
Br
ati

sl
av

a 
27

. 9
. 2

02
1 

13
.0

0 
–

 1
8.

00
 

  
Bratislava 2030

PROGRAM

Predstavenie prvej verzie PHSR
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja)  

Metropolitné fórum VI
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Čo je Bratislava 2030?

Bratislava 27. 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. Dokument 
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 VI
 
Šieste Metropolitné fórum prinesie prvú verziu strategického 
dokumentu Bratislava 2030, ktorú vypracovalo vyše sto 
odborníkov a odborníčok na rôzne tematické oblasti. 
Krát-ke prezentácie poskytnú základný prehľad o budúcnosti mesta 
v týchto aspektoch: 
 - mestský a územný rozvoj
 - kultúra
 - cestovný ruch
 - technická infraštruktúra
 - životné prostredie
 - šport.

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

Mestský a územný rozvoj  (Juraj Šujan)   
Bratislava v roku 2030 ako dynamické centrum metropolitného 
regiónu, budované podľa zásad Metropolitného plánu, koncepčne 
rozvíjané ako kompaktné, funkčne zmiešané mesto s kvalitnými 
verejnými priestormi, fungujúcou dopravou a dostatkom zelene, 
postupne pripravo-vané na zmenu klímy. 
 
 Kultúra (Zuzana Ivašková) 
Mesto rozvíjajúce kultúrne zdroje územia, investujúce do ich udr-
žateľnosti a odolnosti, poskytujúce kvalitné kultúrne služby a chrá-
niace svoje kultúrne dedičstvo.  

Cestovný ruch (Ľudmila Novacká)
Mesto, ktoré je atraktívne a príjemné pre obyvateľov a obyvateľky 
priťahuje aj zahraničné návštevy. 
 

Program Bratislava 27. 9. 2021
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Technická infraštruktúra (Juraj Nyulassy) 
Mesto, ktoré využíva inovatívne a inteligentné riešenia, buduje 
infraštruktúru pre zavádzanie nových služieb a svoje rozhodnutia 
koná na základe dát. 

14.05 
Q&A

14.25 - 15.30
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 mestského a územného rozvoja, kultúre, cestovnom 
ruchu, technickej infraštruktúre mesta, životnom prostredí či športu.

15.35 - 15.45 
Sumarizácia pracovných skupín

15.45 - 16.05 
Prestávka

16.05 – 16.35 
Prezentačný blok

Životné prostredie  (Eva Streberová)   
Bratislava ako zelené mesto so zdravými obyvateľmi, udržateľnými 
spôsobmi dopravy, lepšou kvalitou ovzdušia, ktorá je schopná 
odolávať rôznym krízam. 

Šport  (Miroslav Chmelár)   
Bratisla-va ako mesto, ktoré umožmí čo najzdravší a najšťastnejší 
život čo najväčšieho počtu ľudí aj vďaka prívetivým podmienkam 
pre pravidelnú pohybovú aktivitu v zariadeniach alebo verejnom 
priestore mesta. 

16.35 
Q&A

16.55 - 18.00
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 mestského a územného rozvoja, kultúre, cestovnom 
ruchu, technickej infraštruktúre mesta, životnom prostredí či športu.

18.00 - 18:15 
Sumarizácia pracovných skupín
Záver
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