
Metropolitné fórum VIII
Už ôsme Metropolitné fórum prináša prerokovanie a výklad 
finálnej verzie strategického dokumentu Bratislava 2030, 
na ktorom sa podieľali stovky odborníkov a odborníčok na 
rôzne tematické oblasti. Strategický plán bol v priebehu 
rokov rovnako prezentovaný tisíckam ľudí, či už šlo o politickú 
reprezentáciu mesta či mestských častí, zástupcov 
a zástupkyne verejného, súkromného a občianskeho sektora, 
ktorí ho zároveň aj pripomienkovali. Finálna prezentácia 
dokumentu predchádza schvaľovaniu v mestskom 
zastupiteľstve v júni 2022. Prezentácia sa bude venovať 
všetkým oblastiam rozvoja mesta v troch základných pilieroch 
– starostlivosti, dostupnosti a odolnosti. Predstaví nielen víziu, 
ale aj návrh programov a ich finančné odhady do budúcnosti.  

Čo je 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. Program rozvoja obce - 
Bratislava 2030 je základným kameňom budúceho 
strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta 
a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu spolupracovala široká 
škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí boli 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 je dôležitým nástrojom pre zjednotenie krokov 
a projektov, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele.  
Bratislava 2030 je teda najdôležitejším mestským 
dokumentom, ktorý tieto kroky smerujúce k cieľu pomenuje 
a bude sprevádzať mesto na ceste k jeho naplneniu. 
Dokument prináša tri kľúčové kapitoly, od ktorých sa odvíja 
stratégia mesta - starostlivosť, dostupnosť a odolnosť.
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Program V programe vystúpia 

16:30 
Začiatok 
 
16:30 — 16:50 
Slávnostné uvedenie  
a otvorenie  
(Matúš Vallo, primátor 
Bratislavy) 
 
Úvodná prezentácia 
Bratislava 2030 
(Ján Mazúr, riaditeľ Metro-
politného inštitútu Bratislavy) 
Proces tvorby plánu  
 
16:50 — 18:00 
Strategická časť plánu 
Bratislava 2030 

Kapitola 1: Vytvorené pre 
ľudí: Mesto pre všetkých, 
ktorí sa v ňom rozhodnú žiť
(Juraj Mach, Miriam  
Kanioková, Juraj Hurný, 
Michaela Benedigová,  
Ema Tesarčíková) 
Predstavenie združených 
strategických cieľov v mul-
tidisciplinárnom prepojení 
a spôsobov ich merania. 
 
Kapitola 2: Jedno mesto, 
mnoho susedstiev: zdravé  
a živé mesto s mierkou 
(Juraj Šujan, Roman Alberty, 
Zuzana Ivašková, Miroslav 
Chmelár, Eva Streberová) 
Predstavenie združených 
strategických cieľov v mul-
tidisciplinárnom prepojení 
a spôsobov ich merania. 

18:00 — 18:20 
Prestávka 
 
18:20 — 19:00 
Strategická časť plánu 
Bratislava 2030 
 
Kapitola 3: Príprava na 
budúcnosť: proaktívne 
riadená metropola 
pripravená čeliť výzvam 
budúcnosti  
(Ivan Peschl, Matúš Lupták, 
Ctibor Košťál, Eva Streberová) 
Predstavenie združených 
strategických cieľov v mul-
tidisciplinárnom prepojení 
a spôsobov ich merania. 
 
Finančná a realizačná časť 
plánu Bratislava 2030 
(Matúš Lupták, Ján Mazúr)  
Odhad programov, ich 
nacenenia, implementá-
cie v projektovom vedení 
magistrátu mesta a jeho 
organizácií 
 
19:00 — 19:30 
Q&A 
Ďalšie kroky 
Záver

 
Podujatím vás prevedie  
Milota Sidorová

Roman Alberty 
špecialista na dopravu,  
Metropolitný in-
štitút Bratislavy  
 
Michaela Benedigová 
poradkyňa primátora, 
odborníčka na komunikáciu, 
Hlavné mesto Bratislavy 
 
Juraj Hurný  
špecialista na partici-
patívne plánovanie, Sekcia 
mestských štúdií apartic-
ipácie, Metropolitný in-
štitút Bratislavy  
 
Zuzana Ivašková  
vedúca oddelenia kultúry, 
správkyňa nadácie mesta 
Bratislavy, Hlavné mesto 
Bratislavy 
 
Miriama Kanioková  
expertka na tvorbu politík  
a participácie, sekcia  
sociálnych vecí, Hlavné  
mesto Bratislavy 
 
Ctibor Košťál  
riaditeľ magistrátu, Hlavné 
mesto Bratislavy 
 
Matúš Lupták  
hlavný ekonóm, Hlavné  
mesto Bratislavy 
 
Juraj Mach  
riaditeľ sekcie nájom-
ného bývania magistrátu 
Bratislavy, Hlavné mesto 
Bratislavy  

Ján Mazúr  
riaditeľ Metropolitného 
inštitútu Bratislavy  
 
Ivan Peschl  
poradca primátora, riaditeľ 
Útvaru správy mestských 
podnikov, Hlavné mesto 
Bratislavy 
 
Milota Sidorová  
riaditeľka sekcie mestských 
štúdií a participácie, Metro-
politný inštitút Bratislavy  
 
Eva Streberová  
envirošpecialistka, Sekcia 
územného plánovania, Met-
ropolitný inštitút Bratislavy  
 
Juraj Šujan 
poradca primátora pre rozvoj 
mesta, územné plánovanie 
a komunikáciu s developer-
mi, Hlavné mesto Bratislavy 
 
Matúš Vallo  
primátor Bratislavy

Miroslav Chmelár
projektový manažér STaRZ

Ema Tesarčíková
vedúca oddelenia školstva, 
športu a mládeže

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. 

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.  


