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Metropolitné fórum IV

Čo je Plán Bratislava 2030?

V dnešnej dobe často počujeme, že žijeme „v najlepšom z možných svetov“.
Myslíme si ale, že Bratislava môže byť ešte lepším miestom na život. Naším
cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľ ky 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 spolupracuje široká
škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí sú 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 nestíha
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
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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Harmonogram
Plánu Bratislava 2030
Strategický plán (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR), ďalej
Plán Bratislava 2030, sa realizuje v rokoch 2020/2021. Mesto Bratislava si
ho vypracúva interne, čo predpokladá vytvorenie projektového tímu
medzi jednotlivými oddeleniami Magistrátu a Metropolitného inštitútu
Bratislavy.

Cieľové skupiny a participatívne metódy:
Pracovné skupiny
reprezentanti 17 mestských častí (úradníci a úradníčky v témach: životné
prostredie, odpady, energetika, kultúra, školstvo a šport, sociálne veci),
ktorí sa stretávajú počas roku 2020 raz do mesiaca na pôde Magistrátu
a formou facilitovaných workshopov vypracúvajú spoločné úlohy.

Metropolitné fórum
vzniklo ako obdoba pražskej metropolitnej ozvučnej dosky. Metropolitné
fórum je priestor pre spoločnú transparentnú diskusiu mestských tém
hlavného mesta so zástupcami organizovanej občianskej, odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru. Základnou úlohou fóra v roku 2020 je poskytovať spätnú väzbu tímu Bratislava 2030,
mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania riešení konkrétnych
otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020
uskutoční pravidelne raz za mesiac a má formát konferencie a facilitovaných diskusných skupín. Výsledky Metropolitného fóra sa prenášajú
spätne do pracovných skupín.

Harmonogram
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Plán Bratislava 2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školstvo
a vzdelávanie

Kultúra

Analytická
fáza

TÉMA

E

Strategická
fáza

TÉMA

Ž

S

Š

Životné
prostredie
a odpady

Energetika

Realizačná
fáza

PRACOVNÉ SKUPINY
Mestské časti

Finančná
fáza

FÁZY

K

Január 2020

AF
40 %

Február 2020
Marec 2020
Apríl 2020
Máj 2020

Doprava

Programová
fáza

December 2019

D

Sociálne
veci

D

E

S

Ž

Š

K

SF
10 %

Kontinuálne
analytické práce
na základe
portálu OpenData
–
definovanie
ukazovateľov
dopadu
v jednotlivých
oblastiach

Metropolitné
fórum I

Metropolitné
fórum II
Analytické predstavenie
aktuálnej situácie

D

E

S

Ž

Š

K

RF
10 %

Projektové
zámery
na základe
politických
programov

FF
0%

Príprava
podkladov
na nové
programové
rozpočty

Rozdelenie
zodpovednosti
za
implementáciu
Participatívne
pracovné skupiny
–
diskusia
o cieľových
hodnotách

Analytické predstavenie
aktuálnej situácie

PF
40 %

Jún 2020

Metropolitné
fórum III
Megatrendy (urbanizácia,
demografické zmeny,
digitalizácia,
klimatická kríza)

D

E

S

Ž

Š

K

AF
10 %

SF
40 %

PF
40 %

RF
5%

FF
5%

Sektorové ciele
do 2030

Júl 2020

Pracovné skupiny
v spolupráci
s mestskými časťami
a Bratislavským
samosprávnym krajom

August 2020

Metropolitné
fórum IV

September 2020

Komplexná prezentácia
agendy 2030,
jednotlivé ciele a ich
integrácia

Metropolitné
fórum V
Komplexná prezentácia
agendy 2030,
jednotlivé ciele a ich
integrácia

Október 2020

Metropolitné
fórum VI

November 2020

Návrh projektových
zámerov jednotlivých
stakeholderov,
identifikácia pozície
mesta ako partnera

Metropolitné
fórum VII

December 2020

Návrh projektových
zámerov jednotlivých
stakeholderov,
identifikácia pozície
mesta ako partnera

D

E

S

Ž

Š

K

D

E

S

Ž

Š

K

D

E

S

Ž

Š

K

D

E

S

Ž

Š

K

Prehodnotenie
investičných
priorít vo vzťahu
k cieľovým
hodnotám

Zvyšovanie kvality
a objemu dátovej
základne,
integrácia dát
z mestských
častí a externých
partnerov,
integrácia
operatívnych dát

Séria
participatívnych
stretnutí
odbornej a širokej
verejnosti
k téme:
Vízia mesta
do 2050

Akčné plány
–
Nastavenie
systému
monitorovania
implementácie
a jej dopadov
prostredníctvom
merateľných
ukazovateľov

Metropolitné
fórum VIII

Prvý polrok 2021

Predstava rámca
strategického plánovania
(ciele a procesy)

AF
5%

SF
5%

PF
10 %

Kontinuálne
plánovanie –
dátová politika

Vízia do roku
2030 a 2050

Projektový
zásobník

Proces
schvaľovania
stratégie
–
Posudzovanie
SEA

LEGENDA

D

Doprava

E

Energetika

AF

Analytická
fáza

RF

Realizačná
fáza

S

Sociálne
veci

Ž

Životné
prostredie
a odpady

SF

Strategická
fáza

FF

Finančná
fáza

Š

Školstvo
a vzdelávanie

K

Kultúra

PF

Programová
fáza

© 2020 Metropolitný inštitút Bratislavy

Príprava
podkladov
na nové
programové
rozpočty

RF
40 %

FF
40 %

Implementačný rámec
pre napĺňanie cieľov
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Metropolitné fórum IV

Metropolitné fórum

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
diskusiu 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 zastupiteľstvu a podávať odporúčania na riešenie konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020
uskutoční pravidelne raz za mesiac.

Prečo sa ho zúčastniť?
• budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu pre témy pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnom
a transparentnom prostredí
• rozšírite a posilníte sieť odborníkov a odborníčok, predstaviteľov
a predstaviteliek 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
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Vízia Bratislavy

Ako si predstavujeme život v Bratislave v jeho aspektoch - bývanie, práca,
vzdelávanie, trávenie voľného času, jeho inovatívnosť, energetickú samostatnosť a environmentálnu priateľskosť o desať rokov? Kto budú obyvatelia a obyvateľky, návštevníci a návštevníčky nášho mesta? Aké priestory
a služby budú pre nich dôležité? Čo im naše mesto môže ponúknuť? Aká
bude jeho atmosféra? To všetko sú otázky, ktoré budeme s účastníkmi
a účastníčkami štvrtého vydania Metropolitného fóra riešiť. Smerujú totiž
k definovaniu vízie Bratislavy.
V prvých troch Metropolitných fórach sme analyzovali súčasnosť a budúce
globálne aj lokálne vplyvy na Bratislavu. Štvrté Metropolitné fórum našu
prácu na Pláne 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie. Aj program
tohto fóra sa bude odlišovať. Od samého začiatku jeho účastníkov a účastníčky vtiahneme do analyticko-kreatívneho procesu vizualizovania
Bratislavy prostredníctvom facilitovaného projektívneho workshopu. Táto
pomôže formulovať hlavné myšlienky vo vzťahu k životu v Bratislave
v budúcnosti. Víziu budeme odhaľovať cez osobné predstavy života účastníkov a účastníčok cez postupnú orientáciu na iných ľudí, cieľové skupiny,
miesta a činnosti/služby, ktoré budú Bratislavu definovať. Z týchto účastníci a účastníčky budú postupne generovať naratívy užívateľov mesta,
rovnako tak strategické aspekty mesta v budúcnosti. V záverečnej fáze
zhodnotíme najlepšie, najviac a najmenej pravdepodobné scenáre, skryté
potenciály a výzvy pre naplnenie týchto scenárov.
Výstupy z podujatia poslúžia ako feedback dátam a analýzam projektového tímu Plánu Bratislava 2030
Podujatím sprevádza: Milota Sidorová
vedúca Kancelárie participatívneho plánovania
Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitné fórum IV.

20. 8. 2020

10.00 – 15.00
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Program podujatia

9.30 – 10.00
Registrácia účastníkov a účastníčok
• registrácia na Metropolitné fórum

10.00 – 10.20
Otvorenie a privítanie
• Uvítanie, organizačné a technické informácie o podujatí
• Privítanie a úvodný príhovor (Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR
Bratislavy, Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy)
• Pravidlá a štruktúra podujatia (Milota Sidorová, vedúca Kancelárie
participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy).

10.20 – 11.00
Pracovné skupiny – Vízia Bratislavy I.
Účastníci a účastníčky vo facilitovaných pracovných skupinách pracujú na
strategickom smerovaní Bratislavy v oblastiach:
• Bývanie a voľný čas, Bratislava 2030
• Práca a vzdelávanie, Bratislava 2030
• Mobilita, energetika, cirkulárna ekonomika Bratislava 2030

11.00 – 11.10
Krátka prestávka
11.10 – 11.50
Pracovné skupiny – Vízia Bratislavy II.
Účastníci a účastníčky vo facilitovaných pracovných skupinách pracujú na
strategickom smerovaní Bratislavy v oblastiach:
• Bývanie a voľný čas, Bratislava 2030
• Práca a vzdelávanie, Bratislava 2030
• Mobilita, energetika, cirkulárna ekonomika Bratislava 2030

11.50 – 13.00
Obedná prestávka

Program
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13.00 – 13.40
Pracovné skupiny – Vízia Bratislavy III.
Účastníci a účastníčky vo facilitovaných pracovných skupinách pracujú na
strategickom smerovaní Bratislavy v oblastiach:
• Bývanie a voľný čas, Bratislava 2030
• Práca a vzdelávanie, Bratislava 2030
• Mobilita, energetika, cirkulárna ekonomika Bratislava 2030

13.40 – 13.50
Krátka prestávka
13.50 – 14.30
Pracovné skupiny – Vízia Bratislavy IV.
Účastníci a účastníčky vo facilitovaných pracovných skupinách pracujú na
strategickom smerovaní Bratislavy v oblastiach
• Bývanie a voľný čas, Bratislava 2030
• Práca a vzdelávanie, Bratislava 2030
• Mobilita, energetika, cirkulárna ekonomika Bratislava 2030

14.30 – 15.00
Sumarizácia pracovných skupín a doplňujúca diskusia v pléne
• moderátori skupín v krátkosti sumarizujú výsledky jednotlivých pracovných skupín celému plénu

Záver
• ďalšie kroky a pozvánka na nasledujúce Metropolitné fórum
• záver

Program
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Členovia a členky prípravného
tímu Metropolitného fóra
v abecednom poradí

Martin Berežný

Lenka Kudrnová

Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Vedúci oddelenia
územného plánovania

Metropolitný inštitút Bratislavy,
krajinná architektka, odborníčka na
participatívne plánovanie

Eduard Donauer

Ján Mazúr

splnomocnenec primátora pre
strategický plán mesta, Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy,
regionálny geograf, odborný garant
Plánu Bratislava 2030 (Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja)

Metropolitný inštitút Bratislavy,
riaditeľ Metropolitného inštitútu
Bratislavy, právnik

Zuzana Miháliková

Zuzana Dzurdzíková

Metropolitný inštitút Bratislavy,
odborníčka na participatívne
plánovanie

Metropolitný inštitút Bratislavy
odborníčka na komunikáciu

Illah van Oijen

Petra Dzurovčinová

fotografka, odborníčka na komunitný
rozvoj, riaditeľ ka o.z. Punkt

Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, splnomocnenkyňa
primátora pre inovácie

Marcela Glevická, Metropolitný
inštitút Bratislavy, odborníčka na
komunikáciu

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

Členovia a členky prípravného tímu

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

Andrej Púry
Metropolitný inštitút Bratislavy,
projektový manažér Plánu
Bratislava 2030, hlavný produkčný
Metropolitného inštitútu Bratislavy
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Pavel Šuška

Metropolitný inštitút Bratislavy,
facilitátorka, networkerka,
plánovačka a feministka, vedúca
Kancelárie participatívneho
plánovania na Metropolitnom
inštitúte Bratislavy

Slovenská akadémia vied, urbánny
geograf a výskumník

Metropolitné fórum IV

Milota Sidorová

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

Pavol Škápik
Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, manažér dát, dátové
oddelenie mesta Bratislavy

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

Špeciálne ďakujeme
Našim stážistkám a stážistom:
Lucii Ďurčovej, Rebeke Petrtylovej,
Zuzane Žurkinovej, Denisovi Ekemu
a ďalším zamestnancom
Metropolitného inštitútu Bratislavy
a Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy za plnú podporu, rady
a zabezpečenie hladkého priebehu
tohto podujatia.

Metropolitné fórum IV.
2020

Členovia a členky prípravného tímu
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