Bratislave, ktoré má za cieľ stimulovať 
inovačnú kapacitu podnikov, Hlavné mesto SR Bratislava podpísalo memorandum 
o spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency. 

Finančné zdroje: neuvedené 

Odhadovaná finančná náročnosť:  neuvedené 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy :  

• identifikácia partnerov pre spoluprácu 

• inštitucionálna dohoda o spôsobe spolupráce 

• zahájenie činnosti 

Poznámky: 

Nepriama spolupráca propagačného charakteru. Aktivita sa prelína s opatrením B.III.b,c). 

 



 

Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita II. Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých bude mať mesto úlohu 
aktívneho hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora 

Opatrenie a Participácia na spoločných projektoch a aktivitách, aktívne členstvo 
v medzinárodných organizáciách 

Stručný popis opatrenia: realizácia aktivít medzinárodnej spolupráce a rozvoja zahraničných 
kontaktov v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania, kultúry a športu 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, základné umelecké 
školy, CVČ a organizácie kultúry v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta 

Zodpovedná osoba: poverení pracovníci Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
ZUŠ, CVČ a zodpovedných organizácií 

Spolupracujúce organizácie/osoby subjekty medzinárodnej spolupráce 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  250 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01//2016 – 12/.2020 

Fázy projektu: 

 

Poznámky: realizácia podujatí: Turnaj 4 miest, medzinárodné hry žiakov, projekt Eurocities – Kritickí 
priatelia, Vianočné mosty medzi mestami a ďalšie medzinárodné projekty a podujatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita III. Program „Bratislava – centrum cudzojazyčného, celoživotného vzdelávania“ 

Opatrenie b Podpora celoživotného vzdelávania 

Stručný popis opatrenia: podpora  organizovania podujatí pre celoživotné vzdelávanie všetkých 
vekových kategórií Bratislavčanov prostredníctvom grantovej podpory, záštity primátora 
a vzdelávacích aktivít ZUŠ a CVČ 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, základné umelecké 
školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverení pracovníci Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
ZUŠ 
a CVČ 

Spolupracujúce organizácie/osoby organizátori programov celoživotného vzdelávania 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  50 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01//2017 – 12/2020 

Fázy projektu: 

•  identifikácia partnerov poskytujúcich celoživotné vzdelávanie 

• i dohoda s partnermi o forme podpory ( granty, resp. spolupráca)   

 

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita III. Program „Bratislava – centrum cudzojazyčného, celoživotného vzdelávania“ 

Opatrenie a Podpora vysokého školstva 

Stručný popis opatrenia: podpora  organizovania medzinárodných projektov vysokých škôl formou 
spolupráce a grantovej podpory 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OKŠŠaM 

Spolupracujúce organizácie/osoby vysoké školy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  40 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01//2017 – 12/2020 

Fázy projektu: 

• dohoda o podpore škôl  poskytujúcich atraktívne cudzojazyčné programy   

 

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: A. Nadregionálne centrum 

Priorita V Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí 

Opatrenie b Úspešná realizácia procesu zápisu rímskeho kastelu Antická Gerulata 
v Rusovciach do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 
a následné aktívne využitie tejto pozície 

Stručný popis opatrenia: realizovať projekt rekonštrukcie Gerulaty v Rusovciach  

Zodpovedná organizácia: GIB  a Múzeum mesta Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverení pracovníci GIB a Múzea mesta Bratislavy 

Spolupracujúce organizácie/osoby Krajský pamiatkový úrad, Mestský ústav ochrany pamiatok 
v Bratislave 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  4 000 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 10/2016 

Fázy projektu: 

• realizácia rekonštrukcie rímskeho kastelu Gerulaty v Rusovciach 

• pokračovať v prípravách zápisu  rímskeho kastelu Gerulaty v Rusovciach do 
zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

• využitie zápisu v marketingovej stratégii  

 

 

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita V Organizovanie  kultúrnych, športových a ďalších podujatí 

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

Stručný popis: NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti 

Hlavné mesto SR Bratislava získalo na projekt „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu 
verejnosti“ prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórska (FM EHP)na opätovné sprístupnenie 
horného hradu. V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ 
realizovaného v období 11/2014 - 4/2017 v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a 
prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení financovanom z FM EHP budú realizované 
rekonštrukčné práce pre znovusprístupnenie horného hradu verejnosti. 

Práce v rámci projektu v celkovom finančnom objeme 399 729 € spolufinancovanom grantom vo 
výške 339 770 € s finančnou spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy sumou cca 59 959 € budú 
zamerané na sprístupnenie horného hradu, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na 
citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase a obnovenie expozície v 
podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. 

Navyše, z rozpočtu hlavného mesta sa predpokladá zabezpečenie publicity projektu ( 8 000 € - tlač. 
konferencie, informačné dni, odborné interaktívne prednášky, sprevádzanie, ...) a náklady na  autorský 
dozor (5 000 € ). 

Zodpovedná organizácia: Múzeum mesta Bratislavy  

Generálny investor Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovník Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 

Spolupracujúce organizácie/osoby: partneri v rámci projektu  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:   

•    rekonštrukčné práce a  znovusprístupnenie Horného hradu NKP Devín verejnosti. 

 

Finančné zdroje: grant Finančného mechanizmu EHP a Nórska + vlastné 
zdroje hl. mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  rozpočet v celkovom finančnom objeme 399 729 € 
so spolufinancovaním grantom EHP a Nórska vo výške 
85 % nákladov - 339 770 € a spolufinancovaním 
Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 15 % nákladov   

Trvanie realizácie: do 4/2017 Dátum zahájenia: 11/2014 

Etapy : Aktivity v rámci projektu:  

• vyčistenie hradného brala a architektúr horného hradu od náletových drevín a skalnej 
sute, osadenie monitorovacieho systému na zisťovanie pohybu nestabilných častí 



hradnej skaly 

• pamiatková obnova hradobných konštrukcií časti areálu národnej kultúrnej pamiatky 

•     obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala 

Poznámky: Prijímateľ grantu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

Partneri projektu (spolupráca, nefinančné plnenie): 

•    Múzeum mesta Bratislavy  

•    Generálny investor Bratislavy 

•    Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied  

•    Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra archeológie  

•    Geologický ústav Slovenskej akadémie vied  

•    Mestský ústav ochrany pamiatok 

•    Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie 

 



 

Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita II Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých bude mať mesto úlohu 
aktívneho hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora 

Opatrenie c Participácie na spoločných projektoch a aktivitách, členstvo v medzinárodných 
organizáciách 

Stručný popis: SK PRES v Rade EÚ, SK PRES v Dunajskej stratégii, 9. konferencia podunajských 
miest a regiónov, 7. summit výboru regiónov 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OKM a OZvaP, OSaP 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zabezpečenie aktivít súvisiacich s predsedníctvom SR - SK PRES v 
Rade EÚ, SK PRES v Dunajskej stratégii, 9.konferencia podunajských miest a regiónov, 7. summit 
výboru regiónov  atď.  

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  582 000 EUR  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015 - 2020 

Etapy: organizovanie podujatí bude sprevádzané uvádzacou kampaňou so základnými témami a 
údajmi o podujatí, hosťoch, technických, organizačných, či iných súvislostiach a presahoch na mesto. 
Pokračovať bude medializovaním výstupov s kľúčovými odkazmi - key messages z konferencie, 
sprievodných akcií a eventov organizovaných mestom. Súčasťou podujatí bude aj vytvorenie  
informačných letákov, bulletinov, prezentačných materiálov mesta. 

Poznámky Odhadovaný rozpočet (len OZVaP) : 2015- 46 000 €, 2016- 346 000 €, 2017- 46 000 €, 

2018- 46 000 €, 2019- 46 000 €, 2020- 46 000 € 

OKM:  2015- 0 €, 2016- 200 000 €, 2017- 50 000 €, 2018- 50 000 €, 2019- 50 000 €, 2020- 50 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita II. Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev, v ktorých bude mať mesto úlohu 
aktívneho hráča, lídra, koordinátora alebo facilitátora 

Opatrenie a Participácia na spoločných projektoch a aktivitách, aktívne členstvo 
v medzinárodných organizáciách 

Stručný popis opatrenia: realizácia aktivít medzinárodnej spolupráce a rozvoja zahraničných 
kontaktov v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania, kultúry a športu 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, základné umelecké 
školy, CVČ a organizácie kultúry v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta 

Zodpovedná osoba: poverení pracovníci Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
ZUŠ, CVČ a zodpovedných organizácií 

Spolupracujúce organizácie/osoby subjekty medzinárodnej spolupráce 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  250 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01//2016 – 12/2020 

Fázy projektu: 

 

Poznámky: realizácia podujatí: Turnaj 4 miest, medzinárodné hry žiakov, projekt Eurocities – Kritickí 
priatelia, Vianočné mosty medzi mestami a ďalšie medzinárodné projekty a podujatia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita IV. Destinačný manažment Bratislavy 

Opatrenie b Alokácia zdrojov na podporu príjazdového turizmu (napr. zvyšovanie podielu časti 
vybranej dane z ubytovania na podporu turizmu). 

Stručný popis opatrenia: Bratislava tourist board  

Zodpovedná organizácia:  BTB 

Zodpovedná osoba:  

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet  

Odhadovaná finančná náročnosť:  6 800 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2016 – 2020 

Fázy projektu: BTB stabilná a rozvíjajúca sa organizácia pre destinačný manažment s priamym 
dosahom na zvyšovanie návštevnosti a prenocovaní turistov v Bratislave v zmysle Zákona 91/2010 
Z.z. Pozn. Uznesenie VZ BTB č. 6 zo dňa 28.2.2012, ktoré navrhuje zvyšovať členský príspevok 
mesta pre BTB každoročne o 30%. 

 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: A. Bratislava – nadregionálne centrum 

Priorita V. Organizovanie kultúrnych, športových a ďalších podujatí 

Opatrenie a Profesionálny marketing pre vyhľadávanie a uchádzanie sa o "globálne podujatia" 
(veľké medzinárodné podujatia) a zároveň aktívne organizovanie vlastných 
podujatí. 

Stručný popis opatrenia: Bratislava tourist board  

Zodpovedná organizácia:  BTB 

Zodpovedná osoba:  

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet  

Odhadovaná finančná náročnosť:    50 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2016 – 2020 

Fázyprojektu:  
  

• Bratislava Convention Bureau vytvorí zásady budovania značky Bratislavy ako MICE 
destinácie - bez finančnej participácie mesta. 

•  Politická podpora predstaviteľov mesta k inšpečným návštevám - tripom "komisárov", ktorí 
rozhodujú o výbere "destinácie" pre veľké MICE podujatia - zvýhodnenie prenájmu 
konferenčných priestorov mestských budov, vstupného atď. 

 

Poznámky    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

                                                  B. Znalostná ekonomika 

Priorita A.I Posilnenie vitálneho podnikateľského prostredia, vďaka ktorému bude 
v záujme investorov v Bratislave zostať, čím si  mesto udrží 
konkurencieschopnú pozíciu aj voči okolitým metropolám ako Viedeň 
a Budapešť, ale aj posilní  atraktivitu pre nových investorov. 

Opatrenie a Aktívna pro-podnikateľská politika mesta 

Stručný popis :   

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom „Myslím, teda podnikám“. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby:  

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

Kampaň na podporu podnikania v meste Bratislava pod názvom „Myslím, teda podnikám“. Balík 
zahŕňa služby zamerané na vzdelávacie a mentoringové služby Smart Point Bratislava, 
environmentálne poradenstvo EKO+ Bratislava a podporu experimentálneho priestoru FabLab 
Bratislava. V roku  2016 sa plánuje doplniť schéma na  podporu spolupráce malých a stredných 
podnikov a vedecko-výskumných pracovísk na území Bratislavy formou inovačných voucherov.  

Pozn. mesto predkladá ďalšie projektové žiadosti z oblasti podpory podnikania napr. CERIecon - Sieť 
regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe. Predpokladaná realizácia projektu: jún 
2016 - máj 2019. Finančné náklady mesta na realizáciu: 191 580,- EUR. Finančná intenzita pre mesto  
predstavuje 15% spolufinancovanie. 

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  198 000  EUR ročne  

Trvanie realizácie: 2015 - 2020  Dátum zahájenia: 10/2015 

Etapy :  

• plánovanie podporného balíčka nástrojov 

• vymedzenie zdrojov financovania – rozpočtu pre jednotlivé aktivity 

• každoročná príprava a realizácia plánu aktivít  

• vyhodnotenie výsledkov a monitoring 

Poznámky: Aktivita sa prelína s opatrením A.I.b,g), B.I.a,b,g), B.III.c,e), B.IV.f). 

 



 

Strategická rozvojová téma:  A. Bratislava – nadregionálne centrum 

                                                  B. Znalostná ekonomika 

Priorita B.III Program spolupráce akademických a výskumných inštitúcií s podnikmi. 

Opatrenie  a Podpora vzniku partnerstiev, sieťovania, profesionálny servis klastrovým 
organizáciám 

Stručný popis :  

Podpora projektu Národného podnikateľského centra v Bratislave, realizovaného Slovak Business 
Agency 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby: Slovak Business Agency 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

V rámci  podpory projektu Národného podnikateľského centra v Bratislave, ktoré má za cieľ stimulovať 
inovačnú kapacitu podnikov, Hlavné mesto SR Bratislava podpísalo memorandum o spolupráci s 
agentúrou Slovak Business Agency. 

Finančné zdroje: neuvedené 

Odhadovaná finančná náročnosť:  neuvedené 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy :  

• identifikácia partnerov pre spoluprácu 

• inštitucionálna dohoda o spôsobe spolupráce 

• zahájenie činnosti 

Poznámky: 

Nepriama spolupráca propagačného charakteru. Aktivita sa prelína s opatrením B.III.b,c). 

 



 

Strategická rozvojová téma:   B. Znalostná ekonomika 

Priorita B.IV Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a kreatívneho priemyslu. 

Opatrenie d Klastrová podpora umenia (vrátane komunitnej a minoritnej kultúry) 

Stručný popis:  

Vytvorenie kreatívneho klastra za účelom implementácie projektu kreatívneho centra IROP KKP 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Bratislavský samosprávny kraj 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  10 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016 - 2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy :  

• schválenie stratégie RIUS pre oblasť 3.1. Zamestnanosť v kreatívnom priemysle 

• schválenie založenia kreatívneho klastra zakladajúcimi členmi - hlavní partneri 

• zapojenie sa do projektu mapovania kreatívneho priemyslu a získavanie dát 

• spracovanie realizačného projektu s udržateľným modelom financovania 

• zabezpečenie ďalších zdrojov financovania 

• koordinácia realizácie a vyhodnocovanie dopadov 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: B. Znalostná ekonomika 

Priorita IV Profilovanie Bratislavy ako mesta kultúry a kreatívneho priemyslu 

Opatrenie e Systematická podpora nezávislých projektov pre kultúru, ktoré významným 
spôsobom spoluvytvárajú kultúrnu ponuku hlavného mesta. 

Stručný popis:  Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou 
konzultovaného procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja na 
vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste a následná realizácia týchto opatrení 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, experti 
a aktéri kultúrnej scény 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  40 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2016 

Etapy:  

• vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou konzultovaného 

procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja na 

vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste; 

• realizácia opatrení stanovených v akčnom pláne Stratégie rozvoja kultúry a priebežné 

monitorovanie ich napĺňania. 

Poznámky: 

 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie b Príprava Stratégie rozvoja kultúry v meste 

Stručný popis:  Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou 
konzultovaného procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja 
na vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste a následná realizácia týchto opatrení 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, experti 
a aktéri kultúrnej scény 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  140 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2016 

Etapy:  

• vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou konzultovaného 

procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja na 

vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste; 

• realizácia opatrení stanovených v akčnom pláne Stratégie rozvoja kultúry a priebežné 

monitorovanie ich napĺňania. 

Poznámky: 

 



 

Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III. Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie c Budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých zariadení a podpora ich činnosti 

Stručný popis opatrenia: budovať  nové kultúrne a umelecké  zariadenia  

Zodpovedná organizácia: GIB , Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta 
Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovníci GIB ,Múzea mesta Bratislavy, Galérie 
mesta Bratislavy, Magistrátu mesta Bratislavy 

Spolupracujúce organizácie/osoby Krajský pamiatkový úrad, Mestský ústav ochrany pamiatok 
v Bratislave 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  12 000 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 10/2016 

Etapy:  

• príprava plánu doplnenia infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných zdrojov 

• realizácia  podľa plánu, v ktorej budú zahrnuté objekty - Múzeum korunovácie (Uršulínska 
11), depozitárov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy,  prevádzková 
budova NKP hrad Devín. 

 

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie a Prehľad infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Stručný popis:  interaktívny elektronický portál  

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými aktérmi spracuje komplexný prehľad 
infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. Vytvorenie ponuky mestských priestorov a plôch 
na nekomerčné projekty, ako  aj na ich využitie neziskovými organizáciami na verejnoprospešné 
účely. Identifikácia názorov a potrieb neziskových organizácií a občianskych združení. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, neverejní 
poskytovatelia 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: interaktívny elektronický portál 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  20 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2017 

Etapy :  

• identifikácia druhov infraštruktúry a poskytovateľov služieb; 

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

• naplnenie a prevádzkovanie databázy ako podkladu pre rozhodovanie. 

 

Poznámky: Začatie 01.01.2017 – ukončenie 31.12.2018. Finančné prostriedky navrhované na 2 
roky, 10 000 €  v roku 2017, 10 000 € v roku 2018. Náklady  pre zhotoviteľa databázy. 

 



 

Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie a Uskutočňovanie prevencie a osvety 

Stručný popis: realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území 
hlavného mesta 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby základné a materské školy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: propagácia a osveta mestskej polície, preventívne programy – 
Správaj sa normálne, dopravné ihrisko, grafity, alkohol 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  27 000 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 – 6 274 €  (z toho 4 400 €  ŠR) 

r. 2011 – 1 721 €  (z toho 1 300 €  ŠR) 

r. 2012 – 1 734 € 

r. 2013 – 1 972 € 

r. 2014 – 1 957 € 

Modernizácia vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, podpora prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, 
podpora celoživotného vzdelávania, rozvoj schopnosti učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich 
zamestnancov, investície do rozvoja nových metód učenia a rozvoja a zavádzania inovatívnych 
technológií, podpora zvyšovania relevantnosti a kvality programov vysokoškolského vzdelávania z 
hľadiska potrieb trhu práce. Preventívne programy boli zamerané na projekty Správaj sa normálne a 
dopravná výchova na materských a základných školách. 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie b Posilnenie policajných hliadok na uliciach 

Stručný popis: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície v súlade s projektom 
zefektívnenia činnosti MsP  

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 108 801 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 – 352 975 € 

r. 2011 – 130 533 €  

r. 2012 –   96 105 € 

r. 2013 –   10 369 €  (z toho 6 472 €  MČ Nové Mesto) 

r. 2014 – 101 489 €  

 

Ivestície do inštitucionálnych kapacít a do efektivity verejnej správy a verejných služieb, budovanie 
kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných 
stratégií. Opatrenie premieta plnenie úlohy navýšenia počtu príslušníkov mestskej policie na území 
mesta Bratislavy prostredníctvom účelových prostriedkov a sociálneho systému.  

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie c Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému na území mesta v spolupráci 
s mestskými časťami  

Stručný popis: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby Mestské časti Bratislava 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta a zabezpečenie verejného 
poriadku pomocou kamerového systému  - rozšírenie kamerového systému, jeho údržba a 
rekonštrukcia 

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  740 000 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 –             0 € 

r. 2011 –             0 €  

r. 2012 –    23 737 € 

r. 2013 –  260 093  € (z toho 20 000 €  ŠR) 

r. 2014 –  201 076 € 

Rozšírenie používania škorokopásmového pripojenia, podpora IKT verejnej správy, aplikácie IKT 
priespievajúce k riešeniu spoločenských výziev a príležitostí ako aj integrované IKT pre "inteligentné 
mestá", podpora vývoja produktov a služieb IKT. Opatrenie bolo zamerané na rozšírenie kamerového 
systému, jeho rekonštrukciu a prepojenie s KRPZ.  

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita IV.  Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“ 

Opatrenie b  Zabezpečenie čistoty mesta 

Stručný popis: Hlavné mesto zaviedlo v rámci čistoty v meste v roku 2014 poskytovanie príspevku na 
odstraňovanie nelegálnych grafitov pre FO a PO. UZN č. 1530/2014 zo dňa 24.4.2014  boli prijaté 
Zásady poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste 
SR Bratislave. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,  

Zodpovedná osoba:   OŽPaMZ 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Spolupracujúce organizácie/osoby 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  Odstránenie nelegálnych grafitov na nehnuteľnostiach 

Finančné zdroje:          rozpočet hl. mesta – Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

Odhadovaná finančná náročnosť:  584 000 EUR, z toho: 

49 000 € rok 2014 

85 000 € rok 2015  

90 000  € - návrh na rok 2016  

Trvanie realizácie: Od 24.4.2014 

Fáze projektu: Dátum 
zahájenia: 

 

 

24.4.2014 r. 2015 r. 2016 

Poznámky:  Finančné prostriedky sú schvaľované v rámci rozpočtu mesta každý rok podľa možností 
financií mesta. 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie a Komunitný plán sociálnych služieb 

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými subjektmi pripraví a schváli komunitný plán 
sociálnych služieb  

Zodpovedná organizácia:  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, 
Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2019 - 2025 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  35 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2017 - 2018 Dátum zahájenia: 2017 

Etapy:  

• 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 a mimovládneho sektora/; 

• uskutočnenie verejného obstarávania komunitného plánu sociálnych služieb; 

• spracovanie, prijatie a realizácia plánu. 

 

Poznámky: 

Uznesením MsZ č. 1013/ 2013 zo dňa 27. marca 2013 bol schválený Komunitný plán sociálnych 
služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2018. Tento dokument bol vypracovaný víťazom 
verejného obstarania, ktorý spolupracoval na jeho tvorbe s odbornými pracovníkmi hlavného mesta, 
mestských častí a s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Čiastočne na je tvorbe 
participoval aj Bratislavský samosprávny kraj. Dokument bol predložený na verejnú diskusiu.  

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie b Posilňovanie terénnych a ambulantných služieb 

Stručný popis: posilňovanie terénnych a ambulantných služieb, vytváranie komplexných sietí služieb 
pre jednotlivé komunity /časti/ mesta, personálne posilnenie terénnych služieb 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, 
mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: systematicky uskutočňovaná a v pravidelných intervaloch 
monitorované skvalitňovanie služieb podľa dohodnutých parametrov  

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  300 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2018 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• spracovanie podrobného harmonogramu posilňovania terénnych služieb vychádzajúceho z 

analýz komunitného plánu sociálnych služieb; 

• finančná príprava a realizácia harmonogramu posilňovania terénnych služieb  

• sledovanie spokojnosti s terénnymi a ambulantnými službamia uskutočňovanie korekcie 

plánu a harmonogramu 

 

Poznámky: 

Hlavné mesto v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, zástupcami mestských 
častí a Bratislavského samosprávneho kraja pristúpilo k vypracovaniu Stratégie riešenia problematiky 
ľudí bez domova v hlavnom meste, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2016 a mal by rozšíriť 
portfólio terénnych a ambulantných foriem poskytovaných sociálnych služieb na území mesta. Hlavné 
mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku sociálnych služieb neverejným 
poskytovateľom naďalej udržuje sieť terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb, ktorých 
cieľovou skupinou sú najmä ľudia bez domova.  

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita I Preventívna prorodinná politika mesta  

Opatrenie a Služby pre rodiny s deťmi                       

Stručný popis: rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s deťmi s cieľom napomáhať 
zosúladeniu pracovných a rodinných funkcií členov rodiny 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Materské centrá                                                                 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: doplnenie chýbajúcich služieb 

Finančné zdroje: rozpočet mesta /v rámci grantového programu 
na podporu projektov zameraných na primárnu 
protidrogovú prevenciu/ 

Odhadovaná finančná náročnosť:  5 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016 - 2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• prieskum potrieb v spolupráci so zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami /napr. 

materské centrá; 

• formulácia a uskutočnenie opatrení v spolupráci s mestskými časťami, ktorými sa doplnia 

chýbajúce služby.  

 

Poznámky: 

Hlavné mesto v roku 2015 vykonalo prieskum materských a rodinných centier (ďalej len „centrá“) na 
území hlavného mesta. Niektoré centrá sú organizované v Únii materských centier o. z., iné fungujú 
autonómne. Centrá vznikli ako podporná služba pre rodiny s malými deťmi. Hlavne rodinné centrá, 
ktoré sú prioritne pre deti predškolského veku čiastočne nahrádzajú chýbajúce materské škôlky. 
Centrá využívajú grantové a dotačné systémy mestských častí aj hlavného mesta na financovanie 
svojich aktivít. Mestské časti prenajímajú priestory za symbolické nájomné, uhrádzajú náklady na 
vstupné média alebo im hradia napr. opravy a povinné revízie. V súčasnosti sú materské aj rodinné 
centrá zastúpené takmer v každej mestskej časti, preto nie je žiadúce ani potrebné zriaďovať ďalšie 
materské a rodinné centrá. 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita IV Programy zdravého životného štýlu „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“ 

Opatrenie c Udržanie a zachovanie rekreačných oblastí       

Stručný popis: mesto spracuje koncepciu udržania a zachovania rekreačných oblastí a bude ju 
realizovať  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  za oblasť „Zdravé mesto“ - OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Materské centrá                                                                 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: koncepcia 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  za oblasť „Zdravé mesto“ 6 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• zhodnotenie rekreačných oblastí mesta za aktívnej účasti mestských častí, občanov a 

poskytovateľov služieb;  

• spracovanie,  mestskými časťami, ktorými sa doplnia chýbajúce služby.  

Poznámky: 

Kancelária Zdravé mesto Bratislava ako projekt WHO, je organizačne začlenená pod oddelenie 
sociálnych vecí. Jej náplňou je realizácia bezplatných osvetových, edukačných a preventívnych akcií, 
prednášok, workshopov a cvičení pre občanov Bratislavy. Každý druhý rok vypracováva Správu o 
zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy, ktorá informačným spôsobom uvádza relevantné trendy v 
oblasti vývoja zdravia Bratislavčanov a napomáha tak k zodpovednejšiemu rozhodovaniu volených 
zástupcov mesta o živote Bratislavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb                                      

Opatrenie d Prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení prevádzkovaných mestom      

Stručný popis: skvalitňovanie materiálneho a priestorového vybavenia existujúcich zariadení 
sociálnych služieb   

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: debarierizované exteriérové a interiérové priestory zariadení 
sociálnych služieb s prvkami humanizácie   

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  138 340 EUR 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2015 

Etapy:  

• spracovanie a schválenie harmonogramu skvalitňovania materiálneho a priestorového 

vybavenia existujúcich zariadení sociálnych služieb, vrátane ich debarierizácie a 

humanizácie, ktorý bude vychádzať z komunitného plánu sociálnych služieb; 

• finančná príprava a realizácia harmonogramu skvalitňovania zariadení; 

• zabezpečenie sledovanosti spokojnosti so stavom zariadení, zbieranie podnetov a 

uskutočňovanie permanentnej údržby. 

Poznámky: 

Hlavné mesto je zriaďovateľom trinástich zariadení sociálnych služieb:  

• zariadenie pre seniorov (Domov seniorov ARCHA, Zariadenie pre seniorov GERIUM, Domov 
jesene života, Domov tretieho veku, Domov seniorov Lamač, Petržalský domov seniorov, 
Domov seniorov Pri kríži,  

• zariadenie opatrovateľskej služby (organizačne začlenené pod Domov seniorov ARCHA, 
Zariadenie pre seniorov GERIUM, Domov jesene života), 

• denný stacionár (organizačne začlenený pod Domov seniorov ARCHA ), 

• nocľaháreň Mea Culpa, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK.Ďalej je 
hlavné mesto zriaďovateľom dvoch zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 

• Resocializačné stredisko RETEST a Krízové centrum Repulz.  

V roku 2015 hlavné mesto v roku 2015 preinvestovalo 138 340 EUR na rekonštrukčné, debarierizačné a 
remodeligové práce v zariadeniach. Viď rozpočet hlavného mesta, program 6, podprogram 6.1, prvok 
6.1.1. až  6.1.12. 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb  

Opatrenie c Zlepšenie koordinácie mesta a samosprávneho kraja pri zabezpečovaní služieb 
krízovej intervencie pre ohrozené skupiny 

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými subjektmi pripraví a schváli účinné opatrenia 
na elimináciu a zlepšenie situácie v oblasti krízovej intervencie  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mimovládne organizácie, 
občania 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: akčný plán na prevenciu a elimináciu v oblasti krízovej intervencie  

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2010 

Etapy:  

• založenie akčnej pracovnej skupiny, založenej zo zástupcov samosprávneho kraja, mesta, 

mestských častí a mimovládnych organizácií, ktorá bude pravidelne vyhodnocovať situáciu v 

oblasti krízovej intervencie, pripravovať návrhy na zlepšenie stavu; 

• spracovanie, prijatie, realizácia a vyhodnocovanie harmonogramu nápravných a preventívnych 

opatrení na zlepšenie v oblasti krízovej intervencie.  

Poznámky: 

Od roku 2010 sa hlavné mesto podieľa na realizácii Regionálneho akčného plánu na prevenciu 
a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj. Pracovnú skupinu zvoláva a koordinuje 
BSK. Je zložená zo zástupcov MPSVaR SR, MZ SR, obcí, mestských častí hlavného mesta, MVO, 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, štátnej polície, krajského koordinátora prevencie kriminality 
a fyzických osôb, ktorých problematika zaujíma.  

Hlavné mesto vypracovalo a realizuje program finančnej pomoci pre obete domáceho násilia, vďaka 
ktorému môže byť nápomocné v krízovej situácii občana.  

Viď rozpočet hlavného mesta, program 6, podprogram 6.2, prvok 6.2.3. 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie b Príprava Stratégie rozvoja kultúry v meste 

Stručný popis:  Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou 
konzultovaného procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja 
na vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste a následná realizácia týchto opatrení 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, experti 
a aktéri kultúrnej scény 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  140 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2016 

Etapy:  

• vypracovanie a schválenie strednodobej Stratégie rozvoja kultúry formou konzultovaného 

procesu za účasti expertov a aktérov kultúrnej scény ako systémového nástroja na 

vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj kultúry v meste; 

• realizácia opatrení stanovených v akčnom pláne Stratégie rozvoja kultúry a priebežné 

monitorovanie ich napĺňania. 

Poznámky: 

 



 

Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III. Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie c Budovanie kvalitných kultúrnych a umeleckých zariadení a podpora ich činnosti 

Stručný popis opatrenia: budovať  nové kultúrne a umelecké  zariadenia  

Zodpovedná organizácia: GIB , Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta 
Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy 

Zodpovedná osoba: poverený pracovníci GIB ,Múzea mesta Bratislavy, Galérie 
mesta Bratislavy, Magistrátu mesta Bratislavy 

Spolupracujúce organizácie/osoby Krajský pamiatkový úrad, Mestský ústav ochrany pamiatok 
v Bratislave 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:    

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  12 000 000 € 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 10/2016 

Etapy:  

• príprava plánu doplnenia infraštruktúry, vrátane identifikácie finančných zdrojov 

• realizácia  podľa plánu, v ktorej budú zahrnuté objekty - Múzeum korunovácie (Uršulínska 
11), depozitárov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy,  prevádzková 
budova NKP hrad Devín. 

 

Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita III Skvalitňovanie infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Opatrenie a Prehľad infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas 

Stručný popis:  interaktívny elektronický portál  

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými aktérmi spracuje komplexný prehľad 
infraštruktúry pre šport, kultúru, umenie a voľný čas. Vytvorenie ponuky mestských priestorov a plôch 
na nekomerčné projekty, ako  aj na ich využitie neziskovými organizáciami na verejnoprospešné 
účely. Identifikácia názorov a potrieb neziskových organizácií a občianskych združení. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, neverejní 
poskytovatelia 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: interaktívny elektronický portál 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  20 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2017 

Etapy :  

• identifikácia druhov infraštruktúry a poskytovateľov služieb; 

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

• naplnenie a prevádzkovanie databázy ako podkladu pre rozhodovanie. 

 

Poznámky: Začatie 01.01.2017 – ukončenie 31.12.2018. Finančné prostriedky navrhované na 2 
roky, 10 000 €  v roku 2017, 10 000 € v roku 2018. Náklady  pre zhotoviteľa databázy. 

 



 

Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie a Uskutočňovanie prevencie a osvety 

Stručný popis: realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území 
hlavného mesta 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby základné a materské školy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: propagácia a osveta mestskej polície, preventívne programy – 
Správaj sa normálne, dopravné ihrisko, grafity, alkohol 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  27 000 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 – 6 274 €  (z toho 4 400 €  ŠR) 

r. 2011 – 1 721 €  (z toho 1 300 €  ŠR) 

r. 2012 – 1 734 € 

r. 2013 – 1 972 € 

r. 2014 – 1 957 € 

Modernizácia vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, podpora prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, 
podpora celoživotného vzdelávania, rozvoj schopnosti učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich 
zamestnancov, investície do rozvoja nových metód učenia a rozvoja a zavádzania inovatívnych 
technológií, podpora zvyšovania relevantnosti a kvality programov vysokoškolského vzdelávania z 
hľadiska potrieb trhu práce. Preventívne programy boli zamerané na projekty Správaj sa normálne a 
dopravná výchova na materských a základných školách. 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie b Posilnenie policajných hliadok na uliciach 

Stručný popis: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície v súlade s projektom 
zefektívnenia činnosti MsP  

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 108 801 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 – 352 975 € 

r. 2011 – 130 533 €  

r. 2012 –   96 105 € 

r. 2013 –   10 369 €  (z toho 6 472 €  MČ Nové Mesto) 

r. 2014 – 101 489 €  

 

Ivestície do inštitucionálnych kapacít a do efektivity verejnej správy a verejných služieb, budovanie 
kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných 
stratégií. Opatrenie premieta plnenie úlohy navýšenia počtu príslušníkov mestskej policie na území 
mesta Bratislavy prostredníctvom účelových prostriedkov a sociálneho systému.  

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje 

Priorita V Bezpečné mesto 

Opatrenie c Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému na území mesta v spolupráci 
s mestskými časťami  

Stručný popis: zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície 

Zodpovedná organizácia: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  Náčelník mestskej polície 

Spolupracujúce organizácie/osoby Mestské časti Bratislava 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta a zabezpečenie verejného 
poriadku pomocou kamerového systému  - rozšírenie kamerového systému, jeho údržba a 
rekonštrukcia 

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  740 000 EUR 

Trvanie realizácie: 5 rokov Dátum zahájenia: 1/2016 

Etapy:  

 

 

Poznámky: 

r. 2010 –             0 € 

r. 2011 –             0 €  

r. 2012 –    23 737 € 

r. 2013 –  260 093  € (z toho 20 000 €  ŠR) 

r. 2014 –  201 076 € 

Rozšírenie používania škorokopásmového pripojenia, podpora IKT verejnej správy, aplikácie IKT 
priespievajúce k riešeniu spoločenských výziev a príležitostí ako aj integrované IKT pre "inteligentné 
mestá", podpora vývoja produktov a služieb IKT. Opatrenie bolo zamerané na rozšírenie kamerového 
systému, jeho rekonštrukciu a prepojenie s KRPZ.  

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita IV.  Programy zdravého životného štýlu, „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“ 

Opatrenie b  Zabezpečenie čistoty mesta 

Stručný popis: Hlavné mesto zaviedlo v rámci čistoty v meste v roku 2014 poskytovanie príspevku na 
odstraňovanie nelegálnych grafitov pre FO a PO. UZN č. 1530/2014 zo dňa 24.4.2014  boli prijaté 
Zásady poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste 
SR Bratislave. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,  

Zodpovedná osoba:   OŽPaMZ 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Spolupracujúce organizácie/osoby 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  Odstránenie nelegálnych grafitov na nehnuteľnostiach 

Finančné zdroje:          rozpočet hl. mesta – Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

Odhadovaná finančná náročnosť:  584 000 EUR, z toho: 

49 000 € rok 2014 

85 000 € rok 2015  

90 000  € - návrh na rok 2016  

Trvanie realizácie: Od 24.4.2014 

Fáze projektu: Dátum 
zahájenia: 

 

 

24.4.2014 r. 2015 r. 2016 

Poznámky:  Finančné prostriedky sú schvaľované v rámci rozpočtu mesta každý rok podľa možností 
financií mesta. 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie a Komunitný plán sociálnych služieb 

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými subjektmi pripraví a schváli komunitný plán 
sociálnych služieb  

Zodpovedná organizácia:  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, 
Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2019 - 2025 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  35 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2017 - 2018 Dátum zahájenia: 2017 

Etapy:  

• 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 a mimovládneho sektora/; 

• uskutočnenie verejného obstarávania komunitného plánu sociálnych služieb; 

• spracovanie, prijatie a realizácia plánu. 

 

Poznámky: 

Uznesením MsZ č. 1013/ 2013 zo dňa 27. marca 2013 bol schválený Komunitný plán sociálnych 
služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2018. Tento dokument bol vypracovaný víťazom 
verejného obstarania, ktorý spolupracoval na jeho tvorbe s odbornými pracovníkmi hlavného mesta, 
mestských častí a s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Čiastočne na je tvorbe 
participoval aj Bratislavský samosprávny kraj. Dokument bol predložený na verejnú diskusiu.  

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie b Posilňovanie terénnych a ambulantných služieb 

Stručný popis: posilňovanie terénnych a ambulantných služieb, vytváranie komplexných sietí služieb 
pre jednotlivé komunity /časti/ mesta, personálne posilnenie terénnych služieb 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, 
mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: systematicky uskutočňovaná a v pravidelných intervaloch 
monitorované skvalitňovanie služieb podľa dohodnutých parametrov  

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  300 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2018 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• spracovanie podrobného harmonogramu posilňovania terénnych služieb vychádzajúceho z 

analýz komunitného plánu sociálnych služieb; 

• finančná príprava a realizácia harmonogramu posilňovania terénnych služieb  

• sledovanie spokojnosti s terénnymi a ambulantnými službamia uskutočňovanie korekcie 

plánu a harmonogramu 

 

Poznámky: 

Hlavné mesto v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, zástupcami mestských 
častí a Bratislavského samosprávneho kraja pristúpilo k vypracovaniu Stratégie riešenia problematiky 
ľudí bez domova v hlavnom meste, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2016 a mal by rozšíriť 
portfólio terénnych a ambulantných foriem poskytovaných sociálnych služieb na území mesta. Hlavné 
mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku sociálnych služieb neverejným 
poskytovateľom naďalej udržuje sieť terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb, ktorých 
cieľovou skupinou sú najmä ľudia bez domova.  

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita I Preventívna prorodinná politika mesta  

Opatrenie a Služby pre rodiny s deťmi                       

Stručný popis: rozširovanie a skvalitnenie služieb pre rodiny s deťmi s cieľom napomáhať 
zosúladeniu pracovných a rodinných funkcií členov rodiny 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Materské centrá                                                                 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: doplnenie chýbajúcich služieb 

Finančné zdroje: rozpočet mesta /v rámci grantového programu 
na podporu projektov zameraných na primárnu 
protidrogovú prevenciu/ 

Odhadovaná finančná náročnosť:  5 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016 - 2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• prieskum potrieb v spolupráci so zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami /napr. 

materské centrá; 

• formulácia a uskutočnenie opatrení v spolupráci s mestskými časťami, ktorými sa doplnia 

chýbajúce služby.  

 

Poznámky: 

Hlavné mesto v roku 2015 vykonalo prieskum materských a rodinných centier (ďalej len „centrá“) na 
území hlavného mesta. Niektoré centrá sú organizované v Únii materských centier o. z., iné fungujú 
autonómne. Centrá vznikli ako podporná služba pre rodiny s malými deťmi. Hlavne rodinné centrá, 
ktoré sú prioritne pre deti predškolského veku čiastočne nahrádzajú chýbajúce materské škôlky. 
Centrá využívajú grantové a dotačné systémy mestských častí aj hlavného mesta na financovanie 
svojich aktivít. Mestské časti prenajímajú priestory za symbolické nájomné, uhrádzajú náklady na 
vstupné média alebo im hradia napr. opravy a povinné revízie. V súčasnosti sú materské aj rodinné 
centrá zastúpené takmer v každej mestskej časti, preto nie je žiadúce ani potrebné zriaďovať ďalšie 
materské a rodinné centrá. 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita IV Programy zdravého životného štýlu „Zdravé mesto“, „Mesto bez stresu“ 

Opatrenie c Udržanie a zachovanie rekreačných oblastí       

Stručný popis: mesto spracuje koncepciu udržania a zachovania rekreačných oblastí a bude ju 
realizovať  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  za oblasť „Zdravé mesto“ - OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Materské centrá                                                                 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: koncepcia 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  za oblasť „Zdravé mesto“ 6 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2020 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy:  

• zhodnotenie rekreačných oblastí mesta za aktívnej účasti mestských častí, občanov a 

poskytovateľov služieb;  

• spracovanie,  mestskými časťami, ktorými sa doplnia chýbajúce služby.  

Poznámky: 

Kancelária Zdravé mesto Bratislava ako projekt WHO, je organizačne začlenená pod oddelenie 
sociálnych vecí. Jej náplňou je realizácia bezplatných osvetových, edukačných a preventívnych akcií, 
prednášok, workshopov a cvičení pre občanov Bratislavy. Každý druhý rok vypracováva Správu o 
zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy, ktorá informačným spôsobom uvádza relevantné trendy v 
oblasti vývoja zdravia Bratislavčanov a napomáha tak k zodpovednejšiemu rozhodovaniu volených 
zástupcov mesta o živote Bratislavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb                                      

Opatrenie d Prístavby a rekonštrukcie existujúcich zariadení prevádzkovaných mestom      

Stručný popis: skvalitňovanie materiálneho a priestorového vybavenia existujúcich zariadení 
sociálnych služieb   

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: debarierizované exteriérové a interiérové priestory zariadení 
sociálnych služieb s prvkami humanizácie   

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  138 340 EUR 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2015 

Etapy:  

• spracovanie a schválenie harmonogramu skvalitňovania materiálneho a priestorového 

vybavenia existujúcich zariadení sociálnych služieb, vrátane ich debarierizácie a 

humanizácie, ktorý bude vychádzať z komunitného plánu sociálnych služieb; 

• finančná príprava a realizácia harmonogramu skvalitňovania zariadení; 

• zabezpečenie sledovanosti spokojnosti so stavom zariadení, zbieranie podnetov a 

uskutočňovanie permanentnej údržby. 

Poznámky: 

Hlavné mesto je zriaďovateľom trinástich zariadení sociálnych služieb:  

• zariadenie pre seniorov (Domov seniorov ARCHA, Zariadenie pre seniorov GERIUM, Domov 
jesene života, Domov tretieho veku, Domov seniorov Lamač, Petržalský domov seniorov, 
Domov seniorov Pri kríži,  

• zariadenie opatrovateľskej služby (organizačne začlenené pod Domov seniorov ARCHA, 
Zariadenie pre seniorov GERIUM, Domov jesene života), 

• denný stacionár (organizačne začlenený pod Domov seniorov ARCHA ), 

• nocľaháreň Mea Culpa, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK.Ďalej je 
hlavné mesto zriaďovateľom dvoch zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 

• Resocializačné stredisko RETEST a Krízové centrum Repulz.  

V roku 2015 hlavné mesto v roku 2015 preinvestovalo 138 340 EUR na rekonštrukčné, debarierizačné a 
remodeligové práce v zariadeniach. Viď rozpočet hlavného mesta, program 6, podprogram 6.1, prvok 
6.1.1. až  6.1.12. 



Strategická rozvojová téma:  C. Kvalita života a ľudské zdroje  

Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb  

Opatrenie c Zlepšenie koordinácie mesta a samosprávneho kraja pri zabezpečovaní služieb 
krízovej intervencie pre ohrozené skupiny 

Stručný popis: mesto v spolupráci so zainteresovanými subjektmi pripraví a schváli účinné opatrenia 
na elimináciu a zlepšenie situácie v oblasti krízovej intervencie  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OSV 

Spolupracujúce organizácie/osoby Bratislavský samosprávny kraj, mimovládne organizácie, 
občania 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: akčný plán na prevenciu a elimináciu v oblasti krízovej intervencie  

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2015 - 2020 Dátum zahájenia: 2010 

Etapy:  

• založenie akčnej pracovnej skupiny, založenej zo zástupcov samosprávneho kraja, mesta, 

mestských častí a mimovládnych organizácií, ktorá bude pravidelne vyhodnocovať situáciu v 

oblasti krízovej intervencie, pripravovať návrhy na zlepšenie stavu; 

• spracovanie, prijatie, realizácia a vyhodnocovanie harmonogramu nápravných a preventívnych 

opatrení na zlepšenie v oblasti krízovej intervencie.  

Poznámky: 

Od roku 2010 sa hlavné mesto podieľa na realizácii Regionálneho akčného plánu na prevenciu 
a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj. Pracovnú skupinu zvoláva a koordinuje 
BSK. Je zložená zo zástupcov MPSVaR SR, MZ SR, obcí, mestských častí hlavného mesta, MVO, 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, štátnej polície, krajského koordinátora prevencie kriminality 
a fyzických osôb, ktorých problematika zaujíma.  

Hlavné mesto vypracovalo a realizuje program finančnej pomoci pre obete domáceho násilia, vďaka 
ktorému môže byť nápomocné v krízovej situácii občana.  

Viď rozpočet hlavného mesta, program 6, podprogram 6.2, prvok 6.2.3. 

 



Strategická rozvojová téma: D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita V. Program efektívneho nakladania s odpadmi 

Opatrenie a Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva 

Stručný popis: mesto zaktualizuje  „Program odpadového hospodárstva“ s cieľom zvýšiť využiteľnosť 
odpadov a znížiť skládkovanie odpadu. K tomu využije jednak celkové znižovanie produkcie odpadu 
ako aj jeho recykláciu a druhotné využitie, vzhľadom k tomu, že zvyšovanie objemu komunálneho 
odpadu, nedostatok vhodných kapacít na jeho likvidáciu, problémy s jeho zhodnocovaním a pod. 
vedie nielen k rastu nákladov na túto aktivitu, ale aj k ohrozeniu životného prostredia. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OŽPaMZ 

Spolupracujúce organizácie/osoby OLO a.s, mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: programový dokument - Program odpadového hospodárstva hl. 
mesta SR Bratislavy na r. 2011 - 2015 

Finančné zdroje: vlastné zdroje + OLO a.s. 

Odhadovaná finančná náročnosť:  prevádzkové náklady (z miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 

Trvanie realizácie: 12/2015 
priebežne 

Dátum zahájenia: 01/2011 

Skutočnosť 01/2014 

Etapy:  

• výber spracovateľa aktualizácie Programu odpadového hospodárstva mesta; 

• spracovanie a schválenie programu; 

• ealizácia programu vrátane zverejňovania výsledkov realizácie 

 

Poznámky: Spracovalo OŽPaMZ magistrátu z mzdových prostriedkov. Finančné prostriedky použité 
na plnenie cieľov a opatrení bude možné vyhodnotiť až v r. 2016. 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita V. Program efektívneho nakladania s odpadmi 

Opatrenie a Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva hl. mesta SR Bratislavy 

Stručný popis: mesto vypracuje  „Program odpadového hospodárstva hl. mesta SR Bratislavy na 
roky 2016-2020“ s cieľom zvýšiť využiteľnosť odpadov a znížiť skládkovanie odpadu. Ciele a opatrenia 
budú vychádzať z Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020 v nadväznosti 
na Program odpadového hospodárstva bratislavského kraja na roky 2016-2020 a budú aplikované pri 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OŽPaMZ 

Spolupracujúce organizácie/osoby OLO a.s./riaditeľ, Mestské časti Bratislavy/poverení 
pracovníci 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: programový dokument - Program odpadového hospodárstva hl. 
mesta SR Bratislavy na r. 2016-2020 

Finančné zdroje: vlastné zdroje + podiel z miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné dopady  

Odhadovaná finančná náročnosť:  prevádzkové náklady (z miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) 

Trvanie realizácie: 12/2020 
priebežne 

Dátum zahájenia: 01/2016 

 Etapy: 

• výber spracovateľa aktualizácie Programu odpadového hospodárstva mesta; 

• spracovanie a schválenie programu; 

• realizácia programu vrátane zverejňovania výsledkov realizácie 

 

Poznámky:  

 



 

Strategická rozvojová téma: D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita V. Program efektívneho nakladania s odpadmi 

Opatrenie a Dobudovávanie siete zberných dvorov 

Stručný popis: mesto v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Dúbravka v prípade získania 
finančných prostriedkov zabezpečí vybudovanie zberného dvora v tejto mestskej časti  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OŽPaMZ a OSAP 

Spolupracujúce organizácie/osoby Mestská časť Bratislava – Dúbravka /poverená osoba 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zabezpečenie realizačného projektu a výstavby zberného dvora, 
spolupráca pri vydaní súhlasu štátnej správy v odpadovom hospodárstve na prevádzkovanie 
zberného dvora a zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora  

Finančné zdroje: Združené finančné prostriedky  mesta + Mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka + OLO + podporné fondy, napr. 
Environmentálny fond 

(rozpočtová kapitola: kapitálové výdavky,  

Odhadovaná finančná náročnosť:  400 000 EUR, z toho v r. 2016 je potrebných 230 000 
EUR  

(kapitálové výdavky rozpočtová položka: 4.1.5) 

Trvanie realizácie: do r. 2020 Dátum zahájenia: 01/2014 

Etapy:  

• zabezpečenie finančných prostriedkov; 

• zabezpečenie realizačného projektu; 

• zabezpečenie vybudovania zberného dvora; 

• zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora; 

 

Poznámky: Potrebná spolupráca s Oddelením stratégie a projektov na projekte na zabezpečenie 
finančných prostriedkov z podporných fondov v prípade nezískania finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta. Projekt na stavebné povolenie je hotový. Bol obstaraný v r. 2014 zo združených prostriedkov 
hlavného mesta a mestskej časti Dúbravka vo výške 9 500 €. 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita V. Program efektívneho nakladania s odpadmi 

Opatrenie a Sanácia nelegálnych skládok z rozpočtových finančných prostriedkov 

Stručný popis: mesto zneškodňuje odpad uložený v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch (komunálny a drobný stavebný odpad) a to výhradne na nehnuteľnostiach, ktoré sú v jeho 
vlastníctve - v priamej správe.  

Na súkromných nehnuteľnostiach a zverených nehnuteľnostiach do správy iných subjektov, 
zodpovedá za zneškodnenie odpadu (komunálny a drobný stavebný odpad) Mestská časť, na ktorej 
území sa nelegálna skládka nachádza. 

Iný ako komunálny a drobný stavebný odpad zneškodňuje na celom území Bratislavy - Okresný úrad 
– odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: OŽPaMZ a OSAP 

Spolupracujúce organizácie/osoby A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. / Mestské časti / Okresný 
úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

Finančné zdroje: rozpočet mesta z výnosu 90% miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady + 10 % 
z výnosu miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pridelené mestským častiam 
Bratislavy + rozpočet štátu (Environmentálny fond) 

Odhadovaná finančná náročnosť:  Hl. mesto – 41 650EUR / rok (rozpočtová položka 4.1.4) 

Trvanie realizácie: priebežne do 
12/2020 

Dátum zahájenia: 01/2015 

 
Etapy:  
 

• identifikácia miesta s výskytom nelegálnej skládky, 
•  oznámenie na OkÚ (Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie), 
•  účasť na správnom konaní, 
• rozhodnutie o určení povinného skládku zneškodniť (vydá Okresný úrad) 
•  sanácia nelegálnej skládky povinnou osobou. 

 
Poznámky:  

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita II Politika udržania a rozvoja plôch zelene 

Opatrenie b Spracovanie a schválenie programu starostlivosti o dreviny 

Stručný popis: spracovanie programu starostlivosti o dreviny v meste 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  OŽPaMZ 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: pasportizácia stromov a popis ich zdravotného stavu 

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  300 000 EUR 

Na rok 2016 neboli schválené finančné prostriedky, 
uvedené suma je celková suma ako predpoklad  
na 3 roky realizácie. 

Trvanie realizácie: 3 roky Dátum zahájenia: 01/2017 

Etapy:  

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; 

starostlivosť o dreviny v zmysle schváleného dokumentu 

 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita VII Zníženie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti spotreby energie 
budov a zariadení mesta a stratégia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky (Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta) 

Opatrenie c Aktualizácia Koncepcie rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v oblasti tepelnej energetiky 

Stručný popis: Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky vytvára 
podmienky pre systémový rozvoj sústavy tepelných zariadení ma území Bratislavy s cieľom 
zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosti pri výrobe, rozvode a spotrebe 
tepla s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámerom energetickej politiky 
Slovenskej republiky. 

Koncepcia je vypracovaná v súlade s platnou legislatívou SR, dokumentu Energetická politika SR 
a tiež podľa dokumentov viažucich sa k rozvoju hlavného mesta SR Bratislavy. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

oddelenie stratégie a projektov 

Zodpovedná osoba  Ing. Miroslav Muška, energetik hlavného mesta 

Ing. Zdeněk Beneš, samostatný odborný referent 
energetiky 

Spolupracujúce organizácie / osoby Dotknuté organizačné jednotky hlavného mesta 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Požiadavka na  aktualizáciu Koncepcie rozvoja Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky vychádza so zmeny legislatívy Slovenskej 
republiky prijatím noviel zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
(zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). Podľa § 31 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. vzniká povinnosť  
hlavnému mestu vykonať aspoň raz za päť rokov aktualizáciu Koncepcie rozvoja hlavného mesta 
v oblasti tepelnej energetiky a túto aktualizáciu prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  30 000EUR s DPH 

Trvanie realizácie: od januára 2016 

do septembra 
2016 

Dátum zahájenia: január 2016 

Etapy:  

• Zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a určených zamestnancov OSaP 
aktualizáciu Koncepcie rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 
tepelnej energetiky. Rozpracovať na podmienky hlavného mesta ustanovenia v zmysle 
zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. a ustanovenia 
v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z.  

• Vypracovať prostredníctvom zodpovedných zamestnancov OSaP v spolupráci s OSV a SNRN 
podklady s technickou špecifikáciou, kritériami účasti a ich hodnotenia do procesu verejného 
obstarávania na výber poskytovateľa predmetnej služby a zabezpečiť v spolupráci s OVO 
procesné úkony verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služby 
vypracovanie aktualizácie koncepcie v oblasti tepelnej energetiky postupy v zmysle zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita VII Zníženie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti spotreby energie 
budov a zariadení mesta a stratégia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky (Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta) 

Opatrenie c Príprava projektov na využitie externých finančných zdrojov v oblasti zvyšovania 
energetickej účinnosti budov 

Stručný popis: Mesto spracovalo Program energetickej efektívnosti budovy a zariadení Bratislavy 
financovaný z prostriedkov Európskej investičnej banke (EIB) ako súčasť Implementácie Akčného 
plánu 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

oddelenie stratégie a projektov 

Zodpovedná osoba  Ing. Miroslav Muška, energetik hlavného mesta 

Ing. Zdeněk Beneš, samostatný odborný referent 
energetiky 

Spolupracujúce organizácie / osoby dotknuté organizačné jednotky hlavného mesta 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Výstupom z Implementácie Akčného plánu udržateľného 
energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy budú investičné odporúčania pre jednotlivé 
budovy alebo objekty z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti a ekonomických úspor.  

 

Finančné zdroje: Európska investičná banka 

Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  Na investičnú časť predpokladaná hodnota úveru  
vo výške 60 miliónov EUR 

Trvanie realizácie: od januára 2018 Dátum zahájenia: január 2018 

Etapy:  

• 1. etapa: pridelenie finančných zdrojov z finančného nástroja ELENA - zmluva z EIB 

Poznámky: 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita VII Zníženie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti spotreby energie 
budov a zariadení mesta a stratégia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky (Program zvyšovania energetickej efektívnosti mesta) 

Opatrenie c Príprava projektu na využívanie externých finančných zdrojov v oblasti zvyšovania 
energetickej účinnosti budov 

Stručný popis: Vyhodnotenie súčasného stavu a možností využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a návrh technického riešenia zintenzívnenia ich využitia v rámci analytickej časti Implementácie 
Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy financovaného 
z prostriedkov Európskej investičnej banky 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

oddelenie stratégie a projektov 

Zodpovedná osoba  Ing. Miroslav Muška, energetik hlavného mesta 

Ing. Zdeněk Beneš, samostatný odborný referent 
energetiky 

Spolupracujúce organizácie / osoby Európska investičná banka 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja 
Hlavného mesta SR Bratislavy vytvára súbor opatrení a odporúčaní pre prevádzkovú i investičnú 
činnosť s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti budov alebo objektov v majetku hlavného mesta. 
Implementácia obsahuje súbor technických, ekonomických, prevádzkových, investičných, finančných 
opatrení do krátkodobých a strednodobých strategický opatrení formulovaných v strategickom 
dokument hlavného mesta, ktorý definuje aktivity mesta zameraný na znižovanie emisií CO2 
v nadväznosti na pristúpenie hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve pod názvom Dohovor 
primátorov a starostov v nadväznosti na strategické dokumenty hlavného mesta predovšetkým na 
dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 
– 2020 s dôrazom na definovanie vízie udržateľného rozvoja Bratislavy v oblasti energetiky a boja 
proti klimatickým zmenám. 

Finančné zdroje: Európska investičná banka 

Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  1 507 200 EUR s DPH 

Trvanie realizácie: od januára 2016 

do decembra 
2018 

Dátum zahájenia: január 2016 

Etapy:  

1. etapa: pridelenie finančných zdrojov z finančného nástroja ELENA - zmluva z EIB 

Poznámky: 

 

 



Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita VIII. Podpora vzdelávania a výchovy verejnosti v environmentálnej oblasti a 
oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 

Opatrenie a Podpora a organizovanie náučno-zábavných podujatí a programov pre deti 
a mládež 

Stručný popis: pripraviť projekt výučby o dejinách Bratislavy ako doplnkového predmetu na školách 
a mestských častiach (posilniť regionálnu výchovu), mesto rozvinie program vzdelávania 
a informovanosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy , Múzeum mesta 
Bratislavy , Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu a zodpovedných 
organizácií 

Spolupracujúce organizácie/osoby školy, školské zariadenia a mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: program informovanosti o významných pamiatkach a histórii mesta 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  podľa rozhodnutia mesta (cca 100 000 EUR)  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2017 

Etapy:  

 

Poznámky:  Finančné prostriedky rozdeliť na roky 2017 – 2020 – každoročne 25 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita I. Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov 
a zachovanie charakteru špecifických častí mesta 

Opatrenie d Pokračovanie v pamiatkovej obnove a prezentácii najvzácnejších architektonických 
objektov 

 

Stručný popis: mesto bude priebežne obnovovať najvýznamnejšie pamiatky a sprístupní doposiaľ 
nevyužívané historické objekty  

Zodpovedná organizácia: GIB, Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, 
Magistrát hlavného mesta Bratislavy 

Zodpovedná osoba: zodpovedný pracovník Magistrátu mesta Bratislavy 

Spolupracujúce organizácie/osoby Pamiatkový úrad SR,  príslušné oddelenia Magistrátu 
mesta Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zoznam objektov pre pamiatkovú obnovu, ročne obnovený aspoň 
jeden objekt 

Finančné zdroje: rozpočet mesta, Ministerstvo kultúry SR, grantové 
programy  

Odhadovaná finančná náročnosť:  prvom roku prevádzkové náklady, na prípravné práce, 
na projektovú dokumentáciu, následne náklady na 
vlastnú realizáciu – odhadovaná celková finančná 
náročnosť na roky 2016 – 2020  - 37 200 tis. €  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 01/2016 

Etapy :  

• výber objektov určených pre pamiatkovú obnovu vrátane finančného zabezpečenia; 

• realizácia projektov pamiatkovej obnovy  

• zatraktívnenie a sprístupnenie nevyužitých významných historických priestorov, ktoré sú 
ťažiskové pre históriu mesta (napr. mestské hradby, Michalská veža, Mirbachov palác, Dom 
u dobrého pastiera, rodný dom J. N. Hummela, budova bývalého Múzea umeleckých remesiel 
Beblavého 1, budova budúceho Domu hudby Panenská 11. 

Poznámky:  



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita IX Plán prispôsobenia sa mesta na klimatické zmeny 

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

Stručný popis:  Projekt RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures  / Klimaticky 
prispôsobivé mestá a infraštruktúry 

Cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči 
zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby 
rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru 
mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín (zo SR okrem hl. mesta aj 
Univerzita Komenského).   

Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020)  v celkovom finančnom objeme 7 466 004,50 €  z toho grant pre 
Hlavné mesto SR Bratislava: 210 988,75 € 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: poverený pracovník magistrátu / útvar hl. architektky 

Spolupracujúce organizácie/osoby 17 partnerov z 8 európskych krajín (zo SR okrem hl. mesta 
aj Univerzita Komenského) 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

Finančné zdroje:  

Odhadovaná finančná náročnosť:  210 988,75 € - rozpočet projekt. aktivít hl. mesta 100% 
krytý grantom 

Trvanie realizácie: 31.12.2018 Dátum zahájenia: 01.05.2015   

Etapy projektu : Zapojenie hl. mesta v odborných častiach projektu RESIN: 

• WP3 - Adaptation Options & Implementation / Možnosti adaptácie a implementácia 

• WP4 – City Cases / Príklady miest 

• WP7 – Dissemination / Diseminácia výsledkov projektu  

Poznámky:  

Partneri projektu  

1. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK TNO, Koordinátor 

2. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V., výskumná organizácia,….. 

3. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, súkromná výskumná organizácia, … 

4. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH, (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), 



nezisková organizácia….. 

5. ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS, verejná akademická a výskumná 
organizácia, … 

6. ITTI SP ZOO, podnikateľský subjekt, … 

7. STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT, súkromná nadácia, … 

8. ARCADIS NEDERLAND BV, spoločnosť s ručením obmedzeným , … 

9. BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI, nezisková 
výskumná asociácia, …. 

10. THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, verejná výskumná organizácia, … 

11. UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE,… 

12. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OESTERREICH, a.s., … 

13. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, a.s., …  

14. UNIRESEARCH BV, podnikateľský subjekt,… 

15. HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, ďalej len  “mesto Brat” (“CITY 
BRAT”),  

16. AYUNTAMIENTO DE BILBAO, samosprávny orgán,… 

17. OLDHAM METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL, samosprávny orgán,… 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita I. Program vytvárania mestského prostredia, revitalizácia verejných priestorov 
a zachovanie charakteru špecifických častí mesta 

Opatrenie b Vytváranie nových verejných priestranstiev 

Stručný popis: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: Útvar Hlavnej architektky  

Spolupracujúce organizácie/osoby Oddelenia Magistrátu –  OSAP, OŽPaMZ, OVO, PriF UK, 
BVS 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Útvar Hlavnej architektky, OSAP 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  popísané v časti „Etapy projektu“ 

Finančné zdroje: rozpočet mesta (15%) +   zdroje EÚ  (85 %) 

Odhadovaná finančná náročnosť:  3 337 640 EUR  

Trvanie realizácie: 2014-2017 Dátum zahájenia: 8/2014 

Etapy projektu :  

•  Spracovaný Akčný plán Stratégie Adaptácie mesta Bratislava na zmenu klímy 

•  Zrealizované adaptačné opatrenia v rámci pilotných projektov: bioretencia dažďových vôd 
Šport park Jama, Gaštanica, vodozádržné nádrže Železná Studienka, výsadba vegetačných 
stredových pásov Rožňavská (úsek Galvaniho - Studená),výsadba alebo revitalizácia drevín - 
obnova poškodených stromov - Námestie hraničiarov, Hlavné námestie, Dolnozemská cesta, 
zvýšenie dostupnosti zelene pre obyvateľov - nová sprístupnená plocha zelene Svoradova, 
realizácia vegetačných striech - Domov seniorov Lamač, škôlka za Kasárňou, 
vodopriepustnosť povrchov na verejných priestranstvách - Námestie Slobody 

•  Informačná kampaň a networking prostredníctvom informovania verejnosti cez web stránku, 
poradenstvo pre verejnosť a malá grantová schéma, konferencie, študijné návštevy (viac v 
popise komunikačných aktivít). 

Poznámky:  Výsledkom projektu bude vypracovanie Adaptačnej Stratégie pre Bratislavu formou 
Akčného plánu, ktorý stanoví harmonogram ich realizácie, zodpovednosti za realizáciu ako aj systém 
monitoringu pokroku formou vhodne zvolených indikátorov. Zároveň sa v rámci projektu zrealizujú 
vybrané pilotné adaptačné opatrenia vo vzťahu k zmierneniu predpokladaných dopadov zmeny klímy. 
Návrh opatrení na realizáciu sa bude orientovať do nasledovných oblastí:  vodozádržné opatrenia a 
úprava mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, zvyšovanie podielu zelene, výsadba alebo 
revitalizácia drevín, výsadba zelene s osobitným dôrazom na alejové stromy, výsadba zelene pri 
dopravných uzloch a križovatkách, zvýšenie dostupnosti plôch zelene, realizácia vegetačných striech, 
úprava,  zvýšenie vodopriepustnosti povrchov na verejných priestranstvách. Zároveň sa predpokladá 
implementácia celej škály „neinvestičných" aktivít, ako bude poradenstvo obyvateľstva, malej 
grantovej schémy, informačných aktivít o správnych vzorcoch správania sa počas horúčavy, 
zapracovanie vybraných opatrení do ďalších záväzných dokumentov mesta. 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita II. Politika udržania a rozvoja zelených plôch 

Opatrenie d Aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch 

Stručný popis: Vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí s 
environmentálnymi vlastnosťami v Hlavnom meste SR Bratislava". Vypracovanie dokumentu 
miestneho územného systému ekologickej stability ako základnej východiskovej bázy budovania 
zelenej infraštruktúry v hlavnom meste SR. Analýza prvkov priamo ohrozujúcich funkčnosť ÚSES-u a 
vypracovanie návrhov na sfunkčnenie siete. 

 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: Útvar Hlavnej architektky 

Spolupracujúce organizácie/osoby ŚOPSR, Oddelenia Magistrátu –  OSAP, OŽPaMZ, OVO 
a ďalšie, PriF UK,17 MĆ Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Útvar Hlavnej architektky 

Kvantifikácia/ popis výstupov: 1.Vypracovanie dokumentu Miestneho územného systému 
ekologickej stability ako základnej východiskovej bázy budovania zelenej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR – Stratégie zelenej infraštruktúry 

Finančné zdroje: rozpočet mesta (15%) +   zdroje EÚ  (85 %) 

Odhadovaná finančná náročnosť:   800 000 EUR  

Trvanie realizácie: 2016-2018 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy projektu :   

• .analýza súčasného stavu v danej oblasti, existujúcich východzích dokumentov , ich 
prehodnotenie a stanovenie metodiky postupu etapy projektu  

• Mapovanie , prieskumy, rozbory a terénna práca  

• Spracovanie získaných poznatkov 1.Vypracovanie dokumentu Miestneho územného systému 
ekologickej stability ako základnej východiskovej bázy budovania zelenej infraštruktúry v 
hlavnom meste SR – Stratégie zelenej infraštruktúry 

Poznámky:  Projekt by bolo realizované prostredníctvom inštitútu partnerstva s  rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody. 
V súčasnosti je  v štádiu prípravy a rokovaní. 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita II. Politika udržania a rozvoja zelených plôch 

Opatrenie d Aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch 

Stručný popis : Realizácia  opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine 
územia hlavného mesta SR Bratislava". Zníženie podielu nepriepustných plôch na území hlavného 
mesta SR na verejných priestranstvách v správe hlavného mesta SR, vytváranie bioretenčných 
systémov na zadržiavanie a vsakovanie zrážkovej vody, budovanie povrchových či podzemných 
nádrží na zachytávanie zrážkovej vody, výmena nepriepustných povrchov, obnova zelene, budovaním 
zelených striech na 10 budovách vo vlastníctve hlavného mesta SR, obnova fontán s využitím 
zrážkových vôd a pod.. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: Útvar Hlavnej architektky 

Spolupracujúce organizácie/osoby ŚOPSR, Oddelenia Magistrátu –  OSAP, OŽPaMZ, OVO 
a ďalšie 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Útvar Hlavnej architektky 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Vytvorené vegetačné strechy na verejných budovách (10), obnovené 
verejné priestranstvá (povrchy, zeleň) 

Finančné zdroje: rozpočet mesta (15%) +   zdroje EÚ  (85 %) 

Odhadovaná finančná náročnosť:  800 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2018 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy projektu:   Realizácia  opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej 
krajine územia hlavného mesta SR Bratislava vyplýva zo Stratégie adaptácie na zmenu klímy 
na území hlavného mesta SR, ako aj z Akčného plánu k tejto Stratégii, kde budú navrhnuté lokality, 
kde je potrebné, s ohľadom na negatívne dopady zmeny klímy, dané opatrenia realizovať. 

 

Poznámky:  Projekt by bolo realizované prostredníctvom inštitútu partnerstva s rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody. 
V súčasnosti je   v štádiu prípravy a rokovaní. 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru 

Priorita II. Politika udržania a rozvoja zelených plôch 

Opatrenie d Aktívna politika mesta smerom k ochrane zelených plôch 

Stručný popis Vytvorenie biokoridorov a multifunkčných zón v mimo zastaveného územia hlavného 
mesta SR Bratislava". Vytváranie a obnova remízok, zasakovacích pásov v krajine, obnova a 
doplnenie porastov drevín v krajine zadržiavaním vody vo vhodných geomorfologických útvaroch, 
osobitne v povodiach malých vodných tokov, ktoré stekajú z Malých Karpát (Mláka, Vydrica, Mástsky, 
Mariánsky, Bystrický, Vápenický, Lamačský, Dúbravský, Račiansky potok). Vodozádržné opatrenia v 
územiach s hroziacim zosuvom svahu (Karlova Ves, Devín, svah PKO a i.). Výsadba krajinnej zelene, 
remízok a alejí s cieľom vytvorenia biokoridorov, napr. Jarovce - Rusovce - Pečňa 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: Útvar Hlavnej architektky 

Spolupracujúce organizácie/osoby ŚOPSR, Oddelenia Magistrátu –  OSAP, OŽPaMZ, OVO, 
17 MĆ, organizácie  a ďalšie organizácie pôsobiace 
v danej oblasti 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

Útvar Hlavnej architektky 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Vytvorené a obnovené remízky, zasakovacie pásy v krajine, obnova 
a doplnenie porastov drevín v krajine zadržiavaním vody vo vhodných geomorfologických útvaroch, 
Výsadená krajinná zeleň, remízok a alejí s cieľom vytvorenia biokoridorov 

Finančné zdroje: rozpočet mesta (15%) +   zdroje EÚ  (85 %) 

Odhadovaná finančná náročnosť:  3 000 000 EUR 

Trvanie realizácie: 2016-2018 Dátum zahájenia: 2016 

Etapy projektu: 

Realizácia  opatrení na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v prírodnom zázemí hlavného mesta SR 
Bratislava vyplýva zo Stratégie adaptácie na zmenu klímy na území Hl. mesta SR, ako aj z Akčného 
plánu k tejto Stratégii, kde budú bližšie navrhnuté podrobnosti a zodpovednosti realizácie tohto 
projektu.. 

 

Poznámky:  Projekt by bolo realizované prostredníctvom inštitútu partnerstva s  rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody.  
V súčasnosti je   v štádiu prípravy a rokovaní. 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita I Systém mestskej hromadnej dopravy 

Opatrenie 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 

Stručný popis: Realizované trolejbusové trate z eurofondov: Hroboňova + Patrónka + predĺženie TT 
Trenčianska. Prebieha realizácia električkovej trate do Petržalky na báze rozchodu 1000 mm (duálny 
systém sa nebude realizovať vzhľadom na rozhodnutie Európskej komisie, ktoré podmieňuje druhú 
etapu rozchodom 1000 mm). Na MsZ bol schválený materiál "Návrh koncepcie rozvoja mestskej 
hromadnej dopravy v Bratislave na roky2013 - 2025, časť: Rozvoj a modernizácia technickej 
infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí". Najakútnejšia stavba z hľadiska 
trolejbusovej dopravy je v súčasnej dobe TT Karlova Ves - Patrónka. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a DPB, a.s.   

Zodpovedná osoba  HDI  

Spolupracujúce organizácie/osoby OSaP 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: projektové dokumentácie, zrealizované trate 

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta, fondy EÚ 

Odhadovaná finančná náročnosť:   

Trvanie realizácie: 2013-2014 Dátum zahájenia: rok 2013 

Etapy:  

 

 

Poznámky:  



 

 

Strategická rozvojová téma E. Doprava a technická infraštruktúra 

Priorita I Systém mestskej hromadnej dopravy 

Opatrenie 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 . 

Stručný popis : príprava a realizácia modernizácie električkových tratí – Dúbravsko - Karloveská 
radiála, Vajnorská radiála, Ružinovská radiála. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba  HDI 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: integrácia rôznych druhov dopravy, zavedenie Bratislavskej mestskej 
karty  

Finančné zdroje: OPD 2007 – 2013, OP II – 2014 – 2020, rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  191 928 793,00 EUR 

Trvanie realizácie: 2016 - 2020 Dátum zahájenia: 2014 – PD 

2016 – realizácia DKR 

Etapy : 

• vypracovanie projektovej dokumentácie električkových radiál 

• realizácia modernizácie električkových radiál 

Poznámky:. – 

PD 2014 – 2016: 

MET DKR  265 348,00 € 
MET VR    380 361,00 € 
MET RR    283 084,00 € 

realizácia – 2016 – 2020: 

MET DKR           56 000 000,00 € 
MET VR             80 000 000,00 € 
MET VR             55 000 000,00 €  

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma E. Doprava a technická infraštruktúra 

Priorita I Systém mestskej hromadnej dopravy 

Opatrenie a 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 

Stručný popis: Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa - rekonštrukcia 
a modernizácia 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a DPB, a.s.   

Zodpovedná osoba  HDI 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

- rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate 

Finančné zdroje: štrukturálne fondy EÚ - OP Doprava + rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  Projektová dokumentácia obstaraná v roku 2014 v 
hodnote 72 000 € 

Stavebné práce: 3 889 686,60 € 

Externý stavebný dozor: 111 600,00 € 

+ neoprávnené náklady hradené z vlastného rozpočtu 
mesta (úprava nástupištnej hrany zastávok – 41 383 €) 
a náklady na úpravy – vylepšenie uličného priestoru, 
okolia 

Trvanie realizácie: 08/2015 Dátum zahájenia: 07/2014 

realizácia prác: 6/2015 

Etapy : 

• vypracovanie projektovej dokumentácie 

• realizácia rekonštrukcie trate 

 

Poznámky:. 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita I Systém mestskej hromadnej dopravy 

Opatrenie c 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“) 

Stručný popis: Z testovaných  bus pruhov počas ETM 2012 (Štefánikova, Most SNP a Staromestská) 
sa preukázali výrazné časové úspory pre MHD na Štefánikovej. Pre odmietavý postoj Krajského 
dopravného inšpektorátu však bus pruh dodnes nebol zriadený. Rovnako KDI nesúhlasí s BUS 
pruhom v lokalite Patrónka pre trolejbusové linky jazdiace v smere na Kramáre. Oba bus pruhy boli 
naposledy predložené v lete 2014. Boli vyhodnotené časové zdržania aj pre linku 68 na Košickej ul, 
projekt na bus pruhy zatiaľ nebol spracovaný. Rovnako sú priebežne vyhodnocované časové zdržania 
MHD na Gagarinovej ul. V súčasnosti sa pripravuje BUS pruh na Lamačskej ceste od Harmincovej 
po výjazd z diaľnice. Systémovo zatiaľ nebolo zahájené zriaďovanie bus pruhov a vyhodnocovanie 
zdržania MHD v jednotlivých exponovaných úsekoch. V rokoch 2011-2015 boli realizované čiastkové 
úpravy CSS v prospech MHD (úprava zapínania a vypínania CSS, úprava koordinácie križovatiek). 
Pri spĺňaní tohto opatrenia sa využili informácie získané z projektu EDITS financovaného 
z prostriedkov EÚ. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a DPB, a.s.   

Zodpovedná osoba: HDI 

Spolupracujúce organizácie/osoby:  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: projekty, komunikačná kampaň 

Finančné zdroje: rozpočet hlavného mesta, eurofondy 

Odhadovaná finančná náročnosť:  200 000 EUR 

Trvanie realizácie: Priebežne  Dátum zahájenia: rok 2014 

Etapy :  

• testovanie 

•  realizácia 

Poznámky: 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita I Systém mestskej hromadnej dopravy 

Opatrenie e obnova a ekologická modernizácia vozového parku MHD 

Stručný popis: Obnova vozového parku električiek v Bratislave, Obnova vozového parku trolejbusov 
v Bratislave, Modernizácia údržbovej základne - I. etapa 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: HDI   

Spolupracujúce organizácie/osoby:  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

Finančné zdroje: rozpočet mesta, EÚ fondy 

Odhadovaná finančná náročnosť:  188 463 672,48 € 

Trvanie realizácie: 24 mesiacov Dátum zahájenia: 2014 

Etapy : 

obstaranie 120 ks trolejbusov a 30 ks obojsmerných a 15 ks jednosmerných električiek 

 obstaranie 15 ks jednosmerných električiek 

 

Poznámky:  

 



 

Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita II Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy 

Opatrenie 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 integrovaného dopravného systému a zároveň sú 
kompatibilné s Bratislavskou mestskou kartou, ktorá poskytuje široké využitie 
najmä v kultúrnych službách mesta 

Stručný popis : Bratislavská integrovaná doprava 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba  HDI  

Spolupracujúce organizácie/osoby BSK, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja, Slovak Lines, a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:   

Trvanie realizácie: prebieha  Dátum zahájenia: 06/2013 

Etapy : I. etapa – okres Malacky  

            II. etapa – okres Pezinok a Senec 

            III. etapa – jednotné cestovné lístky 

 

Poznámky: Prebiehajú rokovania o dopravnej optimalizácii medzi ministerstvom dopravy, BSK, 
mestom a dopravcami. Dopravná optimalizácia je nevyhnutným predpokladom pre funkčný 
a atraktívny systém integrovanej dopravy 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita IV Cyklistická doprava 

Opatrenie 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 

Stručný popis : zrealizované cyklotrasy v toku 2015: Cyklotrasa Trenčianska úsek: Dulovo-Bajkalská, 
Cyklotrasa Eurovelo 6- Južná radiála, Cyklotrasa Jelačičova - OC Central, Cyklotrasa Karloveské 
rameno 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a STARZ 

Zodpovedná osoba: HDI  

Spolupracujúce organizácie/osoby:  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  

 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta a zdroje EÚ 

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 600 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: rok 2013 

Etapy :  

• obstarávanie projektovej dokumentácie 

• obstarávanie  zhotoviteľa  stavby  

• realizácia  

 

 

Poznámky:. 



 

Strategická rozvojová téma: E. Doprava a technická infraštruktúra 

Priorita VI Plán strategických dopravných stavieb 2011 - 2025 

Opatrenie a  prestavba Starého mosta ako súčasti  nosného  dopravného systému  

Stručný popis : Nosný systém MHD, Prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť 
Šafárikovo námestie - Bosákova ulica 
- koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: HDI  

Spolupracujúce organizácie/osoby Zhotoviteľ diela: Skupina dodávateľov Eurovia SK, a.s., 
Eurovia CS, a.s. a SMP CZ, a.s. 

Stavebno-technický dozor: INFRAM SK s.r.o. 

Projektant: Združenie dodávateľov Alfa 04 a.s., PIO 
KERAMOPROJEKT, a.s. a REMING CONSULT a.s. 

METRO Bratislava a.s. 

 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: prestavba Starého mosta ako súčasti  nosného  dopravného systému 

Koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou, prepojenie trás 
pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, prejazd  vozidiel 112, premostenie Dunaja pre rôzne 
inžinierske siete. Stavba sa začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, pokračuje cez 
Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starým mostom prechádza cez Dunaj 
a po estakádach Artmedia a Eisteinova.  

Budovaný úsek trasy má dĺžku 2,4 km, pričom staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – 
Štúrova. 

Finančné zdroje: fondy EÚ  - OP Doprava – 85% z KF, 10% zo ŠR, 5% 
spolufinancovanie 

Odhadovaná finančná náročnosť:  stavebné práce - cena diela: 70 580 170 € s DPH 

stavebno-technický dozor: 1 008 696,00 € s DPH 

Trvanie realizácie: 01.11.2013 – 
15.12.2015 

Dátum zahájenia: 01.11.2013 

Etapy :  

• spracovanie projektovej dokumentácie 

• realizácia diela 



Poznámky: 

85% - Kohézny fond 

10% - Štátny rozpočet 

5% - spolufinancovanie z rozpočtu mesta 

 

Fakturácia k 15.11.2015: 

- stavebné práce r. 2014: 8 735 017,63 € 

- stavebné práce r. 2015: 39 973 495,45 € 

- služby stavebno-tech. dozoru r. 2014: 221 116,40 € 

- služby stavebno-tech. dozoru r. 2015: 559 935,20 € 

 

-     stavebné práce zostatok k fakturácii (r.2015): cca 18,7 mil. € 

- služby stavebno-tech. dozoru zostatok k fakturácii (r. 2015, r. 2016): 226 644,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: E. Doprava a technická infraštruktúra 

Priorita VI Plán strategických dopravných stavieb 2011 - 2025 

Opatrenie a  Budovanie nosného dopravného systému   

Stručný popis : Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie 
v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica- Janíkov dvor 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a DPB a.s  

Zodpovedná osoba: HDI 

Spolupracujúce organizácie/osoby .  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného 
systému mestskej hromadnej dopravy(NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v 
mestskej časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich  a súvisiacich cestných komunikácií a 
nového depa 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta a zdroje EÚ  

Odhadovaná finančná náročnosť:  103 931 456 EUR  

Trvanie realizácie: 2 roky Dátum zahájenia: 2017 

Etapy :  

spracovanie projektovej dokumentácie 

realizácia Diela 

 

 

 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: E. Doprava a technická infraštruktúra 

Priorita VI Plán strategických dopravných stavieb 2011-2025 

Opatrenie a  územný generel statickej dopravy- preformulované – územný generel 
dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

Stručný popis : mesto zabezpečí spracovanie a schválenie Územného generelu dopravy hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

Zodpovedná osoba: HDI  

Spolupracujúce organizácie/osoby Spracovateľ: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

Finančné zdroje: fondy EÚ  - OP Doprava – 85% z KF, 10% zo ŠR, 5% 
spolufinancovanie 

Odhadovaná finančná náročnosť:  1 327 210,81 € 

Trvanie realizácie: 04.04.2014 – 
30.11.2015 

Dátum zahájenia: 04.04.2014 

Etapy :  

• spracovanie zadania územného generelu dopravy; 

• spracovanie a schválenie územného generelu dopravy; 

• zapracovanie generelu dopravy do územno-plánovacej dokumentácie. 

 

Poznámky: 

85% - Kohézny fond 

10% - Štátny rozpočet 

5% - spolufinancovanie z rozpočtu mesta (66 360,54 €) 

Spracovanie Správy SEA k Územnému generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy 22 990 € 
(z rozpočtu mesta) 

 

 



 

Strategická rozvojová téma:  E. Dopravná a technická infraštruktúra 

Priorita VII Mestská parkovacia politika 

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

Stručný popis : budovanie záchytných parkovísk -parkovisko pri cintoríne Vrakúňa 

Zodpovedná organizácia:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Generálny 
investor Bratislavy  

Zodpovedná osoba:  

Spolupracujúce organizácie/osoby: Generálny investor Bratislavy 

Kvantifikácia/ popis výstupov: projektová dokumentácia, realizácia stavby 

 

Finančné zdroje: rozpočet mesta  

Odhadovaná finančná náročnosť:  2 420 090 € 

Trvanie realizácie: 2 roky Dátum zahájenia: 2015 

Etapy :  

• obstaranie projektovej dokumentácie 

•  realizácia 

Poznámky: 

 

 

 

 



 

 

Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita I. Zavádzanie e-Governmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, 
podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta  

Opatrenie a Spoločný projekt mesta a mestských častí 

Stručný popis projektu:  

Kľúčovým indikátorom úspešnosti projektu je sprístupnenie a zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti 
elektronických služieb bratislavskej samosprávy. Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného 
informačného systému mesta Bratislavy a prostredníctvom centrálnych komponentov Ústredného 
portálu verejnej správy sprístupnené občanom a podnikateľom mesta. Zavedené e-služby budú 
v súlade s konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou. Implementáciou projektu sa vytvorí 
jednotné centrálne riešenie pre úrady bratislavskej samosprávy. Vytvorenie IIS prinesie celkové 
zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi mestom a užívateľmi služieb a efektívnu integráciu s ďalšími 
riešeniami eGovernmentu. IIS BA zároveň vytvorí podmienky pre zavádzanie ďalších e-služieb, ktoré 
nie sú súčasťou projektu. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OIT, OSaP 

Spolupracujúce organizácie/osoby mestské časti Bratislavy 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: 85 povinných služieb prístupných na spoločnom portáli 

Finančné zdroje: OP Bratislavský kraj, rozpočet mesta a mestských častí 

Odhadovaná finančná náročnosť:  v zmysle konkrétneho projektu – 2 971 595 EUR za celý 
projekt a z toho 1 931 493 EUR pre hl. mesto, 
cca 50 000 EUR na správu vytvoreného systému ročne 
po ukončení realizácie 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 11/2014 

Etapy: 

• dohoda o spoločnom postupe pri zavádzaní e-Governmentu a podmienkach zefektívnenia 
podmienky informačných tokov; 

• spracovanie podrobného projektu vrátane finančného zabezpečenia; 

• realizácia projektu vrátane realizácie verejného obstarávania na dodanie služieb. 

• zabezpečenie udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov po ukončení projektu 

Poznámky: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2010 – 2020. Súlad projektu s týmto dokumentom je uvedený  na str. 25  bod A, B.I.e) 
elektronizácia verejnej správy a na str. 64 bod F.I) Zavádzanie eGovernmentu na mestskej úrovni v 
prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta. Zavádzaním a 
rozširovaním eGovernmentu, využívajúceho informačné a komunikačné technológie pre rýchlejšie 
poskytovanie služieb verejnej správy, samospráva hlavného  mesta zníži občanovi neproduktívny čas 
strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizuje chybovosť či viacnásobnú realizáciu 



rovnakých úkonov. Zároveň tým umožní kvalitnejšie a rýchlejšie poskytovanie informácií o verejných 
záležitostiach občanom, podnikateľom a ďalším subjektom, ako aj ich zapájanie do správy vecí 
verejných. 

Plán hospodárskeho o sociálneho rozvoja mestských častí a súlad projektu s ním: 

MČ Čunovo – str. 37 - 2.2.1 Ciele a priority – Priorita č.5 Skvalitnenie dostupnosti služieb 
elektronickou samosprávou 

MČ Devínska Nová Ves – str. 100 - III CIELE, VÍZIE - 10. Znalostná ekonomika, veda a výskum 

MČ Dúbravka –  str. 22 - strategický cieľ Kvalita života a rozvoj ľudských zdrojov 

MČ Jarovce - opatrenie C.6. - Skvalitnenie služieb samosprávy 

MČ Karlova Ves –  str. 92-93 - Priorita 3: Informatizácia MČ Bratislava-Karlova Ves 

MČ Lamač – 4. Informatizácia – Zavádzanie rozšírených verejných e-služieb na úrovni MÚ MČ Lamač 

MČ Nové Mesto –  str. 71 - E. OBLASŤ PODNIKANIA, INFORMATIZÁCIE, DOPRAVY A INVESTÍCIÍ, 
Priorita 12 - Zvýšenie inovačného potenciálu v MČ 

MČ Petržalka – str. 73 - 6.8 Špecifický cieľ 8 : Modernizácia miestnej samosprávy 

MČ Podunajské Biskupice – str. 47 – opatrenie č. 5 - Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb 
obyvateľstvu 

MČ Rača – str. 85 – Strategický cieľ H - Informatizácia 

MČ Rusovce –  str. 98 – Opatrenie 1.5.1: Podpora a skvalitnenie služieb miestneho úradu 

MČ Ružinov – str. 36 – 5.3. Prioritná oblasť C – Služby pre obyvateľov 

MČ Staré Mesto – str. 161 – Opatrenie č. 2.4.1 zavedenie e-governmentu 

MČ Vajnory – str. 45 Cieľ 3 Zabezpečenie intenzívnej komunikácie medzi obyvateľmi obce a 
samosprávou 

MČ Vrakuňa –  str. 47 Priorita č. 4: Rozvoj občianskej spoločnosti, Priorita č. 5: Podpora služieb pre 
obyvateľov 

MČ Záhorská Bystrica – str. 17 – 9. Informatizácia spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita IV. Zefektívnenie administratívnych výkonov prostredníctvom zriadenia 
digitálneho úradu. 

Opatrenie a projekt priamych prenosov z rokovaní zastupiteľstiev prostredníctvom televízie, ich 
archivovaní a sprístupňovaní prostredníctvom internetových stránok mesta alebo 
mestských častí 

Stručný popis projektu: Mestská televízia  

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OKM 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  výroba a vysielanie zmluvne dohodnutých TV programov v TV 
Bratislava (napr. priame prenosy z rokovania Mest. zastupiteľstva)  a zároveň odvysielanie príspevkov 
jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti (cyklo programy - Metro magazín, Metro magazín 
Špeciál, Beseda o piatej, verejne stretnutia a diskusie  atď...) 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  1 622 400 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015-2020 

Etapy: 

• výroba a vysielanie zmluvne dohodnutých TV programov v TV Bratislava 
(napr. priame prenosy z rokovanie Mest. zastupiteľstva) a zároveň odvysielanie príspevkov 
jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti (cyklo programy - Metro magazín, Metro 
magazín Špeciál, Beseda o piatej, verejne stretnutia a diskusie  atď. ..). 

 

Poznámky Odhadovaný rozpočet : 2015- 270 400 EUR, 2016 – 270 400 EUR, 2017- 270 400 EUR, 
2018- 270 400 EUR, 2019- 270 400 EUR, 2020- 270 400 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita IV. Zavedenie klientského prístupu samosprávy k občanom a právnym 
subjektom 

Opatrenie a profesionalita riadenia 

Stručný popis projektu: Komunikácia, marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy ( horizontálna a 
vertikálna podpora cieľov, priorít a opatrení definovaných v PHSR vo vzťahu k  propagácií a 
prezentácií mesta a aktivít magistrátu 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OKM 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov:  Komunikácia, marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  3 404 600 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015-2020 

Etapy: 

• tvorba súborov  komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispejú 
k aktívnej prezentácií  Hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Poznámky:    Odhadovaný  rozpočet :  2015: 429 600 EUR, 2016: 595 000 EUR, 2017: 595 000 EUR, 
2018: 595 000 EUR, 2019: 595 000 EUR, 2020: 595 000 EUR,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita IV. Zavedenie klientského prístupu samosprávy k občanom a právnym 
subjektom 

Opatrenie a zvyšovanie kvality existujúceho kontaktného pracoviska služieb pre občanov 

Stručný popis projektu: Front office 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OKM 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: tvorba platformy pre zachytenie a riešenie problémov Bratislavčanov, 
vytvorenie ďalšieho stupňa nadväzujúceho na centrálny help desk, rozvoj servisu pre Bratislavčanov. 

Finančné zdroje: Rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  490 000 EUR 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015-2020 

Etapy: 

• tvorba platformy pre zachytenie a riešenie problémov Bratislavčanov, vytvorenie ďalšieho 
stupňa nadväzujúceho na centrálny help desk, rozvoj servisu pre Bratislavčanov. 

 

Poznámky:    Odhadovaný  rozpočet :  2015: 40 000 EUR, 2016: 90 000 EUR, 2017: 90 000 Eur, 
2018: 90 000 EUR, 2019: 90 000 EUR, 2020: 90 000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

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

Opatrenie b Územný generel  

– tvorba a aktualizácia územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni 

- tvorba územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni pre jednotlivé 
špecifické zložky osídlenia ako podkladu pre spracovanie záväznej celomestskej 
územnoplánovacej dokumentácie a jej aktualizáciu, aplikácia nových trendov 
v urbanistickom rozvoji mesta. 

- rozvoj a obnova obce v úrovni územnoplánovacej prípravy – obstarávanie 
a spracovanie územnoplánovacích podkladov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii 
a územnoplánovacích podkladoch 

 

Stručný popis opatrenia: obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov pre jednotlivé 
špecifické zložky osídlenia, koordinácia s výstupmi PHSR a ich územných priemetov na základe 
podnetov 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: Sekcia územného plánovania 

Spolupracujúce organizácie/osoby odborne spôsobilé osoby na základe výberu v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zosúlaďovanie výstupov PHSR a územného priemetu v rámci 
jednotlivých zložiek osídlenia a uplatňovanie pri tvorbe územných generelov na základe podnetov 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:   

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015 

Fázy projektu: zadanie, návrh, aktualizácia 

 

Poznámky:  

Finančné náklady na základe rozpočtu mesta: 

rok 2015 – 54 000 EUR                  rok 2017 – 123 000 EUR (predpoklad) 

rok 2016 – 72 000 EUR                 rok 2018 –  10 000 EUR (predpoklad) 

 

 

 



 

Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

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

Opatrenie b Územný plán mesta - tvorba a aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie 
na celomestskej úrovni  

- opatrenie – oblasť územnoplánovacej prípravy na celomestskej úrovni – 
obstarávanie a spracovanie celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  

- oblasť územnoplánovacej prípravy, ktorá zahŕňa návrh a aktualizáciu 
územnoplánovacej dokumentácie na úrovni obce (mesta), stanovuje funkčné 
využitie a priestorové usporiadanie na úrovni funkčných plôch mesta, návrh 
koncepcie dopravného a technického vybavenia a koncepciu tvorby a ochrany 
prírody a krajiny a plôch zelene pri uplatnení príslušných legislatívnych predpisov 
(zák. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii atď.) 

Stručný popis opatrenia : koordinácia s výstupmi PHSR 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: Sekcia územného plánovania 

Spolupracujúce organizácie/osoby odborne spôsobilé osoby na základe výberu v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: zosúlaďovanie výstupov PHSR a územného priemetu v územnom 
pláne mesta na základe podnetov 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:   

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 2015 

Fázy projektu:                 zadanie, koncept, návrh, aktualizácia 

Poznámky: V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. (§ 3 ods. 1 písm. q/, § 8 ods. 1 a § 12 písm. b/) podpora 
regionálneho rozvoja je zameraná okrem iného aj na udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, 
regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, 
pričom PHSR je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce a obec vo 
svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje súlad programu rozvoja obce s 
územnoplánovacou dokumentáciou. 

Finančné náklady na základe rozpočtu mesta: 

rok 2015 – 150 000 EUR                   rok 2017 – 279 000 EUR (predpoklad) 

rok 2016 – 370 000 EUR                   rok 2018 – 144 500 EUR 

 



 

Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita I. Zavádzanie e-Governmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, 
podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta. 

Opatrenie c projekt školení a e-learningu o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta 
pre užívateľov služieb 

Stručný popis projektu: Projekt : 365 v praxi web vzdelávania, projekt budovania intranetu a 

helpdesku ako nástroj pre skvalitnenie práce užívateľov spolu s evidovaním a sledovaním 

softwareových licenciíSAM a hardware 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OIT 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: preškolenie zamestnancov mesta, Projekt : 365 v praxi web 
vzdelávania 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  v zmysle konkrétneho projektu  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 11/2015 

Etapy: 

• identifikácia potrieb školení; metódy školení,  

• zostavenie plánu školení 

• realizácia školení s následným vyhodnocovaním efektivity 

 

Poznámky:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

90 000 € 124 900 € 135 000 € 135 000 € 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita I. Zavádzanie e-Governmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, 
podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta. 

Opatrenie c projekt školení a e-learningu o využívaní digitálnych nástrojov správy mesta 
pre užívateľov služieb 

Stručný popis projektu: projekt budovania intranetu a helpdesku jako nastroj pre skvalitnenie práce 

užívateľov spolu s evidovaním a sledovaním softwareových licencií SAM a hardware 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OIT 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: projekt budovania intranetu a helpdesku ako nástroj pre skvalitnenie 
práce uzivateľov spolu s evidovaním a sledovaním softwareovych licencii SAM a hardware 

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  v zmysle konkrétneho projektu  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 11/2015 

Etapy: 

• identifikácia potrieb informovanosti; voľba nástrojov,  

• zostavenie plánu nasadenia a identifikácie; zavedenie helpdesku a podporných nástrojov 

• realizácia školení s následným vyhodnocovaním efektivity nasadenia helpdesku a nástrojov 
SAM 

 

Poznámky:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 EUR 82 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 0 0  

 



 

 

Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita I. Zavádzanie e-Governmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, 
podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiacich na území mesta. 

Opatrenie b vytvorenie a aktívne využívanie geografického informačného systému mesta 

Stručný popis projektu: geografický informačný systém  Hlavného mesta Bratislavy- prebieha 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba: OIT 

Spolupracujúce organizácie/osoby  

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: geografický informačný systém – portálové riešenie  

Finančné zdroje:  rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  v zmysle konkrétneho projektu  

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 03/2016 

Etapy: 

• identifikácia potrieb úradu a odbornej verejnosti a verejnosti; 

• vytipovanie potrebných oblastí a zostavenie plánu realizácie; 

• realizácia 

 

Poznámky:  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 EUR 210 000 EUR 115 000 EUR 160 000 EUR 0 EUR 0 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategická rozvojová téma: F. Správa a riadenie mesta 

Priorita II. zriadenie digitálneho úradu vrátane zdieľaných služieb samosprávy 
na celomestskej, miestnej úrovni a optimálne aj regionálnej úrovni. 

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

Stručný popis: mesto pripraví koncepciu otvorenej samosprávy a bude ju realizovať najmä 
s ohľadom na zverejňovanie informácií o majetku, hospodárení a rozhodovaní mesta. 

Zodpovedná organizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Zodpovedná osoba:  

Spolupracujúce organizácie/osoby mestské časti, mestské organizácie 

Gescia v rámci riadiaceho 
a monitorovacieho výboru: 

 

Kvantifikácia/ popis výstupov: webová stránka mesta s dostupnými informáciami, súčasť projektu 
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 

Finančné zdroje: rozpočet mesta 

Odhadovaná finančná náročnosť:  prevádzkové náklady 

Trvanie realizácie: priebežne Dátum zahájenia: 12/2015 

Etapy: 

• spracovanie a schválenie koncepcie otvorenej samosprávy; 

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

• realizácia krokov v zmysle harmonogramu. 

 

Poznámky:   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 0 EUR    

 

 

 



Útvar 1. námestníka primátora - Ing. Černý Ing. Černý zabezpečuje cez OKUS
Útvar námestníčky primátora - MUDr. Plšeková MUDr. Plšeková
Oddelenie stratégie a projektov OSaP Mgr. Bystrianová
Oddelenie SORO pre IROP SORO Ing. Solunská
Sekcia Financií: Finančné oddelenie FIN Ing. Behuliaková
Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu OZVaP Ing. Fáberová
Oddelenie ľudských zdrojov OĽZ Ing. Csenkeyová
Oddelenie komunikácie a marketingu OKM Ing. Bendová
Hlavný architekt mesta HA Ing. arch. Hudeková, PhD.
Sekcia dopravy a hlavný dopravný inžinier HDI Bc. Bútora
Oddelenie dopravného inžinierstva ODI Ing. Urbanová
Oddelenie správy komunikácie OSK Ing. Uhliariková

Ing.arch. Ďurčanská
zeleň Ing. Tokoš
odpady RNDr. Goga
šport, rekreácia Ing. Černayová

Oddelenie koordinácie územných systémov OKUS Ing. Gálová
Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy OTUPD Ing.arch. Lexmann
Oddelenie územného rozvoja mesta ORM JUDr. Volfová 

OŽP odpady Ing. Krajčiová
zeleň Ing. Korpová

OKSS školstvo, mládež Mgr. Tesarčíková, Mgr. Bednárik
kultúra PhDr. Halmová, Ing. Grezo
šport PaedDr. Valovič, Ing. Chynoransky

Oddelenie sociálnych vecí OSV Mgr. Gbelecová
Oddelenie nájomného bývania ONB JUDr. Zemanová
Oddelenie informačných technológií OIT Ing. Hrabě
Oddelenie organizačné OOR Ing. Kramplová
Oddelenie vnútornej správy OVS Ing. Šajti 
Oddelenie správy nehnuteľnosti SNM Ing. Kadrliak 
Mestská polícia Mst.P Ing. Ruppertová
Bratislavská organizácia cestovného ruchu BTB PhDr.  Mazuchová
Generálny investor Bratislavy GIB Ing. Beňová

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže

Príloha_2: Zoznam členov pracovnej skupiny PHSR (2010-2020)

Oddelenie územných generelov a GIS OUGG

Oddelenie životného prostredia a metskej zelene


