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29.4.2020

Potenciál synergického rozvoja mesta

Očakávame

Prepojenie plánovacích procesov

a ich hodnotenia za účelom

integrovaného prístupu k rozvoju

územia.

Posilnenie komunikácie a

partnerstva na všetkých

hierarchických úrovniach, tak aby

bolo možné plánovať navzájom

prepojené aktivity s cieľom

využitia možných synergických

efektov

Súčasnosť

Vzájomne nepreviazané

dokumenty, ale najmä procesy a

priority vedú k oslabeniu

strategického prístupu k rozvoju –

napojenie na jeden zdroj.

Množstvo fragmentovaných

aktivít a výstupov znižuje

prehľadnosť a neumožňuje

vytvárať synergické efekty v

území



29.4.2020

Princípy tvorby

Lokálna akcia pre globálne ciele



Ako tvoríme spoločenský 

strategický dokument?

29.4.2020



29.4.2020

Pracovné skupiny a

Metropolitné fórum

• 6 tematických pracovných skupín

prispôsobený harmonogram a online 

stretnutie

• Zdielanie odbornej práce interných 

zamestnancov mesta a mestských častí

• Metropolitné fórum

8 stretnutí organizovanej odbornej verejnosti 

počas roku 2020



Štruktúra a integrácia 

tematických oblastí

29.4.2020



Princípy tvorby

Lokálna akcia pre globálne ciele



Harmonogram 

a proces tvorby

29.4.2020



Harmonogram prípravy
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Programové 

obdobie 2021-2027 

(2029)
Politické ciele Kohéznej politiky

• PO1 - Inteligentnejšia Európa
• PO2 - Zelenšia Európa
(spolu 85 % oprávnených výdavkov)

• PO3 - Prepojenejšia Európa
• PO4 - Sociálnejšia Európa
• PO5 - Európa bližšie občanom
(spolu 15 % oprávnených výdavkov)

Celková alokácia pre SR – 13,5 MLD
• z toho ERDF – 8 mld EUR

• z toho alokácia pre BSK (VRR)
• min. 3% - 240 mil. EUR
• max.15% - 1,2 mld. EUR

• z toho na UMR
• min. 6% (14 mil. EUR)
• max. ± 15 % (180 mil. EUR)

+ PLÁN OBNOVY 
Smerom k odolnejšej, 
udržateľnejšej a 
spravodlivejšej Európe



Ďakujem!

Eduard Donauer

eduard.donauer@bratislava.sk



Prejavy globálnych

megatrendov

relevantných pre 

Bratislavu

Richard Filčák,

vedúc i p rognost ického 

ústavu, SAV, Brat is lava 



GLOBÁLNE
MEGATREDY

EKONOMIKA – SOCIÁLNA 
SFÉRA – ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE A MESTO

Richard FILČÁK

Prognostický ústav CSPV | Slovenská akadémia vied


Zdroj: Z. Palugyay-Dievča v bielom s továrenskými komínmi a s kvetmi, SNG, 1932



MEGATRENDY 

• Trend je všeobecný smer, ktorým sa niečo 

mení, vyvíja, alebo k niečomu napreduje.

• Megatrend je súbor trendov ktoré sa navzájom 

ovplyvňujú, pôsobia vo veľkom meradle 

(globálne) a s veľkými vplyvmi. Ide  o 

vzájomne závislé sociálne, ekonomické, 

politické, environmentálne, alebo 

technologické zmeny. 

• Globálne megatrendy patria medzi systémové 

charakteristické vlastnosti dnešných výziev a 

aj keď ich korene vidíme v minulosti, dôležitá 

je súčasná  škála. 



Potosí, Bolívia, 1553Banská Štiavnica na historickej rytine z roku 1760.



Manchester, olejomalba

Williama Wyldeho, 1857. 

Zdroj: Wikimedia Commons

Emisie z oceliarní v Benxi, Čína, 2017 

Autor: Gilles Sabrie/Corbis
Manchester, 2020

Zdroj: Wikimedia Commons



GLOBÁLNE MEGATRENDY PODĽA
EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ

AGENTÚRY

• Rozdielne globálne populačné trendy (GMT 1)

• Zvyšujúca sa miera urbanizácie vo svete (GMT 2)

• Meniace sa zaťaženie chorobami a riziká pandémií (GMT 
3)

• Zrýchľujúci sa technologický pokrok (GMT 4)

• Pokračujúci hospodársky rast (GMT 5)

• Multipolárny svet (GMT 6)

• Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje (GMT 7)

• Rastúci tlak na ekosystémy (GMT 8)

• Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny 
klímy (GMT 9)

• Rastúce znečistenie životného prostredia (GMT 10)

• Diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu (GMT 11)



VYBRANÉ MEGATRENDY A MESTO

Zrýchľujúci sa technologický pokrok (GMT 4)

Vs. práca a čas

Pokračujúci hospodársky rast (GMT 5)

Vs. Sociálna polarizácia

Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy 

(GMT 9)

Vs.. Mitigácia a adaptácia



ZRÝCHĽUJÚCI SA TECHNOLOGICKÝ 
POKROK (GMT 4)
VS. PRÁCA A ČAS

• V roku 1930 ekonóm John Maynard Keynes predpovedal, že technologické 

zmeny a zlepšenia produktivity nakoniec povedú k 15-hodinovému 

pracovnému týždňu. Vo svojej dobe bol Keynes svedkom nárastu 

automatizovaných tovární, hromadnej výroby a väčšieho využívania elektrickej 

energie, pary a uhlia. Píše o 40% náraste výrobnej výroby v Spojených štátoch 

v rokoch 1919 až 1925. Toto zvýšenie produktivity umožnilo vyššiu životnú 

úroveň a radikálne zmenilo pracovný svet. 

• Napriek výrazným nárastom produktivity za posledných niekoľko desaťročí 

však stále pracujeme v priemere 40 hodín týždenne. Nemáme viac, ale menej 

času. Zisky z produktivity sa privatizujú a práca sa silne diverzifikuje. 

CH. Chaplin, Modern Times, 1936

Speedfactory, Adidas, Ansbach, Nemecko, 2019



Autor: Viliam Malík, 1938. Slovenská národná galéria

ZRÝCHĽUJÚCI SA TECHNOLOGICKÝ POKROK (GMT 
4)

VS. PRÁCA A ČAS 

• Masová spotreba ktorú vytvorila priemyselná produkcia a ktorá 

vznikla ako výsledok transformácie ekonomiky sa postupne stala 

sofistikovaným a komplexným fenoménom. 

• Dnes môžeme dokonca povedať, že sa stáva akýmsi náhradným 

priestorom slobody a seba realizácie. V čoraz neslobodnejších 

podmienkach práce a v rastúcom strese z obáv o jej stratu je 

sloboda výberu tovaru jednou z posledných ktoré máme. 

• Mnoho z našich konzumných vzorcov chovania je tak za účelom 

udržania a zvyšovania produkcie umelo vytváraných priemyslom 

a reklamou. Iné sú postavené na sociálnych vzťahoch ktoré 

vyplývajú zo spoločenských nerovností a súťaživosti (statusová a 

pozičná spotrebu).  



POKRAČUJÚCI HOSPODÁRSKY RAST (GMT 5)
VS. SOCIÁLNA POLARIZÁCIA 

Kampaň za environmentálnu 

spravodlivosť, 

Thessaloniki, 2013

Protesty proti ukladaniu pôdy 

kontaminovanej PCB, 

Warren County, Severná Karolína, 1982.

Veľký dym/Great Smoke, 

Londýn, 1952



ZVYŠOVANIE ZÁVAŽNOSTI PROBLÉMU A 
DÔSLEDKOV ZMENY KLÍMY (GMT 9)

VS. MITIGÁCIA ADAPTÁCIA

Ostrava, Dolní Vítkovice Kodaň, štúdia adaptácie na zmenu klímy



Zdroj: Európska komisia, A Clean Planet for All, 2019



RÝCHLA URBANIZÁCIA - ZMENA KLÍMY 
A NEDOSTATOK ZDROJOV - ZMENA V 

GLOBÁLNOM ROZDELENÍ MOCI -
DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNE ZMENY -

TECHNOLOGICKÝ PRIELOM 

1. Mestá fungujúce na princípe obehovej ekonomiky

Plánovanie lokálnej ekonomiky na viac, alebo menej uzavretých cykloch. Dematerializácia spotreby.

2. Inteligentné mestá, nová infraštruktúra

Moderné mestá využívajúce technológie na zlepšenie efektívnosti infraštruktúry a služieb. Hromadná
migrácia bude znamenať potrebu novej infraštruktúry a služieb. Dopravná infraštruktúra a siete si budú
vyžadovať modernizáciu kvôli dominancii autonómnych vozidiel a väčšej koncentrácii ľudí.

2. Sociálna spravodlivosť, zdravotná starostlivosť a bezpečnosť

Prístup k nájomnému bývaniu, riešenie gentrifikácie, environmentálna spravodlivosť, energetická chudoba.
Radikálne prebudovanie existujúcich systémov zdravotnej starostlivosti. Riešenie kriminality v mestách vs.
dozor nad občanmi v mestách a sloboda.

3. Zmena správania spotrebiteľov

V koncentrovanom mestskom prostredí sa zmenia tradičné symboly pokroku - auto, garáž, väčší dom.
Namiesto toho sa objavia rôzne priority.. Dodávky potravín a ich doplňovanie bude rýchle. Tradičné
komunity sa netvoria ako na vidieku a tak spoločenský život bude menej súvisieť s polohou a susedmi.
Budú zdieľané zdroje, od dodávateľov energie po riešenia mobility. Skupinové správanie bude novými
spôsobmi dominovať spotrebe.



Zmena klímy/ zvyšovanie cieľov EÚ na roky 2030 a 2050

Ambície nulového znečistenia pre prostredie bez toxických

látok

Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity

Od „farmy po vidličku“: spravodlivý, zdravý a ekologický

potravinový systém

Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu

Dodávky čistej, dostupnej a bezpečnej energie

Mobilizácia priemyslu pre čisté a obehové hospodárstvo

Budovanie a renovácia energeticky a zdrojovo efektívnym

spôsobom
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Vybrané prístupy/opatrenia:

▪ Európske „klimatické právo“ zakotvuje klimatickú neutralitu do roku

2050

▪ Nová stratégia EÚ v oblasti adaptácie v rokoch 2020/2021

▪ Vlna obnovy pre odvetvie stavebníctva v roku 2020 - Zdvojnásobiť

mieru renovácií

▪ Priemyselná stratégia EÚ, nový akčný plán obehového hospodárstva

(vrátane politiky udržateľných výrobkov, procesu výroby ocele s

nulovým obsahom uhlíka do roku 2030)

▪ Právne predpisy o batériách a obehovom hospodárstve, legislatívne

reformy týkajúce sa odpadu

▪ Podporiť verejné miesta dobíjania: 1 milión do roku 2025, udržateľné

alternatívne palivá pre rôzne druhy dopravy, prísne normy emisií

znečisťujúcich látok do ovzdušia pre vozidlá so spaľovacím motorom

▪ Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 zameraná na hlavné

príčiny straty biodiverzity,

▪ Nová stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva (príprava v roku

2020)

▪ Zavedenie opatrení proti odlesňovaniu (od roku 2020)

▪ Podpora hodnotenia účtovnej hodnoty prírodného kapitálu (Natural

Capital Accounting)

▪ Mobilizácia finančných zdrojov, Just Transition, skupina EIB (cieľ v

oblasti zmeny klímy do roku 2025 na 50%), verejno-súkromné

partnerstvá

▪ Cieľ 25% pre uplatňovanie hľadiska klímy vo všetkých programoch EÚ

v rámci VFR 2021 – 2027

▪ Štandardy pre zelené dlhopisy



GLOBÁLNE
MEGATREDY

EKONOMIKA – SOCIÁLNA 
SFÉRA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

A MESTO

Richard FILČÁK

Prognostický ústav CSPV | Slovenská akadémia vied


Banksy,  Oval bridge, Camden, Londýn



Ďakujem!

Richard Filčák



Čo môžeme robiť a 

čo si vieme

dovoliť?

Matúš Lupták, MA

hlavný ekonóm

Mgr. et Mgr. Bruno 

Konečný 

splnomocnenec 

primátora pre mestské 

čast i



Ďalšie kroky

1. Bratislavská metropola nemá 

kontrolu nad svojimi príjmami

2. Bratislava je 2-4x ekonomicky 

slabšia ako Praha a Viedeň

3. Investičný a prevádzkový dlh v 

miliardách eur

4. Riešenie v zmene daňového mixu 

a reforme územnej samosprávy

Zhrnutie



Čo je 

“Bratislava”?



Financovanie Bratislavy

73 % bez priamej kontroly mesta

16 % (prenesený výkon) 

financuje MČ

Daň z nehnuteľnosti (11 %) ako 

najväčší zdroj príjmov s priamou 

Kontrolou

Poplatok za KO (8 %) na strope, 

naviazané na konkrétny účel

Bežné príjmy (2019)



Financovanie mestských častí

83 % bez priamej kontroly MČ

Mestská časť rozhoduje iba o drobných 

miestnych daniach (2 %) –

za psa či zabratie verejného priestranstva

Najväčšia kontrolovaná položka sú príjmy

za školy a prenájmy (15 %)

Bežné príjmy – príklad Petržalka (2019)



Financovanie kraja

95 % bez priamej kontroly kraja

Kraj nemá žiadne priame krajské dane, 

o ktorých rozhoduje

Ovplyvňuje iba prenájmy (1 %) 

a príjmy škôl (4 %)

Bežné príjmy (2019)



Financovanie kraja

Bratislava

Výdavky ako % HDP (2019) 0,9 %

Výdavky ako % vlády (2019)      2,2 %

Praha

Výdavky ako % HDP (2019)       1,4 %

Výdavky ako % vlády (2019)      3,4 %

Viedeň

Výdavky ako % HDP (2019)       3,8 %

Výdavky ako % vlády (2019)      7,8 %

x1,5

x2,5

Poznámky

Do výdavkov Bratislavy zahrnuté výdavky 

kraja, magistrátu, MČ a všetkých obcí BSK

Praha aj Viedeň sú aj krajom/spolkovou 

republikou

Mierne odlišné kompetencie: napr. Praha 

objednáva regionálnu železničnú dopravu

Zdroje
HDP a spotreba vlády: Eurostat

Výdavky BA: Rozpočet.sk

Výdavky Praha a Viedeň: weby miest



Okolo 80 % bežných príjmov metropolitnej samosprávy (mesto + kraj + 

mestské časti) mimo priamej kontroly. 

Minimálny priamy vzťah medzi ekonomickým úspechom regiónu a 

príjmami – DPFO sú z celonárodného balíka, žiaden podiel na DPH či 

DPPO, jedine daň z nehnuteľnosti + daň za ubytovanie 

Dva- až štyrikrát nižšie príjmy v porovnaní s Prahou a Viedňou

Financovanie metropoly



Investičný dlh

Voda

625 mil. eur

Odpad

70+ mil. eur

Električkové trate

500+ mil. eur

Cesty a cyklotrasy

100+ mil. eur

Nájomné bývanie
Verejné osvetlenie

150+ mil. eur



Prevádzkový dlh

Starnúca populácia

Kapacity pre súčasnú 

populáciu: 

+10 mil. eur ročne

Starnutie nad základný 

scenár: 

30+ mil. eur do 2030

Kvalitná údržba

Prevencia vzniku 

investičného dlhu  

Atraktívny 

zamestnávateľ

Nižšia závislosť na službách

Zmena daňového mixu

Nezdaňujme prácu, 

ale majetok a emisie



Ako vytvoriť fiškálny priestor pre silný metropolitný región? 

Efektívnejšou samosprávou po celom Slovensku.

Reforma územnej samosprávy

Municipalizácia (IFP, 2017)

Úspora 0,5-0,9 % vládnych 

výdavkov

Reforma Bratislavy (IFP, 2018)

Centralizácia správy, úspory z rozsahu



Ako ekonomicky posilniť metropolitný región? Novým daňovým mixom a 

daňovou autonómiou.

Reforma financovania samospráv

Dnešný daňový mix

Samospráva závislá na 

národnej DPFO

Žiaden priamy podiel na 

výkone

Navrhovaný daňový mix

Dane z majetku, spotreby a emisií CO2

Znižovanie DPFO



4x OTÁZKA O USPORIADANÍ (nie len) 

HLAVNÉHO MESTA

- Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy - segmentu územnej samosprávy 

a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy Ministerstvo vnútra 

SR 2013

- Lokálna a regionálna demokracia na Slovensku

Odporúčanie č. 387; Kongres miestnych a regionálnych orgánov Rada Európy (2016)

- Výzva pre slovenské metropoly

Analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc; Inštitút finančnej 

politiky MFSR 2018

- Ako ďalej s reformou samosprávy v Bratislave?

Analytický komentár; Národný kontrolný úrad SR 2019

https://rm.coe.int/090000168071aa93
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/16-vyzva-slovenske-metropoly-jul-2018.html
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1460168/Samospr%C3%A1va+Bratislavy+-+anal%C3%BDza


SPOLOČNÉ MENOVATELE 1

diskusia nie len o počte samospráv

- Kompetenčná skladba naprieč štruktúrou územnej samosprávy

centralizácia verzus decentralizácia štát-VÚC-hlavné mesto-MČ

- Kompetenčná homogenita verzus homogenita štruktúry

rôzne úlohy pre rôzne administratívne jednotky na rovnakej úrovni, alebo rovnaké úlohy pre 

rovnaké administratívne jednotky

- Nové výzvy v zmysle megatrendov a nových, nie len legislatívynch úloh

absorbcia nových výziev



SPOLOČNÉ MENOVATELE 2

diskusia nie len o počte samospráv

- Dokončenie reformy verejnej správy

15 rokov status quo

- Posilnenie postavenia samosprávy v štruktúre verejnej správy

Diskusie o scivilnení niektorých agend

- Zvyšovanie kvality a efektívnosti verejnej správy

Municipalizácia, amalgamizácia, dobrovoľná/povinná spolupráca



Štruktúra správy

POROVNANIE HLAVNÝCH MIEST

Bratislava

17 mestských častí

272 + 45 poslancov

Poznámky

V Bratislave jednotná kompetenčná štruktúra - každá mestská 

časť má kompetenčne rovnaké úlohy ako všetky ostatné

V Prahe stupňované kompetencie mestských častí (11 stupňov), 

mesto v postavení aj samosprávneho kraja,

Viedeň (decentralizácia správy až od 1998) obvody nemajú 

právnu subjektivitu, majú radu a predsedu rady, zodpovedajú za 

zverené úlohy, základné- všeobecné úlohy a špecifické úlohy pre 

konkrétne obvody, hospodária s rozpočtom. Mesto Viedeň má 

postavenie spolkovej krajiny.

Praha

57 mestských častí (22 

správnych obvodov)

1121 + 65 poslancov

Viedeň

23 mestských častí 

1144 + 100 poslancov

https://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/data01.html
https://www.czso.cz/csu/xa/vysledky-voleb-do-zastupitelstva-hl-m-prahy-a-do-zastupitelstev-mestskych-casti
https://www.wien.gv.at/politik/wahlen/grbv/


Ďakujeme!

Matúš Lupták a Bruno Konečný

matus.luptak@bratislava.sk

bruno.konecny@bratislava.sk



Q&A - priestor pre vaše 

otázky!

24.6.2020



Prestávka

14:10 – 14:40

24.6.2020



Paralelné diskusné 

skupiny

I.  Kolo 14:40 – 15.50

II. Kolo 16:05 – 17:15

24.6.2020



Ekonomický rozvoj BA
I. Milota Sidorová + Ivana Molnárová

II. Lenka Kudrnová + Petra Dzurovčinová

Metropolizácia BA
III. Zora Pauliniová + Pavel Šuška

IV. Zuzana Miháliková + Martin Šveda

24.6.2020



Návrat do haly

24.6.2020



24.6.2020

Sumarizácia a ďalšie 

kroky



24.6.2020

Metropolitné 

fórum IV.



Ďakujeme za váš čas!

bratislava2030@bratislava.sk

www.bratislava2030.sk

Tím Bratislava 2030

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

