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Bratislava 2030

PROGRAM

Predstavenie prvej verzie PHSR
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja)  

Metropolitné fórum VII
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Čo je Bratislava 2030?

Bratislava 30. 9. 2021
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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 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 - Bratislava 2030 bude základným 
kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta 
a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu bude spolupracovať 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. Do-kument 
zjednotí kroky a projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele. 

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 sús-treďovať na tri kľúčové prvky: priestor, 
v ktorom žijú a pôsobia ľudia, a zároveň inštitúcie, ktoré im slúžia.  

Metropolitné fórum
Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí 
svojou prácou prispie-vajú 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 mests-
kých tém hlavného mesta so zástupcami občianskej a odbornej verejnosti z 
verejného, súkromného a mimovládneho sektora. 
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Program
podujatím sprevádza: Milota Sidorová
vedúca Sekcie mestských štúdií a participácie 
Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitné fórum VII
 
Siedme Metropolitné fórum prinesie prvú verziu strategického 
dokumentu Bratislava 2030, ktorú vypracovalo vyše sto 
odborníkov a odborníčok na rôzne tematické oblasti.
Krátke prezentácie poskytnú základný prehľad o budúcnosti mesta 
v týchto aspektoch: 
 - ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta
 - vzdelávanie
 - rozvoj mestských inštitúcií 
 - mobilita
 - sociálne veci.

13.00 
Začiatok

13.00 – 13.15 
Slávnostné uvedenie, otvorenie   
(Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy)

Úvodná prezentácia Bratislava 2030
(Eduard Donauer, obsahový garant PHSR)
Oboznámenie sa s procesom prípravy strategického dokumnetu, jeho 
účelom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 
podporovanú okrem iného aj v rámci nového programového obdobia 
európskej kohéznej politiky na roky 2021-2027.

13.15 – 14.05 
Prezentačný blok

Ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta   (Matúš Ľupták)   
Ekonomicky silná Bratislavu, ktorá bude zároveň transparentná       
a so svojimi financiami bude nakladať efektívne. Prezentuje ambi-
ciózny plán zlúčenia vybraných kompetencií na úrovni mesta s cie-
ľom vytvorenia metropolitného regiónu. 
 
Vzdelávanie (Ema Tesarčíková) 
Mesto, ktoré podporuje inkluzívne, inovatívne a celoživotné vzde-
lávanie. Malo by vystupovať ako koordinátor a mediátor vo vzdelá-
vacom procese a vytvárať sieť vzdelávacích inštitúcií v prospech 
ich synergie. 

Rozvoj mestských inštitúcií (Martin Kollárik)
Realizácia projektov podľa projektových štandardov, rozvoj 
informačných a digitálnych technológií s cieľom znižovania 
administratívnej záťaže, performance manažment, dostatok dát                                          

Program Bratislava 30. 9. 2021
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k informovaným rozhodnutiam a rozvoj a výkonnosť mestských 
podnikov. 

14.00 
Q&A

14.20 - 15.25
Pracovné skupiny – okrúhly stôl
 (Milota Sidorová, Juraj Hurný, Zuzana Čupková, Sekcia mestských 
štúdií a participácie, Metropolitný inštitút Bratislavy)  

Zapojte sa do jednej z paralelných, facilitovaných diskusií a hovorte s nami 
o budúcnosti ekonomického rozvoja a usporiadanie mesta, vzdelávania     
a rozvoja mestských inštitúcií.

15.25 - 15.35 
Sumarizácia pracovných skupín

15.35 - 15.55 
Prestávka

15.55 – 16.25 
Prezentačný blok

Mobilita  (Roman Alberty)   
Koncepčný rozvoj dopravných systémov tak, aby boli environ-
mentálne a finančne udržateľné a užívateľsky atraktívne. Medzi 
zvažované aktivity patrí rozvoj električkovej dopravy, cyklistickej 
infraštruktúry, budovanie P+R systémov.

Sociálne veci  (Miriam Kanioková)   
Zabezpečenie dostupnej domácej opatrovateľskej služby a poby-
tových sociálnych služieb pre starších, budovanie bezbariérových 
okruhov, stabilné nízkoprahové služby pre deti a rodinu, prevencia 
zmierňovanie dopadov bezdomovectva.

16.25 
Q&A

16.45 - 17.50
Pracovné skupiny – okrúhly stôl
 (Dorota Šaríková, Lenka Kudrnová, Sekcia mestských štúdií a 
participácie, Metropolitný inštitút Bratislavy)  

Zapojte sa do jednej z paralelných, facilitovaných diskusií a hovorte                 
s nami o budúcnosti mobility a sociálnych vecí. 

17.50 - 18.00 
Sumarizácia pracovných skupín
Záver

Bratislava 30. 9. 2021Program


