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Špecifický cieľ: systémová, celomestská
zmena, ktorú chceme dosiahnuť.

Hodnota - kde sa v súčasnosti nachádzame

Hodnota - kam by sme sa chceli dostať do 2030

Merateľný ukazovateľ výsledku

Frekvencia
Odôvodnenie
vyhodnocovania merateľného ukazovateľa

Zdroj dát

Opatrenie: aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Mesto Bratislava vníma význam kultúry pre spoločnosť a jej prínos pre kvalitný život všetkých obyvateľov. Pozná svoj kultúrny potenciál a investuje do jeho rozvoja. Kultúrne smerovanie Bratislavy je postavené na univerzálnych hodnotách dostupnosti,
inklúzie, rovnosti a participácie. Bratislava poskytuje kvalitné a široko dostupné kultúrne služby prehlbujúce účasť na kultúre, profesionálne a efektívne pristupuje k ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva a vytvára podmienky pre umeleckú tvorbu,
tvorivé vyjadrenie obyvateľov a angažovanie sa komunít.
mesto nemá zavedené nástroje a
metódy na systematické mapovanie a
vyhodnocovanie kultúrnych potrieb,
vyváženosti a dostupnosti kultúrnych
služieb a ponuky

mesto má zavedené metodické postupy pre
% respondentov spokojných s vyváženosťou kultúrnej
zber a vyhodnocovanie dát o spokojnosti s
ponuky v meste a v mestských častiach
vyváženosťou kultúrnej ponuky a
dostupnosťou kultúrnych služieb (so zreteľom
na marginalizované skupiny) a pravidelne ich % respondentov spokojných s kvalitou kultúrnej ponuky
v meste / v mestských častiach
vyhodnocuje

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
východisková hodnota k dispozícii)
hodnota k dispozícii)

Mesto Bratislava zabezpečuje
dostupnú a rozmanitú kultúrnu
ponuku, kvalitné a aktuálne
kultúrne služby pre všetkých
obyvateľov, prispievajúc k
rešpektujúcemu spolužitiu.

kultúrne organizácie mesta postupne
mesto a jeho kultúrne organizácie majú
skvalitňujú služby a zavádzajú štandardy zavedené štandardy kvality, ktoré uplatňujú v
s dôrazom na kvalitu, aktuálnosť a
tvorbe a nastavovaní inkluzívnych služieb,
dostupnosť služieb
dostupnej a prístupnej ponuky
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je (pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
východisková hodnota k dispozícii)
hodnota k dispozícii)

ročne

počet návštevníkov na kultúrnych aktivitách mestských
kultúrnych organizácií

ročne

% respondentov spokojných s kvalitou a dostupnosťou
ponuky kultúrnych organizácií mesta

ročne

pomer inkluzívnych programov a projektov pre deti,
mládež, seniorov, cudzincov, LGBTQI komunity,
mesto komplexne zvyšuje kvalitu a počet
obyvateľov so zdravotným a mentálnym znevýhodnením,
realizovaných mestských kultúrnych
sociálnym vylúčením a pod.
programov a podujatí s ohľadom na ich
dostupnosť, vyváženosť a rozmanitosť,
realizuje programy pre marginalizované
skupiny na základe nimi definovaných potrieb % nárast nových mestských podujatí prispievajúcich k
dostupnej a rozmanitej kultúrnej ponuke, umožňujúcich
a záujmov
aktívne zapojenie obyvateľov
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
hodnota k dispozícii)
východisková hodnota k dispozícii)
podiel marginalizovaných skupín zúčastňujúcich sa na
kultúrnej ponuke realizovanej, či podporenej mestom a
jeho organizáciami / z celkového počtu účastníkov

mesto postupne zavádza mechanizmy a
stimuly na podporu príležitostí pre
tvorivosť a občianske vyjadrenie
obyvateľov a komunít

zapájanie obyvateľov do komunitného života a
občianska angažovanosť rastie vo všetkých
mestských častiach, rovnako ako kvalita
mestom podporovaných komunitných
projektov vďaka implementovaným
mechanizmom mesta

analýza dopadov podporovaných komunitných projektov
a iniciatív cez stanovené indikátory

65% uspokojených žiadateľov o finančnú a
40% uspokojených žiadateľov o
nefinančnú podporu komunitných aktivít
finančnú a nefinančnú podporu
(prostredníctvom grantových mechanizmov na
komunitných aktivít z celkového počtu
podporu komunít) z celkového počtu
žiadateľov ročne / priemer
žiadateľov mesto ročne / priemer
(75 finančne podporených komunitných
projektov v objeme 250.000 EUR a 15
nefinančne podporených komunitných
projektov / ročne)

mesto vytvára podmienky pre
revitalizáciu verejných priestorov
komunitami

(120 finančne podporených komunitných
projektov v objeme 500.000 EUR a 75
nefinančne podporených komunitných
projektov / ročne)
vo všetkých mestských častiach rastie počet
komunitami revitalizovaných verejných
priestorov využívaných na kultúrno-komunitné
účely

Štandardne využívané
ukazovatele vyváženosť z hľadiska
žánrov a cieľových
skupín, kvalita z
hľadiska náročnosti
publika a dostupnosť z
hľadiska priestorového
(geografická),
ekonomického a pod.

Prieskum

Dáta mestských kultúrnych
organizácií

Prieskum

Vytvorenie rady pre inklúziu a rozvoj podujatí mesta s dôrazom na
dostupnosť pre rôzne cieľové skupiny, ich potreby a preferencie

ročne

Ukazovateľ meria
zvýšenie motivácie a
prehĺbenie účasti na
kultúrnych aktivitách.

Výročné správy mestských
kultúrnych príspevkových
organizácií

Dotazníkové šetrenie /
prieskumy

ročne

ročne

% nárastu finančnej podpory

ročne

% nárast obyvateľmi a komunitami zrevitalizovaných
verejných priestorov

ročne

cez nový moderný grantový
mechanizmus na podporu
kultúry mesto uspokojuje 20% dopytu
po finančnej podpore, 31% žiadostí o
finančnú a 50% žiadostí o nefinančnú
podporu

13% z výdavkov na kultúru a 0,5% z bežných
% bežných výdavkov z rozpočtu mesta na podporu
výdavkov rozpočtu mesta ide na zabezpečenie
kultúrnych projektov občianskych organizácií /
investícií do občianskeho kultúrneho
medziročne + % podiel týchto výdavkov na rozpočte na
prostredia, zavedená je efektívna viacročná
kultúru
podpora, podpora sa nastavuje na základe dát
o dopyte a relevantnosti

cez stabilný a etablovaný grantový
mechanizmus na podporu kultúry mesto
uspokojuje 35% dopytu po finančnej podpore
a v priemere 40% žiadostí o finančnú a
nefinančnú podporu, počty žiadostí sú
stabilizované, mesto efektívne manažuje
očakávania

Nadácia mesta Bratislavy
(databáza a výročná správa,
vyhodnotenie indikátorov
dopadov) / Evidencia
participácie obyvateľov
Dostupné dáta z mesta
zapojených do prípravy a
a mestských organizácií
tvorby kultúrno-komunitných
podporujúcich kultúrnoaktivít podporených mestom
komunitný život v
meste
BKIS databáza (open call)

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
východisková hodnota k dispozícii)
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
hodnota k dispozícii)

Mapovanie komunít, kultúrnej ponuky a kultúrnych zdrojov mestských častí
(aktérov a kultúrnej infraštruktúry), zadefinovanie kultúrno-komunitného
profilu každej mestskej časti / pilotný projekt "Mestská časť kultúry"

Rozbehnutie činnosti zrevitalizovaného priestoru bývalého kina Zora v
mestskej časti Ružinov pre kultúrno-komunitné aktivity so zapojením lokálnej
komunity a kultúrnych aktérov (pilot)

Dáta RISSAM / Záverečný
účet rozpočtu Hl. mesta SR
Bratislava

Nadácia mesta Bratislavy ako stabilný nástroj udržateľnej podpory kultúrnych
aktérov, organizácií a podujatí, kultúrnych a umeleckých centier a klubov,
ktoré realizujú celoročnú činnosť, s dostatočnými finančnými a personálnymi
zdrojmi založená na princípe odborného hodnotenia a vyhodnocovania
dopadov podpory

Podpora a sieťovanie jednotlivcov - absolventov a profesionálnych umelcov a
umelkýň prostredníctvom štipendijných programov, podpora tvorby diel vo
všetkých oblastiach umenia, rezidenčné programy mestských kultúrnych
organizácií

ročne

počet finančné podporených organizácií a projektov s
meranými dopadmi

ročne

Podpora mladých talentov a kultúrneho vzdelávania - rozvoj pilotného
projektu v súlade s Koncepciu rozvoja CVČ, spolupráca so ZUŠ

mesto nekomunikuje dostatočne
mesto zvyšuje povedomie o kultúrnych
rozmanitosť a bohatstvo kultúrnych
zdrojoch, organizáciách, umelcoch - tvorcoch a
zdrojov územia - občianskych subjektov
talentoch a umožňuje nové využitie dovtedy
a ich aktivít, nevytvára im priestorové
nevyužívaných priestorov pre kultúrne účely počet novovyužitých priestorov samoprávy na kultúrne
podmienky
aktivity
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
hodnota k dispozícii)
východisková hodnota k dispozícii)

mesto má zavedené indikátory merania
dopadu podporovaných projektov na kultúrny
život v meste s dôrazom na dostupnosť a
udržateľnosť, čím zvyšuje relevanciu
realizovaných mechanizmov podpory

Vytvorenie pilotných projektov spolupráce s mestskými časťami pre podporu
aktívnych obyvateľov (stimulácia kultúrno-komunitného života v mestských
štvrtiach), inštitucionálny mestský orgán pre efektívnu koordináciu

Dáta mesta a mestských častí Rozvoj funkčných verejných priestorov pre kultúrno-komunitné účely a
/ dotazníkové šetrenie
lokálnej kultúrnej infraštruktúry prostredníctvom grantov komunitným
aktérom (potenciál kultúrnych domov, knižníc a ost. infraštruktúry MČ)
Generel kultúry

ročne

% uspokojeného dopytu (poskytnutá suma voči žiadanej
žiadateľom o finančnú a o nefinančnú podporu)

(155 finančne podporených kultúrnych
Mesto Bratislava sa významne
a umeleckých projektov v objeme
podieľa na podpore lokálneho
(220 finančne podporených kultúrnych a
645.000 EUR, 15 nefinančne
talentu, umeleckej tvorby a rozvoji
počet nefinančné podporených organizácií a projektov s
umeleckých projektov v objeme 1.000.000
podporených projektov a 50 spoluprác /
občianskych organizácií
meranými dopadmi (vrátane spolupác)
EUR, 50 nefinančne podporených projektov a
ročne)
pôsobiacich v kultúre v súlade s
75 spoluprác / ročne)
princípmi udržateľného rozvoja.

mesto nemá zavedené indikátory
merania dopadu podporovaných
projektov

Rozvoj programov pre cudzincov/expatov žijúcich v Bratislave s cieľom
zviditeľnenia ich kultúr a posilnenia medzikultúrneho a medzináboženského
dialógu
Systematická finančná a nefinančná podpora komunitného života cez
Nadáciu mesta Bratislavy a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dostupná finančná a materiálna pomoc, servis a zázemie pre občianske
iniciatívy

ročne

pomer uspokojených žiadateľov k celkovému počtu
žiadateľov/ celkom

Vytvorenie nového profilového mestského festivalu zviditeľňujúceho všetky
skupiny obyvateľov a komunít, tvorivo prepájajúceho minulosť s
budúcnosťou
Mestské programy inklúzie zvyšujúce účasť na kultúrnom živote mesta a
zlepšujúce kvalitu života znevýhodnených skupín prostredníctvom kultúry
(Rozvoj pilotných projektov, spolupráca organizácií mesta)

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
východisková hodnota k dispozícii)
hodnota k dispozícii)

9% z výdavkov na kultúru a 0,19% z
bežných výdavkov rozpočtu mesta ide
na podporu občianskych kultúrnych
projektov a organizácií, pričom táto
hodnota medziročne rastie

Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií s cieľom zvyšovania
dostupnosti a zlepšenia kvality poskytovaných kultúrnych služieb pre
obyvateľky a obyvateľov mesta Bratislava

ročne

občianske a
komunitné
% nárast novovzniknutých občianskych a komunitných aktivity ročne/
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
iniciatív, komunitných priestorov vďaka podpore meste / komunitné
východisková hodnota k dispozícii)
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
celkom
priestory raz
hodnota k dispozícii)
za 5 alebo 10
rokov

Mesto Bratislava umožňuje
kvalitný komunitný život v
mestských častiach, obyvatelia
nachádzajú podporu a príležitosti
pre tvorivosť a občianske
vyjadrenie, upevňujú svoj vzťah k
spoločnému priestoru.

Systematické mapovanie kultúrneho správania a potrieb všetkých obyvateľov
(so zreteľom na marginalizované skupiny)

Prieskum

ročne

% respondentov spokojných s dostupnosťou kultúrnej
ponuky v meste / v mestských častiach

mesto realizuje podujatia, v rámci
ktorých čiastočne dbá na zapájanie
rôznych komunít a tvorbu vyváženej
ponuky pre všetkých, absentujú
celomestské kultúrne programy na
prácu s marginalizovanými skupinami
obyvateľstva

Prieskum

ročne

indikátory dopadu podpory na kultúrny život mesta
(kvalitu života obyvateľov)

ročne

Štandardne dostupné
dáta z mesta a
mestských organizácií k
podpore kultúry
Vytvorenie stabilného systému benefitov pre organizátorov podujatí Výročná správa, databázy a ponuka disponibilných nefinančných nástrojov zo strany mesta a jeho
analýzy Nadácie mesta
kultúrnych organizácií (komplexné nastavenie možností propagácie,
Bratislavy, Výročná správa a technického a priestorového zabezpečenia kultúrnych aktivít)
databázy BKIS (open call)

ročne

ročne

Mapovanie a poskytovanie priestorov pre kultúrne účely na základe jasných
transparentných podmienok. Vytvorenie mestskej politiky poskytovania
priestorov v spolupráci s kultúrnymi organizáciami (rezidenčné priestory pre
domácich a zahraničných umelcov, skúšobne...)
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mestu chýbajú projektové
dokumentácie k obnove kultúrnych
infraštruktúr - nízka pripravenosť na
potrebné investície a čerpanie
externých zdrojov

mesto má pripravené projektové
% podiel národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve a
dokumentácie na obnovu 80% kultúrnych
správe mesta s pripravenou projektovou dokumentáciou
pamiatok a priestorov slúžiacich pre kultúrne
/ celkom
účely, pozná hodnotu potrebných investícií

Magistrátne portfólio /
správa majetku mesta

ročne

Nové prezentačné priestory a budova správy hradu Devín (NKP)

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
východisková hodnota k dispozícii)

mesto postupne a systematicky podľa
mesto má vysoký investičný a
vytvoreného plánu znižuje vysoký investičný a
modernizačný dlh (nevyčíslený),
modernizačný dlh v oblasti obnovy kultúrnej
sprevádzaný nedostatočnými
infraštruktúry, kapitálové investície do
kapitálovými investíciami do kultúrnej
kultúrnej infraštruktúry a obnovy NKP z
infraštruktúry (3% kapitálových výdavky
rozpočtu mesta rastú (min. 7% kapitálového
z rozpočtu mesta v roku 2020)
rozpočtu)

Mesto Bratislava má rozvinutú
kultúrnu infraštruktúru vo
vlastníctve mesta,
prostredníctvom ktorej
zabezpečuje plnohodnotnú
ochranu kultúrneho dedičstva a
prezentáciu kultúry.

množstvo významných kultúrnych
pamiatok (napr. Devín, Gerulata, DPOH mesto realizuje obnovu a výstavbu kultúrnej
a pod.) čaká na svoju obnovu a
infraštruktúry so zapojením externých
vybudovanie zázemia, zlý je stav väčšiny zdrojov, zrekonštruovalo 2 objekty kultúrnej
budov v správe kultúrnych mestských
infraštruktúry a rekonštruuje ďalšie 2
organizácií
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
hodnota k dispozícii)
východisková hodnota k dispozícii)

postupne sa buduje chýbajúca kritická
kultúrna infraštruktúra (depozitáre), v
príprave sú ďalšie projekty prepájajúce
dedičstvo a inovácie

mestské kultúrne organizácie postupne
revitalizujú a zlepšujú prístupnosť
návštevníckych priestorov a exteriérov

mesto nemá zadefinované, akým
mestom z pohľadu európskeho
kultúrneho kontextu chce byť, len
postupne vytvára svoj kultúrny profil

% kapitálových výdavkov investovaných do kultúrnych
pamiatok vo vlastníctve mesta, národného resp.
európskeho významu z rozpočtu mesta / ročne +
medziročný nárast

ročne

počet zrekonštruovaných infraštruktúr a infraštruktúr s
prebiehajúcou rekonštrukciou / celkom

ročne

počet vypracovaných projektových žiadostí pre
financovanie vzniku a obnovy kultúrnej infraštruktúry z
externých zdrojov / za projekt

ročne

Nové mestské kultúrne centrum (veľkokapacitný priestor pre kultúrne
eventy)
Databáza oddelenia kultúry,
oddelenia programovania a
štandardné ukazovatele
spolupráce a Oddelenia
implementácie externého
Nová pobočka Mestskej knižnice v rámci projektu Grössling (NKP)
financovania

Dobudovanie a prevádzka depozitárov pre uloženie zbierkových predmetov
Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy

mesto vybudovalo 3 nové kultúrne objekty
(objekty aj s kultúrnou funkciou), vo výstavbe
sú ďalšie 2 objekty, ktoré umožnia súčasné a
interaktívne formy sprístupňovania kultúry a
kultúrneho dedičstva

počet vybudovaných nových kultúrnych infraštruktúr a
počet infraštruktúr vo výstavbe (vo vlastníctve mesta) /
celkom

ročne

100% mestských kultúrnych organizácií
zlepšilo prístupnosť (debarierizovalo) na 70%
svoje návštevnícke priestory a priestranstvá

podiel revitalizovaných a sprístupnených priestorov pre
kultúrne a komunitné aktivity v rámci priestorov
mestských inštitúcií (nádvoria, vnútrobloky, vstupy) /
celkom

ročne

návštevnosť stúpa o 2% ročne, kumulatívne o
15% do 2030

návštevnosť pamiatkových lokalít mesta / medziročný
rast

ročne

mesto má zadefinovanú kultúrnu značku, váži
si svoje kultúrne zdroje, vie ich ponúknuť a
spropagovať v medzinárodnom kontexte

Vybudovanie návštevníckeho centra rímskeho kastela Gerulata (NKP)
Plán obnovy pamiatkového naviazaného na prezentáciu pamiatky UNESCO
fondu HMBA
a
Záverečný účet rozpočtu Hl.
Rekonštrukcia budovy Divadla P. O. Hviezdoslava (NKP)
mesta SR Bratislava

Generel kultúry
Oživenie areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici, vrátane funkcií:
Archív mesta Bratislavy (3 000 m2), Centrum architektúry (CAMP/MIB) /
kancelárie (2 460 m2), multifunkčná hala (2 400 m2), nájomné bývanie (4 600
m2), verejný priestor (7 740 m2), iné funkcie (900 m2)
Iniciovanie a podpora vzniku nových umeleckých diel vo verejnom priestore,
doriešenie vlastníctva a správy existujúcich diel a stabilné podmienky pre
Akčný plán Koncepcie
starostlivosť o ne, ich sprístupňovanie širokej verejnosti, vrátane
udržateľného rozvoja kultúry pasportizácie stavu a edukácie verejnosti
2030 / Rozpočet
príspevkových organizácií Revitalizácia a sprístupňovanie (debarierizácia) infraštruktúry verejných
priestranstiev a návštevníckej infraštruktúry mestských kultúrnych
organizácií
Kontinuálne budovanie kultúrneho brandu mesta a marketingových
nástrojov kultúry so zapojením kultúrnych organizácií pôsobiacich v meste, aj
smerom do zahraničia

podiel (%) návštevníkov (domácich a zahraničných)
Bratislavy, pre ktorých je hlavným dôvodom návštevy
kultúra a umenie

ročne
Stabilná podpora strategických podujatí a festivalov spätých s mestom,
využívanie ekonomického potenciálu festivalov a medzinárodných produkcií
ich efektívnym prepojením s cestovným ruchom, rozvoj spolupráce s krajom

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je (pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
východisková hodnota k dispozícii)
hodnota k dispozícii)

slabé je prepojenie s potenciálom
cestovného ruchu, ktorému chýba na
meste koncepčné a kapacitné
uchopenie, medzinárodná kultúrna
spolupráca je nedostatočná
(nezodpovedajúca potrebám hlavného
mesta)

mesto sebavedomo komunikuje a prezentuje
svoje špecifiká a rozvíja tému identity tak, že
tvoria neoddeliteľnú súčasť spoločného
vedomia a hrdosti obyvateľov Bratislavy a
obrazu v zahraničí

Rozvíjanie nových trendov v udržateľnom kultúrnom turizme Bratislavy,
budovanie atrakcií európskej kvality, ktoré zvýšia atraktivitu mesta pre
Prieskumy a analýzy HMBA a
návštevníkov, s ekonomickým prínosom pre región a organizácie (ZOO, Hrad
BTB
Devín a pod.), rozvoj spolupráce s krajom
zvýšenie medzinárodného uznania a imidžu - počet
pozitívnych zahraničných komunikačných výstupov o
meste Bratislava v naviazanosti na kultúru

ročne
Strategický rozvoj národnej kultúrnej pamiatky rímskeho kastelu Gerulata v
nadväznosti na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
hodnota k dispozícii)
východisková hodnota k dispozícii)
Mesto Bratislava má vybudovaný
sebavedomý kultúrny profil a
aktívne zapája kultúrne zdroje
mesta do posilňovania
rozpoznateľnosti v
medzinárodnom kontexte.

štandardné ukazovatele
mesto stabilne podporuje profilové kultúrne
podujatia a festivaly späté s mestom,
mesto postupne rozvíja podporu
efektívne ich prepája s cestovným ruchom a
profilových kultúrnych podujatí a
rozvíja spoluprácu s krajom v tejto oblasti,
festivalov v meste, aktuálne dokáže
ročná miera investícií mesta dosahuje min. 0,5
saturovať dopyt na úrovni 9% v objeme
milióna eur (0,11% bežných výdavkov z
130.000 EUR ročne
rozpočtu mesta) a nastavuje sa na základe dát
o dopyte a relevantnosti

mesto pripravuje vstup do prvej
medzinárodnej siete v kultúre,
strategicky buduje cezhraničnú kultúrnu
spoluprácu

chýba nástroj na aktívnu podporu
umeleckej mobility a kultúrnej výmeny

mesto vstúpilo do 2 medzinárodných sietí v
oblasti kultúrnej spolupráce, buduje
medzinárodné a cezhraničné kultúrne
partnerstvá

mesto realizuje umelecké kultúrne výmeny,
podporuje mobilitu cez svoje nástroje
podpory

(pre tento indikátor v súčasnosti nie je
(pre tento indikátor v súčasnosti nie je cieľová
východisková hodnota k dispozícii)
hodnota k dispozícii)

kultúra vnímaná ako nadstavba percento financovania kultúry z
rozpočtu mesta je najnižšie zo všetkých
rozpočtových programov, výdavky na
kultúru sú deficitné, desaťročie oscilujú
okolo úrovne 2% z bežných výdavkov
rozpočtu mesta

Mesto Bratislava má vytvorené
stabilné podmienky pre správu
kultúry, udržateľnosť kultúrnych
organizácií mesta a koncepčný
rozvoj založený na zapájaní
verejnosti a zainteresovaných
aktérov.

rovnocenné financovanie kultúry s inými
programami mesta, výdavky na kultúru sú
vnímané ako investícia a stabilizované na
úrovni 3,5- 4% z bežných výdavkov rozpočtu
mesta, zavedené % z poplatku na rozvoj na
kultúrnu infraštruktúru

správu kultúry (jadro) zabezpečuje 9
správu kultúry (jadro) zabezpečuje optim. 15
pracovníkov magistrátu, 5
pracovníkov magistrátu a 7 organizácií, pričom
príspevkových organizácií a archív;
na základe vyhodnocovania potrieb
kapacity nie sú postačujúce na pokrytie
obyvateľov mesto postupne pokrýva
kvalitnej správy kultúrnych služieb a zabezpečenie potrebných kultúrnych služieb a
nových potrebných mechanizmov
mechanizmov

suma investovaných prostriedkov prostredníctvom
programu Strategickej podpory kultúrnych podujatí

Záverečný účet rozpočtu Hl.
mesta SR Bratislava

ročne

Stratégia pre podporu prezentácie kultúry a kultúrneho dedičstva Bratislavy
ako hlavného mesta v zahraničí (v spolupráci s MZVaEZ SR a MK SR),
aktívnejšia práca s pamäťou mesta a zastúpením národnostných menšín
žijúcich v Bratislave

Štúdia inovačného potenciálu mesta pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho
priemyslu (KKP) s cieľom posilnenia medzisektorovej spolupráce a
konkurencieschopnosti

počet členstiev v medzinárodných sieťach a partnerských
miest a počet nových medzinárodných kultúrnych
partnerstiev a spoluprác / celkom

Medzinárodná spolupráca Bratislavy s inými mestami a zapájanie Bratislavy
do sietí s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a zdrojov pre rozvoj kultúry
a kreatívnych odvetví

ročne

Výročná správa HMBA,
Výročná správa Nadácie
mesta Bratislavy, Výročné
správy kultúrnych PO

Vstup do cezhraničných kultúrnych partnerstiev so susednými krajinami
metropolitného regiónu

počet mestom aktívne prezentovaných umelcov, resp.
bratislavských kultúrnych formátov v zahraničí

ročne

počet zrealizovaných medzinárodných umeleckých
výmen s podporou mesta (prostredníctvom nadácie)

ročne

% pomer výdavkov na kultúru z rozpočtu mesta v
porovnaní s inými programami

ročne

Aktívna implementácia celomestskej koncepcie udržateľného rozvoja kultúry
Výročná správa HMBA,
2030, tvorba akčných plánov, vyhodnocovanie indikátorov a pravidelná
Záverečný účet rozpočtu Hl.
aktualizácia na základe podnetov vychádzajúcich z participácie
mesta SR Bratislava

% bežných a kapitálových výdavkov na kultúru z
celkového rozpočtu mesta

ročne

Dáta RISSAM / Záverečný
účet rozpočtu Hl. mesta SR
Bratislava

počet nových zamestnancov a špecializácií pre oblasť
kultúry na Magistráte a v príspevkových kultúrnych
organizáciách / medziročne

ročne

počet nových a delimitovaných kultúrnych organizácií
mesta a organizácií a útvarov, ktoré prešli
transformáciou / celkom

ročne

priemerný podiel príspevku zriaďovateľa na
priemerný podiel príspevku
celkovom rozpočte kultúrnych organizácií
% podiel externých zdrojov v rámci rozpočtov mestských
zriaďovateľa na celkovom rozpočte
predstavuje 70%; výška príspevku rastie, klesá
kultúrnych organizácií / zmena medziročne
kultúrnych organizácií predstavuje 79%
samotný podiel

ročne

Vychádza zo
štandardne
uplatňovaných
nástrojov v prostredí
samosprávy
(merateľnosť)

Platforma pre spoluprácu a prepájanie aktivít hl. mesta s kultúrnymi
inštitúciami pôsobiacimi v Bratislave pri prezentovaní kultúrneho profilu
mesta a rozvíjaní excelentnosti v určených oblastiach v napojení na
identifikované zdroje kultúrnej identity Bratislavy

Integrácia kultúry do strategických dokumentov mesta a využitie potenciálu
kultúry a kultúrnych aktérov pri komplexnom riešení problémov mesta pilotné projekty (testovanie a dobrá prax)

Zvyšovanie personálnych kapacít v správe kultúry hlavného mesta a v
mestských kultúrnych organizáciách v súlade s analýzou potrieb viazaných na
Organizačný poriadok mesta
úlohy a opatrenia, odborný a manažérsky rozvoj
/ organizačné štruktúry a
zriaďovacie listiny kultúrnych
organizácií
Transformácia a optimalizácia siete organizácií - audity organizácií, analýzy
činnosti a nastavenie efektívnej správy agendy, vrátane zefektívnenia
manažmentu kultúry zabezpečovaného úradom

Rozpočty príspevkových
kultúrnych organizácií

Rozvoj mestských kultúrnych príspevkových organizácií, koncepčné
plánovanie a pravidelná evaluácia ich činnosti viazaná na plnenie
výkonnostných ukazovateľov (v súlade s Manuálom manažmentu kvality
mestských kultúrnych organizácií)
DPOH - vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre vznik mestského divadla a
založenie organizácie na princípe udržateľného modelu financovania

