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2Čo je Plán Bratislava 2030?

V dnešnej dobe často počujeme, že žijeme „v najlepšom z možných sve-
tov“. Myslíme si ale, že Bratislava môže byť ešte lepším miestom na život. 
Naším cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislava do jeho 
rozvoja – prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj 
ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030 bude 
základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného 
na dialógu mesta a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu bude spolupraco-
vať široká škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí budú predstavitelia 
verejného, súkromného a občianskeho sektora a akademickej sféry. Títo 
všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho 
budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré 
pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele.

Plán Bratislava 2030 bude teda najdôležitejším mestským dokumentom, 
ktorý tieto kroky smerujúce k cieľu pomenuje a bude sprevádzať mesto 
na ceste k jeho naplneniu. Dokument sa bude sústreďovať na tri kľúčové 
prvky: priestor, v ktorom žijú a pôsobia ľudia, a zároveň inštitúcie, ktoré 
im slúžia.

Bratislava, ako ju dnes poznáme, sa rýchlo a dramaticky mení, ale nes-
tíha sa prispôsobovať výzvam dnešnej doby. Klimatická kríza už nie je 
abstraktným pojmom, pod ktorým by sme si nevedeli predstaviť následky 
pre hlavné mesto. Otepľovanie, zhoršenie kvality ovzdušia a vysychajúce 
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stromy dnes len upozorňujú, že ak sa nenájde adekvátne riešenie, 
následky budú neodvrátiteľné. Plán Bratislava 2030 pripraví mesto na to, 
aby sa udržateľne rozvíjalo a prispelo k boju proti globálnemu otepľovaniu, 
s ohľadom na svojich obyvateľov a ich potrebu zabezpečenia kvality života.

Obyvatelia Bratislavy budú informovaní a budú mať aj možnosť zapojiť sa 
do jeho prípravy.

Čo je Plán Bratislava 2030?
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Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí 
svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Metropolitné fórum je inovatívnym 
nástrojom primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý nadväzuje na úspešné 
podujatia odborných občianskych platforiem z Prahy, Bratislavy či iných 
miest. Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú transparentnú disku-
siu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej a odbornej 
verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Základnou 
úlohou fóra v roku 2020 bude poskytovať spätnú väzbu Tímu Bratislava 
2030 (Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), mestskému zastu-
piteľstvu a podávať odporúčania na riešenie konkrétnych otázok súvisia-
cich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020 uskutoční pra-
videlne raz za mesiac.

Prečo sa ho zúčastniť?
• budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu pre témy pripravo-

vaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnom 
a transparentnom prostredí

• rozšírite a posilníte sieť odborníkov a odborníčok, predstaviteľov a pred-
staviteliek Bratislavy, ktorí prispievajú k zlepšeniu života v meste

• stretnete množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji nášho 
mesta

• spoločne prispejeme k budovaniu dôvery a spolupráce medzi odbornou 
verejnosťou, zástupcami a zástupkyňami, odborníkmi a odborníčkami 
mesta a mestských častí

Metropolitné fórum

Metropolitné fórum
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Druhé Metropolitné fórum sa bude zaoberať spoločenským a kultúrnym 
priestorom Bratislavy - jej sociálnymi vecami, kultúrou a školstvom. Pre-
zentácie vedúcich expertov a expertiek Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy vám poskytnú základný prehľad o Bratislave v týchto aspektoch 
nielen z dlhodobého hľadiska, ale aj v kontexte súčasnej pandémie. Pred-
stavíme vám analýzu scenárov dopadov pandémie na chod mesta v blíz-
kej budúcnosti. Na tento makro pohľad budú nadväzovať ďalšie príspevky 
a debaty.

V druhom vydaní Metropolitného fóra budeme rozoberať to, aká by mala 
byť vízia kultúry hlavného mesta – ako môže pomôcť stabilizovať, demo-
kratizovať a utužovať spoločnosť, ako kultúrnosť mesta súvisí s jeho iden-
titou, a ako sa bude kultúra vyvíjať pod tlakom súčasnej situácie, ktorá 
silno ovplyvnila nielen množstvo kultúrnych tvorcov a producentov, ale 
i kultúrne, voľnočasové a komunitné centrá mesta. Diskusia v oblasti škol-
stva načrtne možnosti lepšej spolupráce škôl a vzdelávacích zariadení 
mesta, kraja a univerzít, celoživotného vzdelávania pedagógov, a tiež mož-
nosti zdieľania know -how i v oblasti inovatívneho online vyučovania, ktoré 
je dnes našou realitou. V sociálnej oblasti budeme rozoberať najnovší 
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bude konfrontovať 
i súčasné výzvy sociálnych zariadení a ich personálu počas krízy.

podujatím sprevádza: Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatív-
neho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy

Program
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12.45 – 13.00
Registrácia účastníkov a účastníčok

• online registrácia na webinár Metropolitného fóra
• pre registráciu je potrebné zadať meno a priezvisko účastníka a email.

13.00 – 13.20
Otvorenie a privítanie

(Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy / Lucia Štasselová, 
námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy pre oblasť sociál-
nych vecí a kultúry, Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Brati-
slavy)

• Ako tvoríme Plán Bratislava 2030? (Eduard Donauer, splnomocnenec 
primátora pre strategický plán mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bra-
tislavy).

Oboznámite sa s procesom prípravy strategického dokumentu, jeho úče-
lom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 podpo-
rovanú, okrem iného, aj v rámci nového programového obdobia európskej 
kohéznej politiky na roky 2021 – 2027.

13.20 – 14.40
Prezentačný blok (4 × 10 min. prezentácie)

• Scenáre dopadov pandémie koronavírusu na Bratislavu (Pavol Škápik, 
vedúci Oddelenia dátovej politiky a analýz na Sekcii informatiky a dáto-
vej politiky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)

Mesto Bratislava musí v súvislosti s koronavírusom pracovať s viace-
rými scenármi vývoja. Pavol Škápik nám predstaví dokument, na kto-
rom v rámci autorského tímu spolupracoval, a ktorého hlavným cieľom 
je vytvoriť spoločný opis scenárov – možných budúcností pre mesto tak, 
aby sme mohli plánovanie a konkrétne kroky realizovať na konzistentnom 
základe. V praxi to znamená poznať, aké riziká mesto čakajú pri rôznych 
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typoch vývoja situácie v roku 2020, a aké opatrenia je potrebné pripraviť 
a uviesť do praxe, aby došlo k obmedzeniu negatívnych dopadov na fun-
govanie mesta a života jeho obyvateľov.

Tento dokument slúži aj ako základ pre vytvorenie štyroch detailných 
akčných plánov mesta, ktoré sa budú rozpracovávať a reagovať na ďalšie 
podobné riziká (potenciálna druhá vlna, iné epidemiologické krízy):

• plán na minimalizáciu mortality s dôrazom na riešenie rizikových 
skupín

• plán na zabezpečenie dostupnosti kritických služieb a funkčnosť 
mestských orgánov

• finančný plán
• plán riešenia hospodárskych a sociálnych škôd

• Pandémia iba zvýrazňuje potrebu posilniť sociálne politiky  
(Miriam Kanioková, expertka pre tvorbu politík a participáciu, Sekcia 
sociálnych vecí, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)

Miriam Kanioková predstaví aktuálnu situáciu na Sekcii sociálnych vecí 
hlavného mesta, jej transformáciu a smerovanie. Sekcia sociálnych vecí 
za posledný rok prešla zásadnými zmenami od viac ako trojnásobného 
navýšenia zamestnancov, pokrývania viacerých nových tém až po celkovú 
organizačnú zmenu. Akým smerom sa má ďalej uberať sociálna politika na 
úrovni mesta? Aké má vlastne možnosti pri aktuálnom rozdelení kompe-
tencií? A ako sa vlastne môže uberať ďalej pri súčasnej neistej situácií?

V prezentácii budú predstavené základné rámce zmien na úrovni fungo-
vania sekcie a realizácie jej aktivít. Podľa stavu zverejňovania krízových 
strategických dokumentov hlavného mesta budú zmieňované aj scenáre 
ďalšieho vývoja v oblasti sociálnej politiky.

Rok 2020 mal byť poznačený angažovaním vyššieho počtu aktérov do 
tvorby sociálnej politiky na úrovni hlavného mesta pomocou komunitného 
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plánovania. Počas prezentácie sa pozrieme na to, ako je tento proces 
zamýšľaný, a ako môže byť ovplyvnený krízovou situáciou.

• Vytvorenie konceptu „Bratislavského školstva“  
(Ema Tesarčíková, vedúca Oddelenia školstva, športu a mládeže, Magis-
trát hlavného mesta SR Bratislavy)

Prezentácia sa zamyslí nad vytvorením konceptu „Bratislavského školstva“ 
a načrtne jeho fázy. V prvej fáze by šlo o nastavenie zriaďovateľskej kom-
petencie mesta a mestských častí, pričom v nasledujúcich by prichádzala 
úvaha o zapojení aj BSK a vysokých škôl. Cieľom konceptu je systematicky 
podporovať výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe medzi bratislav-
skými učiteľmi a zriaďovateľmi, a tiež pomoc pre rodičov a celoživotné 
neformálne vzdelávanie pedagógov.
 
Prezentácia vo svojej analytickej časti predstaví počty škôl a školských 
zariadení, rozdelenie kompetencií v školstve na úrovni hlavného mesta, 
a rovnako tak návrh na vytvorenie (v spolupráci s odborníkmi, ktorí budú 
definovať problémy a ponúkať ich riešenia) siete/platforiem pedagogic-
kých zamestnancov škôl a školských zariadení, ich riaditeľov a zriaďova-
teľov, ale aj rodičov žiakov (potreba spájania sa v bratislavskom školstve 
sa ukázala aj pri súčasnej korona kríze). Chceme smerovať k tomu, aby sa 
Bratislava a jej obyvatelia pripravili na riešenie budúcich výziev, ktoré už 
dnes vieme predpokladať, napríklad ako celoživotné neformálne vzdelá-
vanie pedagógov. Nasledujúca diskusia by mala hľadať prieniky rôznych 
projektov spolupráce medzi rôznymi typmi a druhmi škôl.

• Vízia kultúry v Bratislave  
(Zuzana Ivašková, poverená vedúca Oddelenia kultúry, Magistrát hlav-
ného mesta SR Bratislavy, správkyňa Nadácie mesta Bratislavy)

Akú má Bratislava víziu v oblasti kultúry? Aké nástroje, ktoré povedú 
k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre ďalší rozvoj kultúrnych 
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organizácií, občianskych kultúrnych aktivít, umeleckej tvorby či kre-
atívneho priemyslu na úrovni mesta, Bratislava spustila či pripravuje? 
Ako integrovať kultúru do udržateľného rozvoja mesta? Prezentácia pri-
blíži kľúčové výzvy v nastavení kultúrnej politiky mesta Bratislava a rea-
guje aj na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 a pripravovanými 
opatreniami v oblasti kultúry.

Bratislave je, podľa štatútu hlavného mesta, vyhradené zabezpečovať 
hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a schva-
ľovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a celomestských 
koncepcií a rozvojových programov. Hlavné mesto napriek tomu nemalo 
v novodobej histórii prijatý samostatný komplexný strategický doku-
ment, ktorý by pomenoval smerovanie kultúrneho rozvoja mesta a hlavné 
nástroje na jeho dosiahnutie.

V roku 2020 mesto rozbehlo v gescii Oddelenia kultúry prípravu prvej 
mestskej Koncepcie rozvoja kultúry, ktorá pomenuje rolu kultúry v udr-
žateľnom rozvoji mesta a nastaví nástroje podporného rámca a aktív-
nych politík pre podporu kultúry vychádzajúc z uznania jej spoločenskej 
a občianskej hodnoty.

14.40 – 15.00
Q & A

• doplňujúce otázky účastníkov a účastníčok prostredníctvom Q & A 
(iba písomne prostredníctvom diskusného chatu)

Prestávka

15.00 – 15.20
Prestávka a registrácia do paralelných online diskusných 

pracovných skupín
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15.20 – 16.10
Diskusné pracovné skupiny

Anotácie tém pracovných skupín

1. Kultúra v časoch pandémie
moderuje: Juraj Hurný, Kancelária participatívneho plánovania, Metropo-
litný inštitút Bratislavy

Mimoriadne opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu 
COVID-19 výrazne zasiahli aj do kultúrneho života mesta. V tejto chvíli 
nikto z nás nepozná rozsah dopadov, už teraz však vieme povedať, že bez 
systémových opatrení presahujúcich kompetencie a územnú pôsobnosť 
mesta, nebude možné ponúknuť adekvátne opatrenia pre ich zmiernenie. 
Toto obdobie je zároveň príležitosťou pre reflexiu spoločenskej úlohy kul-
túry, väčšiu solidaritu a orientáciu na udržateľnosť. Aký je dopad súčasnej 
situácie na aktérov vytvárajúcich kultúrnu ponuku a kultúrny život mesta 
Bratislava a mestské kultúrne organizácie? Čo prinesie scenár, ktorý by 
dlhodobo neumožnil realizáciu verejných kultúrnych podujatí? Aké opat-
renia pomôžu kultúre? A ako môže kultúra pomôcť v týchto ťažkých 
časoch iným ohrozeným skupinám a jednotlivcom?

2. Kultúra ako prostriedok integrácie a rozvoja solidárnej 
spoločnosti
moderuje: Zora Pauliniová, Kancelária participatívneho plánovania, 
Metropolitný inštitút Bratislavy

Kultúra je hodnotou sama o sebe. Zároveň pomáha jednotlivcom integro-
vať sa v špecifických sociálnych, ekonomických a politických podmien-
kach, učí ľudí ako žiť a konať v konkrétnych spoločenstvách a zároveň 
dáva ich životu zmysel. Kultúru preto nemožno zredukovať len na ume-
leckú prax, kultúrne dedičstvo a kreatívne odvetvia. Je dôležité, aby sme 
našej spoločnosti pomohli prekonať víziu kultúry ako komodity a oceniť 
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kultúru ako testovacie miesto pre inkluzívnejšie a demokratickejšie spô-
soby spoločného života. Aká je úloha kultúry pri reflektovaní mestských 
tém a výziev, akými sú klimatická kríza a krehkosť ekosystémov, rovnosť 
príležitostí, postavenie žien v spoločnosti, rozvoj občianskej emancipá-
cie, samota a vylúčenie a pod.? Aký je význam kultúry a umeleckej tvorby 
v aktivovaní komunít a v akcentovaní solidarity? V zapájaní kultúrne vylú-
čených a zraniteľných skupín, či kultúrnou izoláciou ohrozených skupín 
obyvateľstva?

3. Kultúra ako identitotvorný faktor,
moderuje: Illah van Oijen, externá facilitátorka

Mesto je mnohoraká, zložitá, komplexná štruktúra, ktorej identitu nena-
rysujeme od stola a nevytvoríme cez marketingové heslá. Identita sa deje 
v každodennosti (od minulosti po súčasnosť a aktívne budovanie budúc-
nosti). Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity a špecifickému charak-
teru mesta? Aká je jej rola pri uvažovaní o meste a jeho vrstevnatej iden-
tite? Môže kultúra pomôcť odbúrať falošné predstavy a mýty a poskytnúť 
sebavedomý a aktuálny obraz mesta, ktorý v súčasnosti nie je vo verejnom 
diskurze dostatočne uchopovaný a reflektovaný? Môže kultúra zohrávať 
dôležitú transformačnú úlohu v obraze mesta?

4. Stav a budúcnosť strategického plánovania v sociálnej politike 
na úrovni mesta (Komunitné plánovanie sociálnych služieb)
Moderuje: Milota Sidorová, Kancelária participatívneho plánovania, Met-
ropolitný inštitút Bratislavy

Na pripomienkovanie verejnosti bol predstavený Komunitný plán sociál-
nych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 obsahujúci 
plán ďalšieho strategického plánovania sociálnych vecí na úrovni mesta. 
Nový komunitný plán má byť kompatibilný s Plánom Bratislava 2030 a ísť 
do detailov v sociálnych veciach. Komunitný plán sociálnych služieb pred-
stavoval otvorenie viacerých nových tém pre sociálnu politiku na úrovni 
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mesta – cudzinci, osoby so závislosťami a pod. Aké sú riziká, možnosti 
a príležitosti aktuálne navrhnutého komunitného plánovania?
 

5. Krízové riadenie sociálnych vecí v čase šírenia ochorenia vírusu 
COVID-19
moderuje: Lenka Kudrnová, Kancelária participatívneho plánovania, 
Metropolitný inštitút Bratislavy

Vedenie mesta Bratislava zverejnilo tri scenáre dopadu koronavírusu na 
hlavné mesto. Začalo dynamicky jednať a spustilo viacero aktivít vedú-
cich k znižovaniu rizík šírenia ochorenia dotýkajúcich sa sociálnych vecí 
(budovanie miesta pre ľudí bez domova na prečkanie karantény, opatrenie 
v domovoch pre seniorov zriaďovaných mestom, distribúcia pomoci pre 
poskytovateľov sociálnych služieb, krízová komunikácia a pod.) Medzii-
ným sa mesto zaviazalo vytvoriť aj Plán na minimalizáciu mortality s dôra-
zom na riešenie rizikových skupín a Plán riešenia hospodárskych a soci-
álnych škôd. Ako vnímate existujúce plány mesta? Aké odporúčanie by 
ste dali pre ďalšie opatrenia v sociálnych veciach realizovaných na úrovni 
mesta?

6. Demografický vývoj detí do veku 15 rokov a zvyšujúce 
sa nároky na priestorové zabezpečenie výchovno-

-vzdelávacieho procesu do roku 2030
moderuje: Barbara Zavarská, externá facilitátorka

V tejto diskusnej skupine sa zameriame na to, ako nás demografický vývoj 
do roku 2030 ovplyvní v oblasti školstva. Budeme sa rozprávať o trendoch, 
ktoré definujú potreby pre priestorové zabezpečenie budov a zároveň 
i nároky na personálne zabezpečenie vzdelávacích inštitúcií. Bude budúc-
nosť vyžadovať zvýšené nároky na rozpočet mesta a mestských častí? 
Vzhľadom na strednodobé zníženie financií dostupných pre mestá, aké 
partnerstvá budeme hľadať pre zabezpečenie základnej funkcie našej spo-
ločnosti?
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16:10 – 16:20
Návrat z paralelných pracovných skupín do hlavnej online 

platformy Metropolitného fóra

16:20 – 16:55
Sumarizácia pracovných skupín a doplňujúca diskusia v pléne

• moderátori skupín v krátkosti sumarizujú výsledky jednotlivých debát
• doplňujúce otázky prostredníctvom Q & A (iba písomne)

16:55 – 17:00
Záver

• ďalšie kroky a pozvánka na nasledujúce Metropolitné fórum
• záver
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Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán 
mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Od roku 2019 pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava. Pripra-
vuje a riadi proces tvorby strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 
(PHSR), pričom jeho ambíciou je prepojiť proces strategického plánova-
nia s tvorbou programového rozpočtu. Tento plán bude napĺňať strate-
gické priority udržateľným spôsobom (Agenda 2030) a zastreší aj pláno-
vanie aktivít mestských častí, prípadne obcí v bezprostrednom okolí.

Zuzana Ivašková, poverená vedúca Oddelenia kultúry, Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy, správkyňa Nadácie mesta 
Bratislavy
Zuzana Ivašková je poverená vedením Oddelenia kultúry Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy a správkyňou Nadácie mesta Bratislavy. 
Absolvovala štúdium humánnej geografie zamerané na plánovanie verej-
ných politík s priestorovými znakmi, ako aj hodnotenie ich implementá-
cie. Dlhodobo sa venuje kultúrnemu plánovaniu a manažmentu v kultúre. 
V minulosti pôsobila v mimovládnom neziskovom sektore ako koordiná-
torka kultúrnych projektov, analytička a konzultantka, ako aj vo verejnom 
sektore v oblasti plánovania a implementácie kultúrnych politík územnej 
samosprávy.

Bio rečníkov a rečníčok 
v abecednom poradí
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Miriam Kanioková, expertka na tvorbu politík a participáciu, 
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
Absolvovala štúdium sociológie doplnené sociálnou prácou a sociálnou 
antropológiou na Masarykovej univerzite v Brne a Stredoeurópskej uni-
verzite v Budapešti. Od ukončenia štúdia pôsobí na pozíciách, na kto-
rých sa prelína sociológia, sociálna práca a sociálna politika. Pracovala 
na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako metodička 
projektu zameraného na monitoring a hodnotenie. Ako nezávislá odbor-
níčka mala v gescii nastavovanie stratégie sociálneho bývania na úrovni 
obci, vznik nízkoprahovej služby pre ľudí závislých na alkohole, ale aj štú-
diu venujúcu sa sociálnym determinantom zdravia. Pôsobila aj ako asis-
tentka politika riešiaceho inovatívne sociálne politiky.

Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy
Absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v odboroch 
psychológia a politológia. V rokoch 2010 – 2012 študoval Executive Mas-
ter Program na Hertie School of Governance v Berlíne so zameraním na 
manažment vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje témam fungovania 
inštitúcií, etiky a integrity vo verejnej správe a tvorbe politík založených 
na dátach a faktoch. Dva roky pracoval ako člen tímu Platformy pre Bra-
tislavu na strategickom dokumente Plán Bratislava, kde viedol pracovnú 
skupinu Správa mesta a bol jedným z jeho editorov.

Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy
Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného Inštitútu Bratislavy. Taktiež učí 
a participuje na výskume na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti 
finančného práva. V minulosti pracoval ako právnik. Dlhodobo sa venuje 
aj témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe 
a tvorbe politík založených na dátach a faktoch.

Bio rečníkov a rečníčok
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Pavol Škápik, vedúci dátových analytikov na Magistráte 
Hlavného mesta SR Bratislavy
Vyštudoval sociológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Od apríla 2019 
vedie na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy tím dátových analy-
tikov. Predtým pracoval v Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Od mája 2014 sa podieľal aj na príprave sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov. Taktiež je spoluzakladateľom projektu 
Klebedata, ktorý je zameraný na rôzne možnosti využívania dát.

Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatívneho plánovania, 
Metropolitný inštitút Bratislavy
Milota Sidorová je facilitátorka, moderátorka, networkerka, plánovačka 
a feministka, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe inkluzívneho mestského 
prostredia. Od novembra 2019 je vedúca Kancelárie participatívneho plá-
novania na Metropolitnom Inštitúte Bratislavy.

Lucia Štasselová, námestníčka primátora pre oblasť sociálnych 
vecí a kultúry, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Lucia Štasselová je poverená zastupovaním primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlav-
ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora 
zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námest-
níčky primátora hlavne v oblasti sociálnych vecí s dôrazom na nájomné 
bývanie. Je architektka a členka strany Spolu – Občianska demokracia.

Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Ema Tesarčíková absolvovala dvojodborové magisterské štúdium na Uni-
verzite Komenského v Bratislave – pedagogika a knižničná a informačná 
veda. Ďalším štúdiom na anglickej The Open University Business School 
Milton Keynes získala profesionálny diplom v manažmente. Odborná 
hodnotiteľka projektov operačných programov Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí 

Bio rečníkov a rečníčok
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a rodiny SR. Od roku 2006 pracuje pre hlavné mesto Slovenskej republiky. 
Dlhodobo sa venuje odborným témam v oblasti školstva, poskytovania 
grantov, využitia voľného času detí a mládeže.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy
Matúš Vallo je architekt a odborník na mesto. Je autorom publikácie 
o riešeniach pre Bratislavu – Plán Bratislava. Je zároveň uznávaným 
architektom a spolumajiteľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky. 
Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac 
ako 900 projektov na zlepšenie verejného priestoru v dvadsiatich mes-
tách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.
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Michaela Benedigová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• odborníčka na komunikáciu

Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán 
mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• regionálny geograf, odborný garant Plánu Bratislava 2030 (Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja)

Zuzana Dzurdzíková, Metropolitný inštitút Bratislavy
• odborníčka na komunikáciu

Marcela Glevická, Metropolitný inštitút Bratislavy
• odborníčka na komunikáciu

Juraj Hurný, Metropolitný inštitút Bratislavy
• sociológ, odborník na participatívne plánovanie

Zuzana Ivašková, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• vedúca Oddelenia kultúry

Miriam Kanioková, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• expertka pre strategické plánovanie, Sekcia sociálnych vecí

Lenka Kudrnová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• krajinná architektka, odborníčka na participatívne plánovanie

Členovia a členky prípravného 
tímu Metropolitného fóra 
v abecednom poradí
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Ján Mazúr, Metropolitny inštitút Bratislavy
• riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy, právnik

Illah van Oijen
• fotografka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľka o. z. Punkt

Zora Pauliniová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• architektka, odborníčka na participatívne plánovanie

Andrej Púry, Metropolitný inštitút Bratislavy
• projektový manažér Plánu Bratislava 2030, Kancelária prierezových 

činností

Milota Sidorová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• facilitátorka, networkerka, plánovačka a feministka, vedúca Kancelárie 

participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Viliam Záhumenský, Metropolitný inštitút Bratislavy
• geograf, odborník na regionálny rozvoj a strategické plánovanie

Barbara Zavarská
• architektka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľka o. z. Punkt

Špeciálne ďakujeme
produkčnej Zuzane Mačurovej, našim stážistom: Lucii Ďurčovej, Rebeke 
Petrtylovej, Zuzane Žurkinovej, Denisovi Ekemu a ďalším zamestnancom 
Metropolitného Inštitútu Bratislavy a Magistrátu hlavného mesta SR Bra-
tislavy za plnú podporu, rady a zabezpečenie hladkého priebehu tohto 
podujatia.
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