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IX X XI XII I II III IV V VI

Analytická časť konsolidácia s analytickými výstupmi Územnej 

prognózy 2050
VLR

Strategická časť kontinuálne prehodnocovanie strategických cieľov na základe 

dopracovaných koncepčných dokumentov

Programová časť kontinuálne dopĺňanie projektového zásobníka

Realizačná časť nastavenie reg. rady 

partnerstva a investičnej 

komisie mesta BA

projektový manažment 

Finančná časť kontinuálne vyhodnocovanie programového 

rozpočtu vo vzťahu k strategickým cieľom 

• predpokladané ukončenie prác na Pláne Bratislava 2030: 1Q 2021

• predpokladané schvaľovanie Plánu Bratislava 2030: 2Q 2021

• kontinuálne pokračovanie v monitorovaní a hodnotení výstupov a dosiahnutých cieľov

• kontinuálna realizácia projektov

Časti Plánu Bratislava 2030



Ďalší postup a výstupy
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naratív Vízie Plánu BA 

2030

štatút Regionálnej rady 

partnerstva

Investičná komisia

I II III IV V VI

partnerská 

dohoda SR-EU

Publikácia a výstava Plán BA 2030 

Centrálna projektová databáza 

vyhodnotenie PHSR 

2020

Voluntary local

review

prezentácia 

OSN

EŠIF 2021-2027 (2030) - implementácia

zber a integrácia dát

monitorovanie, vyhodnocovanie a preformulovanie cieľov

generovanie a zber projektových zámerov

Metropolitné fóra



Pracovná otázka č. 1 – Tvorba vízie

• Ako si v Bratislave predstavujem svoju 

budúcnosť o 10 rokov?

• Prečo a ako tu bývam a trávim voľný čas?

• Akú celkovú atmosféru má mesto?

Príklad:

• Kapacitne vyhovujúce služby ako 

základné školy, dobre dostupný 

bytový dom, trh a komunitná záhrada 

v blízkosti, ...

• Kozmopolitné, mesto pre domácich....



Pracovná otázka č. 2

• Aké iné skupiny užívateľov budú v území 

bývať, tráviť svoj čas ? 

• Aké priestory, služby a vybavenie k tomu 

budú potrebovať?

Príklad:

• Cudzinci, starší ľudia, ľudia so 

špecifickými potrebami

• Centrá voľného času, komunitné 

centrá, verejné priestory



Pracovná otázka č. 3

• Aké sú denné situácie užívateľov v území 

vo vzťahu k bývaniu a tráveniu voľného 

času?

Príklad:

• V Starom Meste bývam aj pracujem. Keďže mi 
mesto ponúka širokú škálu kultúrnych 
možností, voľný čas trávim v pešej dostupnosti 
od môjho bytu.



Vyhodnotenie diskusie a 

naratívov

8.10.2020



Zhrnutie diskusie 

Záver a ďalšie kroky

8.10.2020



8.10.2020

Ďakujeme za váš čas!

bratislava2030@bratislava.sk

www.bratislava2030.sk

Tím Bratislava 2030

mailto:bratislava2030@bratislava.sk
http://www.bratislava2030.sk

