
METROPOLITNÉ FÓRUM V.

Vízia Bratislavy

Pracovná skupina: Práca a vzdelávanie

Facilitátor Milota Sidorová

Pomocný facilitátor Andrej Púry

Predpokladaná dĺžka 10:00 – 13:40

8.10.2020



Program

10:00 – 10:20  Privítanie a úvod

10:20 – 11:00 Prežívanie v meste – osobná rovina

11:00 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:10 Prežívanie v meste (iní užívatelia, nároky na

pracovné podmienky, tvorba naratívov)

12:10 – 12:40 Obedná prestávka

12:40 – 13:30 Vyhodnotenie naratívov

13:30 Záver



Úvod

• spoločne tvoríme víziu mesta Bratislava do roku 2030

• víziu odhaľujeme cez osobné predstavy života účastníkov a účastníčok 

cez postupnú orientáciu na iných ľudí, cieľové skupiny, miesta, činnosti/ 

služby, ktoré budú Bratislavu definovať

• v záverečnej fáze dochádza k evaluácii a debate nad najlepšími, najviac a 

najmenej pravdepodobnými myšlienkami, skrytým potenciálom a výzvam 

pre naplnenie týchto scenárov



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 schvalovanie 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

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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





BLOK 1 (40 min., výstupy zapisujú účastníci)

• 1a/Ako si predstavujem seba vo 

vzťahu k práci a vzdelávaniu v 

Bratislave o 10 rokov? 

• 1b/Akú atmosféru a ekonomickú 

atraktivitu/prosperitu má mesto -

prečo som si ho vybral?

Príklad: 

• práca z domu

• online práca

• otvorené, priateľské mesto

• mesto príležitostí...

Tvorba vízie







BLOK 2. (25 min., výstupy zapisuje facilitátorka)

• 2a/ Aké iné skupiny užívateľov

budú v Bratislave pracovať a 

vzdelávať sa? 

• 2b/ Aké priestory, a vybavenie k 

tomu budú potrebovať?

• 2c/ Aké inštitúcie, firmy, služby k 

tomu budú potrebovať?

Príklad: 

• post doc. z 3. krajín

• cudzinci, umelci ai.

• nájomné byty

• kvalitný internát, ai.

• menej korupcie 

• chránené dielne, ai.

Tvorba vízie





BLOK 2 (35 min., výstupy zapisujú účastníci)

• Aké sú (denné) situácie obyvateľov 

a návštevníkov mesta vo vzťahu k 

práci a vzdelaniu o 10 rokov?

/hľadáme naratívy/

Príklad: 

• výskumníci/čky – aby mohli 

rozvíjať svoj talent potrebujú 

mať dostupný kampus a 

zabezpečené podmienky pre 

súlad práce – rodiny a 

voľnočasových aktivít (od 

kvalitných MŠ, ZŠ, SŠ) 

Tvorba vízie







BLOK 4 (50 min.)

• Vyhodnotenie naratívov

• Najlepšia myšlienka

• Najmenej pravdivá myšlienka

• Ako to dosiahnuť? /výzvy a ciele/

• Skrytý potenciál

Tvorba vízie





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

