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Bratislava 2030 je sprievodnou publikáciou 

strategického plánu mesta (programu rozvoja 

mesta) Bratislava 2030, ktorý schválilo 

mestské zastupiteľstvo v júni 2022. Čitateľov 

a čitateľky zasväcuje do štruktúry plánu, ľahším 

jazykom a prístupnejšou formou sumarizuje 

ciele a programy, ktoré budú v nasledujúcich 

rokoch pre mesto prioritné. Bohatosť plánu 

dokresľujú sprievodné artefakty denného života 

z minulosti a budúcnosti. Plné znenie plánu, 

na ktorom sa podieľali desiatky odborníkov, 

odborníčok, reprezentantov a reprezentantiek 

bratislavskej samosprávy, nájdete na stránke 

www.bratislava2030.sk. Na dokument 

v plnom znení odkazujú aj poznámky, ktoré nájdete 

naprieč publikáciou, či už kapitoly, z ktorých sme 

pri tvorbe vychádzali, alebo špecifické ciele, ktoré́ 

v publikácii ilustrujeme.
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Nádej a pozitívny pohľad na budúcnosť sú základným predpokladom pre každého, 

kto chce akékoľvek mesto niekam posunúť, zlepšiť ho alebo mu dať dobrú perspektívu. 

Napriek tomu, že žijeme v ťažkej a komplikovanej dobe — inflácia je na dvojciferných 

číslach a susedná krajina sa zmieta v hroznom vojnovom konflikte – ostáva pre nás 

naďalej základnou a dôležitou schopnosť pozerať sa do budúcnosti s nádejou 

a optimisticky. Náš pohľad na fungovanie mesta a jeho obyvateľov a obyvateľky musí 

byť posilnený vierou v našu schopnosť napraviť nielen chyby z minulosti, ale aj urobiť 

správne rozhodnutia, ktoré ovplyvnia fungovanie Bratislavy v nasledujúcich rokoch. 

Je to práve optimizmus a dôvera vo vlastnú schopnosť zlepšovať sa, ktorá nášmu mestu 

celé roky chýbala. Viera, že veci sa môžu zlepšovať, že sa na prvý pohľad nenapraviteľné 

chyby z našej minulosti napraviť dajú, že sa veci dajú riadiť transparentne a že kvalita 

v akejkoľvek kategórii nemusí byť len vlastnosť, ktorú obdivujeme v zahraničných 

mestách, ku ktorým vzhliadame, musí byť jednoznačným motívom nášho uvažovania  

o budúcnosti. Ak má byť jedným z našich cieľov moderné mesto s kvalitným riadením  

a transparentnosťou definitívne vpísanou do jeho DNA, nesmieme pritom zabudnúť ani 

Predslov

Matúš Vallo — primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
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na tých, pre ktorých toto všetko má byť určené – obyvateľov a obyvateľky Bratislavy. 

Počas komplikovaných covidových časov sme sa ako obyvatelia a obyvateľky Bratislavy 

dokázali zomknúť a vďaka odhodlaniu a disciplíne sme prekonali aj túto krízu. Tak, 

verím, prekonáme aj tie ďalšie, ktoré nás určite neminú. Práve ľudia, ich potreby, ich 

problémy a situácie zohrávajú v našom dokumente kľúčovú rolu. Uvedomujeme si, ako 

sa súčasné svetové ekonomické problémy premietnu do bežného života Bratislavčanov 

a Bratislavčaniek a ako ovplyvnia život v našom meste v nasledujúcich rokoch. Naším 

cieľom sú spokojní obyvatelia žijúci v dobre spravovanom meste. Meste, v ktorom si 

každý nájde svoje miesto a v ktorom fungujú pravidlá, ktoré mu toto miesto zabezpečia. 

Či už ide o skupiny obyvateľov a obyvateliek podľa veku, alebo komunity, ktoré spája 

určitý koníček. K cieľu vedie cesta, a tá je súčasťou plánu. Bez plánu sa jednoducho 

nevieme orientovať a naopak, s dobrým plánom môže byť aj niečo, čo sa nám zdá 

neuskutočniteľné, realitou už o pár rokov. 

Náš plán sa volá Bratislava 2030. Som presvedčený, že aj vďaka nemu bude Bratislava 

kvalitné mesto pre všetkých.



1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť

Našu 
identitu 
silne 
formuje 
naša 
lokalita
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Charakter Bratislavy tvorí nielen jej jedinečné umiestnenie v krajine 

či architektúra, ale aj stopy moderného rozvoja mesta. To prešlo za 

posledných 100 rokov naozaj dramatickou zmenou.



1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Bratislava 2030:
mesto všetkých 

Text je inšpirovaný sériou debát na tému identita Bratislavy, na ktorých 

sa zúčastnili odborníci a odborníčky Michaela Benedigová, Tomáš 

Jahelka, Henrieta Moravčíková, Jozef Tancer, Martin Šveda, Matúš Vallo, 

Michal Vašečka, Zuzana Ivašková, Zora Jaurová a členky a členovia tímu 

tvorby Bratislava 2030.Ú
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Bratislava v roku 2030 môže mať rôznu tvár a my všetci už dnes svojím konaním a rozhod-

nutiami prispievame k tomu, ako sa bude vyvíjať do budúcnosti.  Spoločne preto načrtáme 

plán, ktorý reaguje na potreby jej obyvateľov a obyvateliek, ale nezabúda ani na celospo-

ločenský a politický kontext. Vieme, kam si hlavné mesto zaslúži smerovať, preto je vízia 

Bratislavy v roku 2030 ambiciózna, no postavená na reálnych základoch.  

  Hodnoty otvoreného mesta všetkých  

   

Keď si predstavíme Bratislavčana alebo Bratislavčanku naprieč vekovými, národnostnými, 

kultúrnymi či sociálnymi spektrami, máme pred sebou rôznych ľudí. Inak sa vidíme sami, 

inak nás vidia zvonku. Každý a každá z nás si so sebou nesie odtlačok identity mesta, 

v ktorom žije alebo žil. Ale identita nie je rigidná ani vytesaná do kameňa. Je niečím, čím 

mesto a jeho ľudia sú, ako sa správajú, čím sa stávajú alebo dokonca sa ešte len môžu 

stať. Znie to ako nevýhoda, no opak je pravdou. Ak máte pevne stanovenú identitu, veľmi 

ťažko sa mení. Striktne určuje hranice a zastavuje pohyb, rast či posun. Na druhú stranu, 

všetko, čo je živé, musí rásť.   

   

Identitu totiž nemajú len ľudia, no aj mesto samotné. Diskurz o tejto téme často vedie k otáz-

ke, či v prípade hlavného mesta hovoríme o hlavnom meste jednej národnosti či jedného 

národa. Ak sa obzrieme do minulosti, uvedomíme si, že na Slovensku tlejú otázky (nielen) 

národnostnej identity v rôznych podobách už od 19. storočia. Ostatne, sme veľmi mladý 

národ, ktorý za 150 rokov urobil obrovský modernizačný skok. Kým pred vyše storočím a pol 

Slováci a Slovenky boli etnikom Horného Uhorska, dnes sme hrdým členom jedného z naj-

modernejších politických zoskupení na svete – Európskej únie. Na takýto pokrok treba byť 

náležite hrdý. Netreba však zabúdať ani na jeho vedľajšie účinky a je potrebné si ich uvedo-

movať. Hľadanie národnej, ale aj mestskej identity je jedným z nich.  

   

Bratislava práve aj pre svoje historické a geografické postavenie bola dlho mestom mno-

hých národností. Umiestnenie v srdci stredoeurópskeho regiónu, kde administratívne hra-

nice mesta sú zároveň aj sčasti národnými hranicami, hovorí jedno – Bratislava nemôže byť 

hlavným mestom iba jedného etnika, národa či homogénnej skupiny ľudí. Mala by totiž byť 

dobrým, moderným a inovatívnym mestom pre všetkých, ktorí sa v ňom rozhodnú usídliť. Či 

sú to ľudia žijúci v meste generácie alebo tí, ktorí sa presťahovali v rámci krajiny, pohraničia, 

z krajín EÚ či mimo nej. Rôznorodosť dáva obyvateľom a obyvateľkám viacero možností, 

s kým sa identifikovať alebo kým chcú byť. 
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V našich víziách a cieľoch je preto Bratislava v roku 2030 mestom navrhnutým pre rôznych 

ľudí s rôznymi potrebami. Je mestom starostlivým, dostupným a odolným, ktoré vytvára 

podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov a obyvateliek.  

  

  Naše zvyky a správanie sú tým, čo nás robí Bratislavčanmi a Bratislavčankami  

  

Napriek dlhodobému stereotypu, že Bratislava je mestom nemilovaným, prieskum verejnej 

mienky obyvateľov a obyvateliek Bratislavy ukázal, že až 83 percent opýtaných má k mestu 

pozitívny vzťah (MEDIAN, 2021). Hlavné mesto ponúka svojim obyvateľom a obyvateľkám 

množstvo výhod, ktoré ľudia tu žijúci cítia. Netýkajú sa len práce či štúdia, ale najmä každo-

denného života. Sú to veci bežnejšie, ako napríklad kvalitný verejný priestor. Keď existuje, 

ľudia ho začnú prirodzene využívať, ak ho však vo svojom okolí nenájdu, veľmi rýchlo si 

uvedomia jeho nedostatok. Alebo taká  estetika a krása verejných priestorov – tie sú síce 

ťažšie opísateľné a každý z nás ich vníma inak, no pokiaľ niekto nepomenuje, že aj vzhľad 

drobných mestských elementov na ulici je dôležitý, nič sa nezmení. Aj toto sú totiž spôsoby, 

ako budovať a meniť vzťah k mestu.    

Čo teda ľuďom mení ich vnímanie mesta? Vzťah k nemu sa tvorí cez každodenný život 

a jeho kvality. Ak je cítiť, že mesto sa o svojich obyvateľov a obyvateľky stará, tí mu to oplatia 

a ich vzájomný vzťah sa posilňuje. Práve samospráva má v rukách nástroje, ktorými dokáže 

meniť prežívanie každodenného života v meste. Jednou z falošných predstáv totiž je, že 

vzťah k mestu vzniká iba vtedy, keď sa v ňom človek narodí. Ten sa však tvorí, ak má človek 

pocit, že je jeho súčasťou. Za Bratislavčanky a Bratislavčanov teda nepokladajme iba oby-

vateľov a obyvateľky, ktorí v rodnom liste majú hlavné mesto. To je mestom všetkých, ktorí 

sa v ňom rozhodnú žiť alebo v ňom žijú. Dobré mesto totiž vzniká najmä vtedy, ak v ňom žijú 

ľudia, ktorí sa tak rozhodli, aj keď mali množstvo iných možností. Mohli pokojne žiť v inom 

meste, v zahraničí, ale rozhodli sa žiť tu. Zobrali si mesto za svoje, a to, čo videli inde, chcú 

mať aj v ňom.     

   

  Našu identitu silne formuje naša lokalita  

Jedna z neodškriepiteľných výnimočností Bratislavy tkvie v jej rozmanitej geografii. Hlavné 

mesto je totiž posadené na rozhraní vnútrozemskej delty Dunaja. Z dynamickej, horskej rieky 

sa po preliatí Viedňou stáva pokojný, rozľahlý tok, ktorý naberá na sile prechodom obrov-

skou, lenivou nížinou. Do kopcov sa štverá svojím umiestnením na úpätí Malých Karpát Ú
V
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a na druhej strane sa zvažuje do Podunajskej nížiny. Nielen svojou geografiou, ale aj polohou 

tak nadväzuje na rozmanitú stredoeurópsku identitu. Uchováva v sebe obrovský potenciál 

presahu do viac než len jedného štátu a otvorenosti regiónu. 

    

Keď premýšľame o Bratislave, nesmieme tiež zabúdať na kontext Slovenska. Hlavné mesto 

reprezentuje krajinu a malo by byť jej symbolom. Tu sa nevyhneme porovnaniam s blízkymi 

hlavnými mestami, ktoré boli centrami štátov dlhšie. Ich krajiny do nich masívne investovali, 

architektúra či inštitúcie boli ukážkové a stali sa národnými symbolmi. Počas Českosloven-

ska tento prím zohrávala Praha. Aj preto je Bratislava ako hlavné mesto z pohľadu investícií 

do infraštruktúry, architektúry, inštitúcií alebo symbolov pomerne mladá. Napriek tomu má 

čo ponúknuť.  

 

Kým v minulosti bolo zvykom, že z Bratislavy množstvo ľudí odchádzalo na víkend za svojím 

domovom, dnes vnímame, že je tu viac a viac ľudí, ktorí v ňom ostávajú neustále. Trávia 

v hlavnom meste voľný čas a dovolenky. Je tu tiež množstvo ľudí, ktorí sa doň prisťahovali 

s vyššími nárokmi, ktoré odpozorovali inde. Pretože je hlavným mestom, musí obstáť v kon-

kurencii svojich najbližších susedov, modernizovať sa, meniť a zvyšovať svoju kvalitu. Aby 

však dohnala dlhoročný modernizačný dlh, potrebuje na to podmienky. Rozvoj hlavného 

mesta totiž významne prispieva k rozvoju celej krajiny, jej miest či vidieckych regiónov. Ďalší 

rozkvet Bratislavy teda môže byť impulzom aj pre ostatné krajské mestá a posun celého 

Slovenska.  

  

Aby sme sa však dokázali posúvať dopredu, musíme byť pripravení čeliť aj výzvam budúc-

nosti. Svojimi opatreniami sa preto budeme snažiť nielen o mesto moderné, ale aj odolné, 

ktoré aktívne zhodnocuje svoju polohu suverénnej stredoeurópskej metropoly. Aj tieto opat-

renia umožnia Bratislavčanom a Bratislavčankám užiť si mesto čo najdlhšie a v čo najvyššej 

kvalite života.  
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Bratislava je mesto stvorené 

pre ľudí. Je starostlivé a vytvára, 

ako aj zabezpečuje  podmienky 

pre dôstojný život všetkých, 

ktorí sa v ňom rozhodnú žiť 

nezávisle od ich životnej 

situácie alebo pôvodu. Mesto 

sa riadi princípom spolupráce 

a komunikuje so svojimi 

obyvateľmi  a obyvateľkami. 

Presadzuje rovnosť, inklúziu 

a dostupnosť príležitostí.  



Ú
V

O
D



26
27

Bratislava je zdravá a živá 
metropola s mierkou 
priemeranou človeku. Rozvíja sa 
ako mesto krátkych vzdialeností 
do viacerých centier, kde sú 
služby, občianska vybavenosť 
a kultúra dostupné v rámci 
jednotlivých mestských štvrtí 
a susedstiev. Mesto sa správa 
zodpovedne k prírodným 
zdrojom. Ponúka kvalitný verejný 
priestor, rozmanitú kultúru 
a dostupné možnosti pre pohyb, 
rekreáciu či zdravý životný štýl. 

VÍZIA BRATISLAVY 2030
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Bratislava je mesto pripravené 

čeliť výzvam budúcnosti. Je 

odolné a sebavedomé, úspešne 

sa presadzujúce  v kontexte 

strednej Európy. Je strategicky, 

odborne a efektívne riadeným 

mestom s modernými inšti-

túciami a digitálnou, dátovou 

či technickou infraštruktúrou 

zodpovedajúcou potrebám 

budúcnosti. Úspešne znižuje 

vplyvy klimatickej krízy.

VÍZIA BRATISLAVY 2030



Strategický dokument Bratislava 2030 reflektuje Agendu 2030 a má ambíciu nastaviť 

stratégiu mesta tak, aby pomáhala dosahovať všetkých 17 globálnych cieľov udržateľného 

rozvoja. 

Agenda 2030 bola najprv prijatá na úrovni štátov, v roku 2015 sa na nej zhodlo všetkých 

193 členských štátov OSN. Témy, ktoré rieši, sú však relevantné aj pre mestá. Viac ako 

polovica svetovej populácie v súčasnosti žije v mestách a trendy naznačujú, že podiel 

mestského obyvateľstva bude naďalej rásť. Mestá sú motorom hospodárskeho rastu, ale 

sú aj najväčšími producentmi znečistenia či miestami veľkých spoločenských nerovností. 

Je teda zrejmé, že prístup jednotlivých miest k Agende 2030 bude kľúčový v dosahovaní 

cieľov udržateľného rozvoja.

Aj Bratislava sa pripája k tejto iniciatíve v snahe zabezpečiť budúcnosť svojich obyvateľov 

a globálne záväzky sa snaží prostredníctvom nového strategického dokumentu implemen-

tovať na lokálnej úrovni. Jednotlivé špecifické ciele prepája so 17 globálnymi cieľmi udrža-

teľného rozvoja a priraďuje im aj merateľné ukazovatele, ktorými bude možné dosahovanie 

cieľov merať a vyhodnocovať. Ciele udržateľného rozvoja sa tak stávajú rámcom pre celost-

ný a integrovaný rozvoj Bratislavy.

Pre zabezpečenie naplnenia princípov Agendy 2030, ako aj metodickej podpory vypra-

covania funkčného strategického plánu, sa hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom 

Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) zapojilo do programu Európskej komisie URBACT, 

konkrétne do projektu s názvom Global Goals for Cities (Globálne ciele pre mestá). Projekt 

predstavoval partnerstvo 19 európskych miest, ktoré vyvíjalo nástroje a prístupy na loka-

lizáciu cieľov udržateľného rozvoja do jedinečných kontextov jednotlivých miest vrátane 

Bratislavy.

Agenda 2030
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Ciele udržateľného rozvoja



Bez plánovania sa dlhodobé výzvy zvládajú len veľmi ťažko. Pokiaľ sa rozhodneme 

postaviť si dom, nezačneme strechou. Podobne je na tom aj strategické plánovanie 

v meste. Čím viac a do hĺbky nad vecami rozmýšľame dopredu, tým efektívnejšie 

s nimi vieme pracovať. Aj preto je dôležité vytvárať plán, akým je Bratislava 2030.

Dynamický rozvoj technológií a spoločnosti nás totiž privádza do komplexnejšieho a na-

vzájom previazanejšieho sveta. Stále dôležitejšie je tak dôkladné poznanie minulého, ale 

aj súčasného stavu, v akom sa mesto nachádza či nachádzalo. Od neho vieme odvodiť 

potreby a vízie jeho budúceho rozvoja. Budúcnosť so všetkými pozitívnymi, ale aj negatív-

nymi aspektmi totiž príde, či na ňu budeme pripravení alebo nie. No rozdiel medzi mestom, 

v akom chceme žiť a v akom budeme žiť, závisí aj od našej schopnosti systematicky pra-

covať na jeho rozvoji. Mesto sa navyše rozvíja a rozširuje, a tak rastú aj jeho potreby. Jeho 

služby a podporu využíva stále viac ľudí a aj práve tento nárast si vyžaduje efektívnejšie 

riadenie a hospodárenie.

Na rozdiel od bežnej agendy mesta je strategický plán predsa len iný. Prináša pohľad z od-

lišnej perspektívy a umožňuje vidieť mestské projekty v kontexte dlhodobého smerovania. 

Pomáha tak samosprávam nastaviť si priority a smerovanie investícií, identifikuje prepojenia 

projektov a potenciál posunúť mesto k dosiahnutiu strategických cieľov. Práve spomínané 

snahy nastaviť jasné smerovanie rozvoja samosprávy zachytáva Program rozvoja mesta 

(PRO) alebo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), pre potrebu našej knihy 

však pracujeme s názvom Bratislava 2030. Ten zachytáva nielen víziu, ale aj konkrétne 

ciele. Je našou cestovnou mapou, ktorá nám pomáha nastaviť jednotlivé kroky, ich časovú 

následnosť, ako aj určenie zodpovednosti a identifikáciu finančnej potreby, ktorá sa musí 

odraziť v rozpočte mesta. 

Strategické plánovanie
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Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 

1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom, 

okrem očistnej a športovej funkcie aj ako dôležitý stretávací bod. Práve túto 

funkciu im má prinavrátiť obnova objektu, ktorá sa začala v roku 2020.
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Rekonštrukcia Námestia slobody nielen 

zrevitalizuje celý priestor, ale zároveň vráti 

Bratislave jej najväčšiu fontánu, ktorá je mimo 

prevádzky od roku 2007.
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V knihe, ktorú držíte v rukách, sa vám snažíme predstaviť najmä esenciu strategické-

ho plánu mesta. Ambíciou je inšpirovať a predstaviť kroky, ktoré budú definovať našu 

budúcnosť v Bratislave v roku 2030. Ak vás plán zaujal a chcete sa o ňom dozvedieť 

viac, úplnú verziu nájdete na bratislava2030.sk. 

Ako sa bude plán Bratislava 2030 
realizovať a vyhodnocovať?

Vízia a plán by stáli na veľmi vratkých základoch, ak by nemali konkrétne ciele a následné 

vyhodnocovanie. Definovanie cieľov vo vzťahu k dlhodobej rozvojovej vízii totiž dáva mestu 

kompas pre budúci vývoj, čím napĺňa princípy strategického riadenia samosprávy. 

V strategickom pláne sa tak spája hneď niekoľko vrstiev. Prvou je globálny cieľ, ktorý je 

ústrednou víziou mesta. Ďalej sa rozvetvuje do strategických cieľov pre konkrétne oblasti 

agendy mesta a následne do špecifických cieľov, ktoré spresňujú im nadradené ciele. Telom 

plánu sú ale najmä projekty a čiastkové aktivity, ktorými bude mesto svoju víziu napĺňať. Pre 

potreby tejto knihy sa však budeme venovať najmä strategickej časti plánu.

Dôležitým prvkom strategického plánovania je vyhodnocovanie. Aj na to v dokumente 

Bratislava 2030 myslíme. Jednotlivé stanovené ciele sa tak budú postupne napĺňať jed-

nou alebo sériou viacerých aktivít (programov, projektov či opatrení), ktorých kroky budú 

smerovať k dosiahnutiu žiadaného stavu. Prínos týchto aktivít k napĺňaniu cieľov sledujú 

a vyhodnocujú tzv. indikátory alebo merateľné ukazovatele. V tejto knihe nájdete len výber 

niektorých z nich. Identifikovať ich je však jednoduché – sú veľmi konkrétne a exaktné, ako 

napríklad dĺžka novovzniknutých cyklotrás alebo podiel recyklovaného odpadu a nájdete pri 

nich označenie ŠC xx I x. 

Ku každému špecifickému cieľu je tak priradený aspoň jeden merateľný ukazovateľ, ktorý 

poukazuje na to, či mesto smeruje k jeho naplneniu. Väčšina merateľných ukazovateľov má 

už definovaný východiskový stav k roku 2021, ten umožňuje porovnávanie a vyhodnocova-

nie. S ich pomocou tak bude mesto vedieť posúdiť úspešnosť v roku 2030, no tiež sledovať 

priebežný stav plnenia cieľa.



Graf 1: Populačná prognóza (v %) pre bratislavský metropolitný región a Slovenskú republiku

Graf 2: Regionálne HDP slovenských krajov

Zdroj: Eurostat, MIB, Manuál participatívneho plánovania 
a socio-priestorového mapovania v Bratislave, 2021

Zdroj: Eurostat, Gross domestic product (GDP) at current market prices by 
NUTS 3 regions, 2022, Ministerstvo financií SR, rozpocet.sk, 2021

Populačná predpoveď 
pre Bratislavu

Regionálne HDP

a pre Slovenskú republiku

ako % národného HDP

Bratislava
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Ako budú Bratislava a plán financované?

Dostatočné finančné krytie je jedným z najdôležitejších faktorov pri realizácii akéhokoľvek 

projektu či plánu. Výnimkou teda nebude ani ten strategický. Príjmy hlavného mesta tvoria 

najmä podielové dane (daň z príjmu fyzických osôb), miestne dane (primárne daň z nehnu-

teľnosti), nedaňové príjmy (prenájmy či poplatky) a granty a transfery zo štátnych a európ-

skych zdrojov. Tieto bežné príjmy tvoria základ pre financovanie projektov v rámci Plánu 

Bratislava 2030 (Program rozvoja obce).

Podielové dane predstavujú hlavný zdroj financovania samospráv na Slovensku. Tieto štá-

tom vyberané dane (daň z príjmu fyzických osôb) sa ďalej prerozdeľujú do vyšších územ-

ných celkov (30 %) či miest a obcí (70 %) na základe počtu obyvateľov a obyvateliek 

 mesta s trvalým pobytom. Preto je veľmi dôležité, aby pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

bolo započítaných čo najviac obyvateľov a obyvateliek reálne žijúcich v Bratislave. Ďalší 

zdroj príjmov, miestne dane, ktorý reprezentuje najmä daň z nehnuteľností, v súčasnosti 

prispieva  do rozpočtu 13 % (Ministerstvo financií SR, 2021). 

Dlhodobo podfinancovanej Bratislave je potrebné zabezpečiť príjmy porovnateľné s ostat-

nými hlavnými mestami v regióne. Úpravou modelu rozdelenia výnosov z dane z príjmov 

fyzických osôb by Bratislava mohla pracovať so zvýšenými príjmami vo výške 4,5 % príjmov 

verejnej správy oproti súčasným 2,5 % (rok 2019). Vďaka tomu by sme sa dokázali priblížiť 

metropolám, akými sú Praha (3,9 % v roku 2019) alebo Viedeň (7,4 % v roku 2019). Takéto 

úpravy dlhodobo presadzuje reforma územnej správy navrhovaná Úniou miest Slovenska, 

realistické sú však najskôr od roku 2027. 

Graf 3: Porovnanie príjmov metropolitného regiónu ako percento príjmov verejnej správy

Zdroj: Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2021, 
Der Rechnungsabschluss der Stadt Wien, 2021, Ministerstvo financií SR, rozpocet.sk, 2021

Príjmy metropolitného regiónu
ako % príjmov verejnej správy
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Bratislava sa chce v najbližších rokoch 

stať starostlivým, tolerantným 

a inkluzívnym mestom, kde dokáže každý 

človek, ktorý si ju vybral za svoj domov, 

prežiť kvalitný, bezpečný a naplnený 

život. Pre splnenie tejto ambície sme 

si určili ciele, ktoré pomáhajú vytvoriť 

podmienky pre dostupné bývanie, 

kvalitné vzdelávanie a naplnenie voľného 

času detí a mládeže, ako aj bezpečnosť 

a starostlivosť o obyvateľov a obyvateľky 

v každej životnej situácii. Zapájanie 

verejnosti do plánovania a tvorby 

mesta pomáha budovať étos otvorenej, 

prístupnej a inkluzívnej metropoly. To 

napĺňa potreby rôznorodých skupín 

obyvateľov a obyvateliek, ktoré v ňom 

prechodne alebo trvalo žijú.   
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Bratislava v roku 2030 je tolerantné, inklu-

zívne a bezpečné mesto  pre všetkých, ktorí 

sa v ňom rozhodnú usadiť. Verejný priestor 

naplnený rôznorodými skupinami ľudí vytvára 

pocit kozmopolitnosti, kde sa každý dokáže 

cítiť vítaný a akceptovaný.

Okrem nediskriminačného prístupu celej 

samosprávy je dôležitým prvkom aj dôve-

ryhodná a kompetentná mestská polícia, 

ktorá zabezpečuje každodennú bezpečnosť 

pre všetkých, vrátane ľudí z marginálnych 

komunít a prisťahovalcov či prisťahovalkyne. 

Posilnenie jej kapacít, pozitívneho vnímania 

medzi občanmi a občiankami, návštevníkmi 

či návštevníčkami, no najmä zvýšenie dôve-

ryhodnosti patrí k dôležitej agende. Vďaka 

vyššiemu počtu príslušníkov a príslušníčok 

a lepšej odbornej príprave mestskej polície 

je vyššia šanca zlepšovania dôveryhodnosti 

polície a znižovaniu fluktuácie ich zamestnan-

cov a zamestnankýň. 

Bratislava chce však byť aj otvoreným 

mestom, ktoré víta ľudí z rôznych regiónov, 

krajín a pomáha im vytvoriť si v nej nový 

domov. Kľúčové služby a informácie sú preto 

ľahko dostupné, a to aj v cudzích jazykoch. 

Cieľom je totiž integrovať nových ľudí do cho-

du mesta, komunity a jeho identity. Integrácia 

prisťahovalcov či prisťahovalkýň a zohľadňo-

vanie ich potrieb v politikách mesta zamedzu-

je vytváraniu trecích plôch medzi ľuďmi, ktorí 

tu už bývajú, a tými, ktorí prichádzajú. 

1.1.
Mesto, ktoré je 
starostlivé, bezpečné 
a inkluzívne 
Táto kapitola odkazuje na C 1.1.3 Bezpečné 
mesto, ktoré sa stará o slabších 
a znevýhodnených

1. 
M

ES
TO

 P
R

E 
V

ŠE
TK

ÝC
H

, K
TO

R
Í S

A
 V

 Ň
O

M
 R

O
ZH

O
D

N
Ú

 Ž
IŤ



44
45

Vieme, že sa to dá! Dlhodobým cieľom je priblížiť sa mierou spokojnosti s výkonom 

a službami k hodnotám, ktoré dosahujú napríklad BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť), 

OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) alebo DPB (Dopravný podnik Bratislava). Aktuálne im 

dôveruje približne 85 % v roku 2020, v roku 2030 je cieľom 95 %.

Viac ako polovica obyvateľov 
a obyvateliek Bratislavy v roku 
2030 dôveruje  Mestskej polícii.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  9. I 2

55%

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja



Kvalitné sociálne služby tiež zabezpečujú 

dôstojný a bezpečný život každého obyvateľa 

a obyvateľky bez rozdielu, a to aj v náročných 

životných situáciách. Špeciálnu pozornosť 

venujeme aj starnúcemu obyvateľstvu. Mesto 

má preto vyčlenené kapacity na zabezpeče-

nie kvalitného života a starostlivosti o starších, 

ktorých podiel sa neúprosne zvyšuje. Sociálna 

politika mesta, no najmä sociálne služby 

vytvárajú príležitosti pre obyvateľky a oby-

vateľov prežiť život podľa svojich predstáv. 

Sociálne služby pre starších, akými sú zaria-

denia pre seniorov a seniorky, denné centrá 

či domáca opatrovateľská služba, pomáhajú 

udržiavať starších ľudí v kondícii. Napomáhajú 

tiež so starostlivosťou, keď sa často už neve-

dia o seba postarať sami. Dostupná opatrova-

teľská starostlivosť takisto dovoľuje seniorom 

a seniorkám zotrvávať vo svojich 

domovoch dlhšie.

Bratislava je bezpečným a prístupným 

mestom pre ľudí s akýmkoľvek znevýhodne-

ním. Uplatňujeme metódu navrhovania pre 

všetkých – teda pre všetky špecifické skupiny 

užívateľov a užívateliek v našom meste. 

Odstraňujeme bariéry na mestských podu-

jatiach, pracoviskách, v službách, nájomných 

bytoch či v nadchodoch a podchodoch. Vy-

hradzujeme parkovacie miesta či vytvárame 

nové doplnkové služby prepravy pre osoby so 

zdravotným znevýhodnením. A aj vďaka tomu 

sa stáva bezpečným, inkluzívnym a starostli-

vým mestom.

Graf 4: Vývoj populácie obyvateľstva vo veku nad 65 a 85 rokov v horizonte 2050. 
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Percento populácie vo veku nad 65 a 85 rokov

Zdroj: Štatistický úrad SR, Infostat: Štúdia demografického potenciálu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050

Populácia 65 — 84 rokov Populácia 85+
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7x viac obyvateľov a obyvateliek nad 65 
rokov bude môcť v roku 2030 využívať 
domácu opatrovateľskú starostlivosť.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  6. I 8

7x

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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Dĺžka čakania na mestský nájomný 
byt sa skráti na tretinu. V priemere 
ho v roku 2030 vybavíme za 2 roky.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  2. I 4

2
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Stabilné a bezpečné bývanie je hlavným 

predpokladom na dobrý život. Je našou 

ambíciou, aby Bratislava bola v budúcnosti 

mestom, kde má každý prístup ku kvalit-

nému bývaniu. Hlavné mesto sa rozvíja 

spoločensky udržateľným spôsobom, 

vďaka čomu nevznikajú odlúčené lokality 

veľmi chudobných alebo, naopak, veľmi 

bohatých. Je to metropola, kde si obyvateľ-

ky a obyvatelia s bežným zárobkom dokážu 

dovoliť kvalitné bývanie.

Okrem toho však mesto rozvíja aj svoj mest-

ský bytový fond. Využíva na to revitalizáciu 

nevyužívaných mestských budov alebo 

budov na území mesta. Ak podobné stavby 

nie sú k dispozícii, pristupuje k udržateľnej 

výstavbe nového bytového fondu a syste-

matickému nákupu bytov na sekundárnom 

trhu. Dôležitá pri budovaní mestského 

bytového fondu a zvýšení dostupnosti 

bývania je tiež spolupráca so súkromným 

sektorom. Realizuje sa najmä cez spoločné 

projekty s pomocou verejno-súkromných 

partnerstiev. Nesmieme však zabúdať ani 

na zlepšenie komunikácie medzi mestom 

a súkromným sektorom, ktoré prispeje nie-

len k riešeniu bytovej otázky, ale aj k vyššej 

transparentnosti spolupráce. 

Pri riešení bytovej agendy Bratislava vo 

svojej bytovej a sociálnej politike myslí aj 

na služby sociálnej pomoci. Fungujú tiež 

miesta prvého kontaktu pre ľudí, ktorí  

1.2.
Mesto, kde si
budeme môcť dovoliť
bývať všetci
Táto kapitola odkazuje na C.1.1.1 Dostupné 
bývanie pre základ kvality života
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Hľadanie cenovo dostupnejšieho bývania privádza mnohých ľudí 

práve do zázemia Bratislavy, kde nachádzajú nižšie ceny ako 

v meste. Vizualizácia zachytáva interpoláciu cien nehnuteľností, 

ktoré boli na inzertných portáloch v období rokov 2016 – 2019.

Cena nehnuteľností na bývanie
Priemerná realizačná cena v období 2016 — 2019
Jednotlivé lokality vyznačené na mape sú orientačné a môžu sa mierne vymykať 
z cenového rozmedzia jednotlivých zón gradientu.

Zdroj:  NARKS, ŠÚ SR, MIB, vlastné spracovanie, 2022
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hľadajú pomoc s bývaním, ako aj návratom 

do spoločnosti. 

Zvýšenie dostupnosti bývania pre sociálne 

ohrozené skupiny je jedným z prostriedkov 

na ukončovanie bezdomovectva a bytovej 

núdze. Prístup k bývaniu sa tak zlepšuje aj 

pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, 

vrátane tých v staršom veku. Mesto sa preto 

okrem zabezpečovania bývania sústredí 

aj na prevenciu straty bývania a zlepšenie 

dostupnosti a kvality dočasného ubytovania 

pre osoby v bytovej núdzi.

Graf 5: Percento priemernej mesačnej mzdy v Bratislavskom kraji potrebnej na prenájom 60 m2 bytu

Graf 6:  Priebeh priemernej mzdy vo vzťahu ku kúpe bytu (2010 – 2021)

Percento priemernej mesačnej mzdy potrebnej 
na prenájom 60 m2 bytu

Počet m2 bytu, ktoré sa dajú kúpiť 
za priemernú mesačnú mzdu

Ak si chcete v Bratislavskom kraji 
prenajať byt o rozlohe 60 m2, bude 
vás to stáť vyše 46 % priemerného 
mesačného platu. Naopak, vo Viedni je 
to iba necelých 18 %.

Kým v Bratislave ste si v roku 2020 kúpili 
z priemernej mzdy 0,49 m2 bytu, vo 
Viedni to bol dvojnásobok.

Zdroj:  NARKS, ŠÚ SR, MIB, vlastné spracovanie, 2022

Zdroj:  NARKS, ŠÚ SR, MIB, vlastné spracovanie, 2022



Dôležitou funkciou
mesta je vytvárať
podmienky pre
dôstojný život.
Medzi ne patrí aj
dostupné bývanie,
vrátane nájomného
bývania a ubytovania 
v núdzi.1. 
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1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Muchovo námestie VIZUALIZÁCIA
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V rámci prvej etapy projektu Muchovo námestie je navrhnutá výstavba bytového 

domu so 103 bytmi. Architektonicko-urbanistické riešenie bytových domov je 

navrhnuté tak, aby sa účelne využil verejný priestor a počíta tiež s vytvorením 

pobytového námestia, ktoré v okolí chýba. 



Terchovská ulica VIZUALIZÁCIA
1. 
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Projekt bytového súboru Terchovská s nájomnými bytmi

prinesie do mestskej časti Ružinov okrem nových možností

bývania aj občiansku vybavenosť. Pribudnú tiež parkovacie

miesta pre budúcich aj súčasných obyvateľov a obyvateľky.



V Bratislave budúcnosti majú všetci oby-

vatelia a obyvateľky prístup ku vzdelaniu, 

ktoré im slúži ako odrazový mostík pre 

kvalitnejší a hodnotnejší život v dospelosti. 

Vzdelávanie v hlavnom meste je inkluzívne, 

inovatívne, humanizuje výchovu a podporu-

je duševné zdravie žiakov, žiačok, pedagó-

gov a pedagogičiek.   

Kompetentný, motivovaný a spravodlivo 

ohodnotený pedagogický zbor je základným 

pilierom kvalitného školstva. Jednou z bŕzd 

zlepšenia životných podmienok pedago-

gických zamestnancov a zamestnankýň 

v Bratislave je výška ich platov. Tá je aktuálne 

pod úrovňou priemernej mzdy v regióne. 

Bratislava zo svojej pozície síce nemôže 

ovplyvňovať ich platy, no môže poskytovať 

učiteľom a učiteľkám nepriame benefity 

s cieľom dlhodobo zvýšiť atraktivitu tejto 

profesie. Jednou z možností je zavedenie 

programu, vďaka ktorému by časť nájom-

ných bytov v bytovom fonde bola alokovaná 

práve pedagogickým zamestnancom a za-

mestnankyniam (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ). Medzi 

ďalšie patrí aj poskytovanie príležitostí pre 

kontinuálne vzdelávanie, ktoré bude pre-

biehať formou podpory a pomoci učiteľom 

a učiteľkám na dobrovoľnej báze. Dôležité 

pre dodatočné vzdelávanie je tiež vytvorenie 

priestoru pre výmenu skúseností, zdieľanie 

úspešných inovácií či postupov, vzájomnú 

inšpiráciu a motiváciu k intenzívnejšej spolu-

práci medzi jednotlivými školami v meste.

1.3.
Mesto, ktorému záleží 
na vzdelaní

Táto kapitola odkazuje na C.1.1.2 Kvalitné 
vzdelanie, C.1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta.
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Bratislava chce byť však aj mestom navrh-

nutým pre deti a mladých. O potrebe vzde-

lávania a aktivít pre deti a mladých svedčí aj 

zvyšujúci sa počet detí do 14 rokov. Projekty 

ako napríklad Ulice pre deti alebo Mestský 

parlament mladých vytvárajú priestor, kde 

sa deti a mládež môžu zapojiť do tvorby 

mesta podľa ich predstáv. Voľný čas vedia 

zmysluplne stráviť v ZUŠ (Základná ume-

lecká škola), CVČ (Centrum voľného času) 

a komunitných priestoroch navrhnutých 

špeciálne pre ich potreby.

Graf 7: Porovnanie priemerných platov učiteľov. Porovnanie BSK a celoslovenský priemer, r. 2021

Graf 8: Vývoj počtu detí a mládeže v Bratislave 2010–2020. 

Zdroj: Štvrťročný výkaz o práci v školstve (MŠVVŠ SR) 1-04, (vlastné spracovanie), 2022 

Zdroj: Štvrťročný výkaz o práci v školstve (MŠVVŠ SR) 1-04, (vlastné spracovanie), 2022 

Plat učiteľa a učiteľky

Deti do 14 rokov

Mladí ľudia
15 — 26 rokov

ako % z priemernej nominálnej mzdy mesačnej mzdy zamestnancov s vysokoškolským 
vzdelaním druhého stupňa v jednotlivých krajoch SR

0 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 €

Prešovský kraj

Košický kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Bratislavský kraj 66,0 % z 2251 €

83,4 % z 1759 €

86,6 % z 1668 €

87,5 % z 1702 €

87,9 % z 1629 €

89,3 % z 1652 €

89,4 % z 1671 €

103,6 % z 1458 €



Základom každého fungujúceho vzťahu je 

vedieť počúvať. Aj Bratislava preto komu-

nikuje otvorene, počúva a zapája svojich 

obyvateľov a obyvateľky do diania a zmien. 

V roku 2030 sa tak ľudia v Bratislave zaují-

majú a angažujú o dianie v meste. Vzájomná 

diskusia totiž buduje demokraciu a dôveru. 

Čím viac ľudí vie, ako mesto funguje a nará-

ba so spoločnými prostriedkami, tým viac 

ich dôveruje vedeniu mesta a zapája sa do 

spolutvorenia a tvarovania mesta. 

Úlohou mesta je totiž vytvárať priestor a po-

núkať služby, ktoré zlepšujú a spríjemňujú 

každodenný život obyvateľov a obyvateliek. 

Na to ich však najprv musíme dobre poznať. 

V Bratislave preto pracujeme s nástrojmi par-

ticipatívneho plánovania a dizajnového mys-

lenia (design thinking, pozn.). Sú to metódy, 

ktoré pomáhajú zapojiť verejnosť do procesu 

plánovania a tvorby mesta a jeho služieb. 

Práve obyvatelia a obyvateľky najlepšie poz-

najú svoje okolie a ich každodenný život to 

vo výsledku najviac ovplyvní. Takýto proces 

spoluvytvárania pomáha budovať pozitívny 

vzťah k mestu, formuje pocit príslušnosti 

a spolupatričnosti a zvyšuje kvalitu života 

rôznorodých komunít.

Dôležitým prvkom komunikácie je však aj jej 

dostupnosť pre všetkých. Všetky digitálne 

služby mesta sú preto navrhnuté v spoluprá-

ci s obyvateľmi a obyvateľkami. Pomocou 

nových digitálnych, ale aj nedigitálnych 

1.4.
Mesto tvorené ľuďmi 
pre ľudí

Táto kapitola odkazuje na C.1.2.1 Zapájanie ľudí 
do tvorby mesta, C.3.2.2 Digitálne sebavedomé 
mesto
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komunikačných nástrojov, zverejňovaním 

nových typov informácií a vďaka aktívnejšej 

práci s dátami by sa mali občania a občianky 

cítiť informovanejší o aktivitách v meste. 

Vďaka kontinuálnemu zberu dát Bratislava 

disponuje dostatkom údajov o meste, jeho 

obyvateľstve a jeho potrebách, na základe 

ktorých robí informovanejšie a kvalifikovanej-

šie rozhodnutia. Digitálna inkluzivita je priori-

tou, ktorá zabezpečuje, že digitálne produkty 

a služby mesta sú poskytované všetkým 

obyvateľom a obyvateľkám, odhliadnuc od 

ich znevýhodnenia. Všetky mestské služby 

a komunikácia sú plne dostupné aj pre oby-

vateľov a obyvateľky bez znalosti slovenčiny.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  11. I 1

Až 85 % obyvateľov a obyvateliek Bratislavy 
bude v roku 2030 dostatočne informovaných 
o dôležitých opatreniach, rozhodnutiach, 
aktivitách  a zmenách v meste.

85%



Publikácia 
Bratislava nahlas 
reagovala už 
koncom 80. 
rokov 20. storočia 
na témy, ktoré 
sú aktuálne aj 
v súčasnosti.1. 

M
ES

TO
 P

R
E 

V
ŠE

TK
ÝC

H
, K

TO
R

Í S
A

 V
 Ň

O
M

 R
O

ZH
O

D
N

Ú
 Ž

IŤ

BRATISLAVA NAHLAS



62
63

Publikácia obsahovala 17 kapitol, ktoré sa zaoberali rôznou

problematikou od kvality ovzdušia až po znevýhodnené sociálne

skupiny. Na jej zostavení sa spolupodieľalo 84 ľudí, vrátane

recenzentov a recenzentiek.
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Bratislava/nahlas vyšla v roku 1987 v kumulovanom náklade 3000

ks ako príloha k zápisnici spoločnej členskej schôdze Základných

organizácií č. 6. a 13 Slovenského zväzu ochrancov prírody a

krajiny v Bratislave.
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Podľa neoficiálnych údajov však vzniklo len 

v priebehu prvého mesiaca po vydaní okolo 

60 000 nelegálnych kópií na najrôznejších 

dobových nosičoch a médiách.



DO BUDÚCNOSTI

Bratislava v roku 
2030 ako kozmopolitné 
mesto
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Text vznikol na základe rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi:

Zuzana Števulová
riaditeľka Centra právnej pomoci

Michaela Pobudová
spoluzakladateľka a riaditeľka združenia Mareena

Vladimír Sláma
riaditeľ Migračného informačného centra

Barbara Lášticová
riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

Mesto bez talentu je mesto, ktoré upadá

Prisťahovalci a prisťahovalkyne, zo zahraničia či z iných regiónov Slovenska, zvyšujú 

rôznorodosť a kolorit mesta. Ich prítomnosť má multiplikačný efekt – čím rôznorodejšie 

mesto, tým viac prosperuje a je tolerantnejšie. Bratislava prisťahovalcov a prisťahovalkyne 

potrebuje na vyplnenie dier na pracovnom trhu, ktoré nedokáže pokryť lokálnym talentom. 

Už v súčasnosti trpíme tzv. odlivom mozgov, od regionálneho talentu až po zahraničných 

absolventov a absolventky bratislavských vysokých škôl. Hľadiac do roku 2030 bude táto 

téma iba naberať na dôležitosti, a to vzhľadom na neúprosné starnutie obyvateľstva a už 

teraz očakávaný nedostatok ľudí na pracovnom trhu. 

Bratislavu ako hlavné mesto však najviac ovplyvňuje vnútorná a vonkajšia migrácia. 

V súčasnosti väčšinu migrácie definuje súkromný sektor a jeho potreba pracovnej sily. Mesto 

by však malo do tejto vízie vstúpiť tiež. Definovať, aké služby potrebujeme, aký druh talentu 

nám chýba, aké pracovné pozície nevieme naplniť a aké odvetvia potrebujú stimuly. Následne 

musí prijať opatrenia, aby sa tieto kompetencie a kapacity mohli naplniť talentom zvonka. 



Dôležité je ľudí nielen lákať, ale aj začleňovať

V krajinách, kde sa prisťahovalcom a prisťahovalkyniam dobre žije, majú ich integráciu 

na starosti práve mestá a samosprávy, ktoré najlepšie poznajú svoje prostredie a potreby 

obyvateľov a obyvateliek. Napriek tomu, že súkromný sektor láka väčšinu nových ľudí, 

málokedy sa podieľa na ich integrácii do bežného života. Nerieši, kde budú bývať, kde sa 

naučia po slovensky alebo kam budú ich deti chodiť do škôlky. Nedomyslená integrácia môže 

vyústiť do problémov medzi prisťahovalcami či prisťahovalkyňami a lokálnymi rezidentmi 

a rezidentkami. Infraštruktúra a služby v meste sú zrazu poddimenzované, obyvatelia a 

obyvateľky musia súperiť o zdroje a vzniká konflikt, ktorý je už viac než len predsudok.

Hlavným nástrojom integrácie sú informácie. Mesto by malo byť jasným gestorom politiky 

„Vitajte v tomto meste“, ktorá pomáha novým ľuďom sa v ňom zorientovať – v jeho službách, 

priestore, podujatiach, na pracovnom trhu, ideálne v ich jazyku ako dôkaz, že mesto má 

záujem sa s nimi rozprávať a vypočuť ich. Je dôležité vyhnúť sa vzniku uzavretých komunít. 

V záujme mesta je tiež aktívne oslovovať nových ľudí a vťahovať ich do aktivít a verejného 

priestoru, nielen očakávať, že si tam sami nájdu cestu.

Skupina prisťahovalcov a prisťahovalkýň v meste je rôznorodá, vrátane Slovákov 

a Sloveniek samotných. Politika integrácie nemôže byť o nich bez nich – musíme viac 

počúvať a nechať ich určiť si vlastnú agendu s cieľom umožniť rôznym komunitám lepšie 

fungovanie v spoločnom verejnom priestore.

Bratislava musí dať jasne najavo, akým mestom je a za čím stojí 

Bratislava je dnes vnímaná ako otvorené a tolerantné európske mesto, ktoré poskytuje 

pracovné príležitosti a je domovom pre existujúce, ale aj nové komunity. Identita a hodnoty 

mesta sú preto kľúčové. Komunikujú, akým mestom chce Bratislava byť. Zároveň jasne 

ukazuje, na základe akých ideálov v meste žijeme, aké kultúrne hodnoty či  ľudské 

práva uznávame. Stanovenie hodnôt a pravidiel umožňuje harmonické spolunažívanie 

rôznorodých komunít v spoločnom verejnom priestore.  

Identitu mesta preto tvoríme spoločne. Je dôležité obrusovať predsudky cez spoločné 

aktivity a projekty, ktoré spájajú komunity v susedstvách. V neposlednom rade, ak chceme 1. 
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rôznorodé mesto, musíme začať viac rôznorodosti ukazovať, a to vo verejnom priestore 

aj vo vedení či reprezentácii mesta.

Kým sa môžeme inšpirovať?

Otvorenosť miest širokému spektru rezidentov a rezidentiek je silnou témou funkčných 

európskych samospráv. Mestá ako Barcelona, Helsinki, Viedeň, Amsterdam, ale aj české 

Brno a Praha, implementujú participatívne politiky, ktoré zvyšujú zainteresovanosť všetkých 

rezidentov či rezidentiek a reagujú na rôzne demografické zmeny. 

Aby nevznikali konflikty, je dôležité tieto témy dobre uchopiť. Takým príkladom je aj 

Barcelona, dnes známa ako „mesto utečencov”– teda mesto s významnou promigračnou 

a integračnou politikou. Táto politika spočíva vo všeobecnej otvorenosti k príchodu 

nových rezidentov a rezidentiek, proaktívnej komunikácii mesta o prínosoch imigrantov 

a imigrantiek, ako aj konkrétnych spôsoboch integrácie (napríklad poskytovanie jazykových 

a kultúrnych kurzov, migračnej kancelárie mesta a iných). Transformáciu z turistického 

centra na centrum pre novomigrujúcich reflektuje aj územný plán, ktorý stanovuje limity pre 

rekreačné stavby, ako aj kvóty pre stavby sociálneho a mestského významu. Barcelona je 

príkladom dobrej praxe od prvého kontaktu (webová stránka v 7 jazykoch, uvítací balíček) 

až po dlhodobejšiu integráciu (inkluzívne podujatia, vzdelávacie projekty). 

Lídrom politiky „aktívneho starnutia“ sú fínske Helsinki, ktorých zámerom je zvyšovať 

participáciu starších rezidentov a rezidentiek. Už dnes je viac ako štvrtina populácie 

v dôchodkovom veku (nad 60 rokov), pričom tento podiel sa bude v kontexte 

demografickej zmeny zvyšovať. Aktívne zapájanie seniorov a senioriek do participatívnych 

aktivít, dôraz na umelecké a športové vyžitie, ako aj kvalitná infraštruktúra prispievajú 

k dlhodobej atraktívnosti mesta pre príchod a udržanie talentov. Pomáhajú tiež vytváraniu 

medzigeneračných dialógov a aktivít tvoriacich otvorené, inkluzívne a solidárne mesto. 

Ďalším príkladom je Viedeň, ktorá aktívne propaguje otvorenosť mesta k rozmanitosti, 

napríklad podporou queer (LGBTQ+) menšiny formou participatívnych podujatí na 

zvyšovanie tolerancie a otváranie dialógu porozumenia s inými ako LGBTQ+ rezidentmi 

a rezidentkami. Nemenej dôležitou súčasťou je aj práca s osobami so zdravotnými či 

mentálnymi znevýhodneniami, ktorých každodenné potreby mesto reflektuje. 
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Zdravé 
mesto a živé 
susedstvá
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Bratislava sa chce v budúcnosti rozvíjať 

ako dostupné a zelené mesto, ktoré 

vytvára podmienky a príležitosti pre 

aktívny, zdravý a kultúrny život vo 

svojich susedstvách. Táto ambícia 

určuje smer, ktorým sa riadime 

pri plánovaní a rozvíjaní fyzickej 

infraštruktúry, verejných priestorov 

a siete pohodlnej a udržateľnej 

dopravy. Súčasťou našich cieľov je 

vytvorenie 15-minútového mesta, 

ktoré ponúka dostupnosť služieb, 

občianskej vybavenosti a možností 

pre plnohodnotné prežitie aktívneho, 

zdravého a komunitného života pre 

všetkých obyvateľov a obyvateľky 

mesta.



Jedným z dôležitých faktorov, ktorý v Brati-

slave budúcnosti výrazne ovplyvní komfort 

života v meste a štvrti, je aj vzdialenosť. 

Aby sme mali všetko na skok, potrebujeme 

základnú občiansku vybavenosť do 15 minút 

pešo od nášho bydliska – či už sú to služby, 

školy, parky alebo zastávka MHD. Znižova-

ním množstva a dĺžky ciest denne mera-

ných autom spoločne vytvárame dopravne 

udržateľnú metropolu, ktorá je zároveň 

bezpečnejšia pre ľudí pohybujúcich sa po 

meste. 

K vytvoreniu dostupného mesta by mal pri-

spieť aj nový územný plán. Ten sa zameriava 

na celé zázemie Bratislavy, vrátane sídiel 

v metropolitnom regióne, ktorých rozvoj 

nebol doteraz zosúladený s jeho potrebami. 

Zjednotené plánovanie a citlivá kompakt-

nosť mesta budú podporovať dostupnosť 

bývania a zmierňovať sociálne nerovnosti, 

ochraňovať vidiek a poľnohospodársku 

pôdu, no najmä znižovať nápor na dopravnú 

sieť. Územný plán tak vytvára predpoklady 

pre zmiešané obytné prostredie s dôrazom 

na charakter a identitu konkrétnych lokalít 

mesta – susedstiev. A práve tie sú základom 

15-minútového mesta. 

Tento spôsob organizácie mesta nám ho 

pomáha efektívne rozvíjať aj smerom dov-

nútra. Vďaka tomu dokážeme transformovať 

dlhodobo nevyužívané plochy a brownfieldy 

v rámci mesta tak, aby sa minimalizoval 

2.1.
Mesto, kde mám 
všetko na skok

Táto kapitola odkazuje na C.2.1.1 Dostupne 
navrhnutá metropola, C.2.2.1 Živý verejný 
priestor a susedstvá
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Dôležité služby či občiansku 
vybavenosť v roku 2030 mám 
v Bratislave 15 minút pešo od 
svojho bydliska.

15
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Počet regulovaných parkovacích miest sa zvýši 
takmer šesťnásobne. Tým sa zlepší dostupnosť 
parkovania pre rezidentov a rezidentky, ale 
aj pre návštevníkov a návštevníčky.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  25. I 2
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záber novej poľnohospodárskej pôdy 

a mohli ochrániť oblasti, ktoré sú poľno-

hospodársky, rekreačne alebo klimaticky 

dôležité. 

V Bratislave tiež chránime a rozvíjame 

unikátne urbánne štruktúry dotvárajúce 

identitu a obraz mesta. Každá mestská časť 

reflektuje historickú, priestorovú aj soci-

álnu identitu svojich susedstiev a ponúka 

kvalitne a koncepčne navrhnuté verejné 

priestory ušité na mieru potrebám daných 

lokalít. Sústredíme sa aj na verejný priestor, 

ktorý je tkanivom zdravého mestského ži-

vota a miestom, kde sa odohráva veľká časť 

každodenného života. Je tiež priestorom, 

kde sa ľudia môžu stretávať, komunikovať 

a objavovať. Pomáha budovať vzťah so 

svojím susedstvom, komunitou a mestom 

ako takým.

Jedným z problémov, ktorý skôr či neskôr 

doženie každú metropolu či väčšie mesto, 

je parkovanie. V Bratislave preto parkovacou 

politikou prispievame k rovnováhe medzi 

dostupnosťou parkovania a spoločenským 

využitím verejného priestoru. Zosúlaďujeme  

záujmy tých, ktorí v meste žijú, s tými, ktorí 

mesto navštevujú alebo do neho dochá-

dzajú. Parkovanie na uliciach a chodníkoch 

postupne ustáva v prospech staronovej 

kultúry živých a zelených ulíc či námestí. 

Pribúdajú parkovacie domy a parkoviská 

P+R (park and ride, záchytné parkoviská 

typu „zaparkuj a cestuj“, pozn.) na vjazdoch 

do Bratislavy s priamym prestupom na MHD 

do vnútra mesta. Z takto nastavenej politiky 

v konečnom dôsledku profitujú nielen 

rezidenti a rezidentky, ale všetci návštevníci 

a návštevníčky. 



Cieľom mestskej 
parkovacej politiky 
je zlepšiť dostupnosť 
parkovania pre 
obyvateľov a obyva-
teľky tam, kde 
bývajú, a priniesť 
jasné pravidlá pre 
všetkých.

PARKOVANIE V BRATISLAVE
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Jedným z cieľov fungujúcej metropoly je 

poskytovať svojim obyvateľom a obyva-

teľkám všetko potrebné v dostupnosti ich 

domovov. Bez mobility sa však v blízkej (aj 

vzdialenej) budúcnosti zaobídeme len ťaž-

ko. Presuny, ktoré sú komfortné, spoľahlivé, 

bezpečné a šetrné k prírode aj peňaženke, 

sú základom dobre fungujúceho mesta.

Vďaka svojej kvalite, komfortu a dostupnosti 

je verejná doprava v budúcnosti prvou 

2.2.
Mesto, kde cestujem 
pohodlne a udržateľne

1970 19901980 2000 2010 2020

200 000

100 000

0

500 000
414 590
325 987

297 877
214 716

198 938
177 243

123 053
98 217836 80

67 20547 048
26 154

Táto kapitola odkazuje na C.2.1.2 Bezpečná 
a udržateľná mestská mobilita

Graf 9: Počet motorových vozidiel registrovaných v Bratislave za ostatných 50 rokov.  

Motorové 
vozidlá
z toho osobné
automobily

Zdroj:  Štatistický úrad Slovenskej republiky: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2021 
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70%

Vďaka zlepšeniam bude v roku 2030 pre 70 % 
Bratislavčanov a Bratislavčaniek verejná, pešia 
alebo cyklodoprava preferovanou alternatívou. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  17. I 1



voľbou väčšiny obyvateľov a obyvateliek. 

Opatrenia, ktoré mesto zavádza, smerujú 

k tomu, aby sa podiel individuálnej automo-

bilovej dopravy znížil na 30 %. Predchádzať 

tomu však musí zefektívnenie cestovania. 

Všetky po sebe nadväzujúce kroky cesty po 

meste sú jednoduché, od plánovania jazdy, 

kúpy lístkov až po prestupy. Zastávky sú prí-

jemné, bezbariérové a bezpečné, prestupné 

uzly kompaktné. Električkové a trolejbusové 

trate sú zmodernizované, autobusy beze-

misné. Vlaky v špičke jazdia z okolitých re-

giónov do i v rámci mesta v 15-minútových 

intervaloch. 

Mesto má tiež vybudovanú sieť cyklis-

tických a peších komunikácií, na ktoré 

nadväzuje sieť dopravne upokojených ulíc 

a peších zón. Peší presun je totiž základná 

forma prepravy každého z nás. Je pre-

to nevyhnutné zabezpečiť bezbariérové 

chodníky, bezpečné priechody pre chodcov 

a chodkyne, pešie zóny či upokojené ko-

munikácie so zmiešanou dopravou s pred-

nosťou všetkých typov chodcov a chodkýň. 

Cestná sieť sa postupne pretransformuje 

tak, aby bola bezpečná a atraktívna pre 

všetkých užívateľov a užívateľky.

180
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  20. I 1

V roku 2030 bude mať Bratislava 
180 km hlavných cyklotrás.
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Dôležitým prvkom ekologickej dopravy je 

aj cyklistická. Bicykle je tak možné použiť 

v rámci ľubovoľne dlhej dochádzkovej trasy. 

Cyklomobilita dokáže nielen redukovať 

dopravné zaťaženie mesta, ale pomáha udr-

žiavať fyzickú kondíciu cyklistov a cyklistiek. 

Autá však majú v meste stále svoje miesto. 

Plošné zníženie rýchlosti motorových 

vozidiel vo vytypovaných lokalitách, ako aj 

zaslepovanie ulíc s cieľom zníženia intenzity 

dopravy, vedie k väčšej samostatnosti detí 

(napríklad pri ich ceste do školy alebo zo 

školy), zníženiu miery závislosti od motoro-

vého vozidla, zvýšeniu bezpečnosti, hluku 

a pod. V meste vznikajú aj nové cesty, ktoré 

pomáhajú odkloniť tranzitnú a nadbytočnú 

automobilovú dopravu mimo vnútorného 

mesta a eliminovať dopravné zápchy v cen-

tre. Počet áut v meste sa znižuje aj vďaka 

službám zdieľanej dopravy, ktorá ponúka 

obyvateľom a obyvateľkám možnosť využiť 

auto v situáciách, keď ho potrebujú, bez 

potreby ho vlastniť. Aj zásluhou toho sa 

zlepšuje pohodlie ľudí žijúcich v meste.

60%

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  18. I 12

Do roku 2030 sa podiel bezemisných verejných 
dopravných prostriedkov zdvojnásobí na 60 %.



Podmienky 
prezdravý život
sa začínajú
fungujúcou
zeleno-modrou
infraštruktúrou. 
Tá je totiž jedným 
z pilierov zdravia
obyvateľov a oby-
vateliek mesta.

ZELENÁ BRATISLAVA
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1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Dôležitou súčasťou mestskej zelene 

je nielen jej existencia, ale

najmä diverzita.



Zelenú infraštruktúru mesta tak 

netvoria iba parky alebo iné

zelené rekreačné plochy.
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Dôležité je totiž rozširovať a podporovať 

zelené plochy systematicky, a to aj v okolí 

bytových domov a na sídliskách.



1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Súčasťou mestskej zelene sú aj 

športoviská. Tie slúžia nielen 

na aktívny pohyb, ale aj ako 

ďalší priestor na rekreáciu.



1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť

Zelené plochy si v meste nachádzajú miesto aj ako súčasť 

dopravnej infraštruktúry. Zvyšujú tak nielen estetické 

kvality mesta, ale aj zmenšujú tepelné ostrovy.
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Jeden z najfrekventovanejších dopravných uzlov - 

Trnavské mýto - dlhodobo trpel absenciou tieňa 

a miesta na sedenie. Novú tvár mu prepožičalo 

5 vzrastlých platanov.



Bratislava v roku 2030 je zdravé mesto. 

Myslí totiž nielen na pohybové aktivity 

obyvateľov a obyvateliek, ale aj na kvalitu 

životného prostredia a odstraňovanie jeho 

ekologických záťaží. A práve to je jednou 

z priorít udržateľného života nielen v meste.

V rámci svojich kompetencií preto Bratislava 

koná tak, aby jej obyvateľky a obyvatelia mali 

prístup k pitnej vode, čistej pôde a čerstvé-

mu vzduchu. Monitoruje a prijíma opatrenia, 

aby ľudia v meste neboli vystavení nadmer-

nému hluku, ale sleduje aj kvalitu životného 

prostredia. Následne prijíma opatrenia na 

znižovanie úrovne znečistenia. Napríklad 

nový dopravný model, ktorý získava vstupné 

údaje zo sledovania cestnej premávky po-

mocou kamier, pomáha Bratislave s tvorbou 

strategických hlukových máp a na ne nad-

väzujúcich plánov ochrany pred hlukom. Po-

máha tiež pri nastavovaní modelov znečis-

tenia ovzdušia a v neposlednom rade aj pri 

znižovaní uhlíkovej stopy v oblasti dopravy. 

Takéto opatrenia tiež umožňujú bezpečnejší 

pohyb a pobyt v prírode. Tie sú dôležité 

pre duševnú pohodu a zdravie obyvateliek 

a obyvateľov. Bratislava je tak mesto, v kto-

rom majú všetci šancu žiť aktívne vďaka 

dostupným ihriskám a športoviskám, ako aj 

unikátnej blízkosti prírody, a to bez ohľadu 

na vek, ekonomickú situáciu či zdravotný 

stav. Väčšina Bratislavčanov a Bratislavča-

niek má možnosti pre šport a pohyb do 750 

2.3.
Mesto, ktorému záleží 
na našom zdraví

Táto kapitola odkazuje na C.2.3.1 Ochrana 
životného prostredia a ekosystémových služieb, 
C.2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý 
životný štýl
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Až 80 % športovísk a telocviční v areáloch 
a budovách verejných škôl bude mať v roku 2030 
otváracie hodiny pre verejnosť, čo zvýši 
ich dostupnosť.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  36. I 7

80%
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95%

V roku 2030 bude mať 95 % z nás 
prístup k športovej infraštruktúre 
do 750 m od miesta bydliska. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  36. I 1
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Zdroj dát: MIB, vlastné spracovanie, 2022, ArcGEO, ŠOP SR, Esri, HERE, Garmin, 
GeoTechnologies, Inc., METI/NASA, USGS

Mapa dostupnosti mestských parkov a záhrad 
vo vzdialenosti do 750 m od bydliska
Zobrazenie zachytáva verejné priestranstvá s vitálnou spoločenskou funkciou, 
nie mestské lesy, vinice a nábrežie Dunaja. 



metrov od svojho bydliska. Či už ide o mul-

tifunkčné centrá na medzinárodnej úrovni, 

alebo voľne prístupné ihriská a skateparky 

v mestských častiach. Všetky sú navrhnuté 

s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť, inklúziu 

a cenovú dostupnosť.

Rekreácia v prírode patrí tiež k  zdravému 

životnému štýlu. Bratislava je mestom 

veľkých a dostupných lesoparkov, v ktorých 

vytvára podmienky na rekreáciu a pohyb. 

Navyše, jej jedinečná poloha na Dunaji a na 

svahoch Malých Karpát ponúka možnosti na 

turistiku, cyklistiku či oddych v prírode,

ktorými sa môže pýšiť iba máloktorá európ-

ska metropola. V meste postupne uzat-

várame zelený mestský okruh, ktorý tvorí 

koridor Dunaja, jeho ramien a lužných lesov. 

Tradícia vinohradníctva dotvára identitu 

mesta a otvára nové možnosti pre agrotu-

rizmus. V pláne nezabúdame ani na sídliská 

a okolia bytových domov. Tie postupne 

zozelenievajú a prepájajú mestskú zeleň 

s okolitou prírodou. Vzniká ucelená a eko-

logicky stabilná sieť verejných priestorov 

vhodných na pohyb mestom, oddych 

i stretávanie sa.
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80 000
Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  34. I 6

Rozloha parkovo upravených plôch kvalitnej zelene 
v správe mesta sa zvýši 2,5-násobne na 80 000 m2.
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V budúcnosti určite nechcete zabúdať na 

dôležitosť kultúry. Jedným z najsilnejších 

lákadiel mestského života je totiž blízkosť 

rôznorodých impulzov z umenia a kultúry. 

Mesto preto podporuje dostupné a rozma-

nité kultúrne zážitky prostredníctvom inšti-

túcií mesta, ako aj nezávislej scény, ochrany 

kultúrneho dedičstva a rozvíjania kreatívne-

ho potenciálu svojich obyvateľov.

Bratislava však tiež vytvára podmienky na 

inkluzívny kultúrny život – podporuje aktív-

nu účasť ľudí na kultúrnom živote a zlepšuje 

dostupnosť kultúrnej ponuky a kultúrnych 

služieb pre obyvateľov či obyvateľky, uží-

vateľov a užívateľky mesta tak, aby umenie 

a kultúra boli prístupné a dostupné všetkým 

rovnakou mierou so zreteľom na zraniteľné 

skupiny a jednotlivcov.  

Práve lokálna kultúra tvorená obyvateľmi 

a obyvateľkami dotvára unikátnu identitu 

a obraz mesta. Jeho kultúrny potenciál sa 

tvorí v mimoriadnej pestrosti a početnosti 

jednotlivých foriem, žánrov a platforiem. 

Bratislava ho podporuje prostredníctvom 

tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentá-

cie kultúry v súlade s udržateľným rozvo-

jom mesta. To víta a podporuje občianske 

iniciatívy, ktoré rozvetvujú kultúrnu ponuku 

aj mimo centra a aktívne zapájajú obyva-

teľov a obyvateľky do diania v komunite. 

Živé a kultúrou naplnené susedstvá zvyšujú 

atraktivitu mesta mimo historického centra 

2.4.
Mesto plné rozmanitých 
kultúrnych zážitkov

Táto kapitola odkazuje na C.2.2.2 Rozmanitý 
kultúrny život, C.3.1.2 Konkurencieschopné 
mesto
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Cieľom do roku 2030 je zvýšiť podporu kultúry  
prostredníctvom bežných výdavkov mesta 
z 2 % na 4 % celkového rozpočtu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  31. I 1

200%
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ceny
21 %

čistota
27 %

bezpečnosť
28 %

ľudia, obyvatelia
31 %

mestská hromadná doprava
40 %

príroda, zeleň, parky
40 %

kvalita a ponuka ubytovania
48 %

dopravná dostupnosť do/z Bratislavy
51 %

kvalita a rozmanitosť gastronómie
59 %

nočný život
45 %

49 %

šport, športové podujatia
47 %

13 %

nákupy
58 %

23 %

história, pamiatky, architektúra
61 %

73 %

kultúra, kultúrne podujatia, umenie
61 %

45 %

Bratislava nie je ničím príťažlivá 5 %

kongresy 8 %

niečo iné 10 %

univerzity, vzdelávanie 17 %

relax, pokojná atmosféra 36 %

podľa návštevníkov
Bratislavy

podľa obyvateľov
Bratislavy

pre rezidentov a rezidentky, ako aj návštev-

níkov a návštevníčky.

Bratislava je však aj mestom, z ktorého 

kreatívny talent neodchádza. Práve naopak, 

vytvára priestor a podmienky, ktoré dokážu 

pritiahnuť talentovaných, tvorivých a aktív-

nych ľudí a pomôcť im realizovať sa v tom, 

čo vedia a chcú robiť. Tento talent zvyšuje 

kreatívny a inovačný potenciál mesta a vý-

sledkom je dlhodobá stabilita a rast.

Zdroj: Online prieskumy BTB, leto 2020 a zima 2020, vlastné spracovanie

Graf 9: Príťažlivosť Bratislavy pre návštevníkov, návštevníčky, obyvateľov a obyvateľky Bratislavy

Príťažlivosť Bratislavy



DO BUDÚCNOSTI

Bratislava v roku 2030 
ako mesto spoločnej 
zmeny
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Verejný priestor je forma nepísanej komunikácie

Kvalitný a pekný verejný priestor otvára mesto, kultivuje verejnú diskusiu a spolunažívanie. 

Jeho inklúzia v praxi znamená, že odpovedá na potreby rôznych skupín verejnosti a dokáže 

v ňom fungovať niekoľko komunít naraz. Je to priestor, v ktorom sa všetci cítia dobre, 

bezpečne a vítane. 

Už teraz vidíme, že aj malé zásahy do verejného priestoru dokážu zásadne zmeniť to, ako sa 

v ňom ľudia cítia a správajú. Je preto dôležité, aby mesto ďalej rozvíjalo živé miesta nielen 

v centre, ale aj v susedstvách a sídliskách, kde môžu ľudia tráviť kvalitný čas.

Živelné rozrastanie a zahusťovanie mesta bez citu a logiky totiž spôsobilo, že mnohé jeho 

aspekty unikátneho charakteru sa stratili. Pri plánovaní a budovaní budúcnosti si preto 

musíme vážiť naše pamiatky a všetky etapy našej histórie. Pri posúvaní dopredu nesmieme 

zabudnúť, odkiaľ pochádzame a čo nás vyformovalo.

Text vznikol na základe rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi:

Michaela Benedigová
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Peter Jančárik
komunikačná agentúra Seesame, spoluzakladateľ Konšpirátori.sk

Barbara Lášticová
riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV



Mesto tvorí spoločnú dohodu s obyvateľmi a obyvateľkami o ich budúcnosti 

Mnohé riešenia, ktoré pozitívne ovplyvnia náš mestský život v budúcnosti, môžu vyžadovať 

kompromisy v súčasnosti. Pre človeka je však náročné premýšľať o budúcich benefitoch. 

Pre mesto je preto dôležité naučiť sa spolupracovať so svojimi obyvateľmi a obyvateľkami 

a pomôcť im predstaviť si budúcnosť. Nadchnúť ich pre niečo, čo ešte neexistuje, napríklad 

prostredníctvom konkrétnych projektov. Malo by im ukázať projekty, ktoré by ich mali 

zaujímať už teraz a čo nimi spoločne získajú. 

Mesto by malo prinášať pozitívne vízie budúcnosti, ale pri dôležitých témach sa nebáť 

nastoliť výzvy. To, aký postoj mesto zastáva, ovplyvňuje, čo si ľudia myslia a ako sa správajú. 

Konflikty medzi obyvateľmi a obyvateľkami vznikajú, keď ich necháme v neistote a oni 

nevedia, ako sa zachovať 

Spoločná dohoda je založená na dôvere

Podstatou úspechu pri spolupráci je dôvera medzi mestom a jeho občiankami a občanmi. 

Dôvera je vyskladaná z množstva malých pozitívnych zážitkov a pocitov z vecí, ktoré 

nám uľahčujú každodenný život. Pre vybudovanie dôveryhodnosti a dobrého mena musí 

mesto systematicky vysvetľovať a ukazovať, ako vytvára hodnotu prostredníctvom malých 

projektov, ktoré spolu skladajú veľký obraz mesta, kde sa ľuďom dobre žije. 

Mladí nás menia

Budovanie občianskeho povedomia sa začína v ranom detstve. Mesto je prvá kapitola, 

ktorou sa začína náuka o svete okolo nás. Mnohé bratislavské deti majú rodičov 
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prisťahovalcov či prisťahovalkyne, zo Slovenska aj zo zahraničia. Tieto deti však majú 

veľký vplyv na svojich rodičov a na staršiu generáciu. Mesto musí jasne určiť svoju 

identitu a odkaz, ktorý chce týmto deťom komunikovať, ale aj hodnoty a environmentálne 

povedomie, ku ktorému ich chce viesť. Víziu budúcnosti, akú chceme, aby tieto deti jedného 

dňa v našom meste pretavili v realitu.

Kým sa môžeme inšpirovať?

Medzi príklady dobrej praxe v komunikácii mesta o migrácii patrí postupné otváranie 

nekonfliktných tém s pozitívnym posolstvom a ich rozširovanie cez sociálne siete mesta 

vrátane spolupráce s novinármi, novinárkami a influencermi či influencerkami. Mestá 

sa v ceste k zvyšovaniu otvorenosti sústreďujú na komunikovanie kultúrnych, ako aj 

ekonomických prínosov nových rezidentov a rezidentiek pre celomestskú spoločnosť. 

Napríklad mesto Košice vyzdvihuje pozitívne príbehy rómskych zamestnancov 

a zamestnankýň vo svojich príspevkových organizáciách a spoločnostiach, ktoré prispievajú 

k znižovaniu prejavov diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu, homofóbie a ďalších foriem 

diskriminácie. 

Pri téme využívania verejných priestorov, ktoré ešte neboli revitalizované, sa môžeme 

inšpirovať mestami, ktoré motivujú rezidentov a rezidentky k inovatívnemu využívaniu 

existujúcich plôch. Príklady z holandských miest alebo Prahy tiež ukazujú možné využitie 

nelákavých oblastí, ktoré sú v procese obnovy na atraktívny verejný priestor (cez street food 

festival, koncerty či iné športové alebo kultúrne podujatia). Mesto aj pri rekonštrukciách 

a revitalizáciách efektívne využíva ponúkaný verejný priestor a prináša život do inak 

neútulných a obchádzaných lokalít.  









Mesto 
pripravené 
na budúcnosť
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Bratislava, ako aj mnoho ďalších miest, 

potrebuje sústavne rozvíjať svoj potenciál 

modernej, odolnej a konkurencieschopnej 

európskej metropoly. Hlavné mesto 

v budúcnosti je navyše atraktívnym miestom 

na život alebo návštevu pre slovenský aj 

medzinárodný talent. Pre naplnenie tejto 

ambície musíme začať zvnútra: zvýšiť 

kvalitu riadenia, fungovania a financovania 

mesta, jeho inštitúcií a zamestnancov či 

zamestnankýň, čo zvyšuje kvalitu služieb, 

ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom 

a obyvateľkám. Naším cieľom je vybudovať 

mesto, ktoré dokáže reagovať na potreby 

modernej doby prostredníctvom digitálnej, 

dátovej a technickej infraštruktúry, ako aj čeliť 

výzvam budúcnosti budovaním klimatickej 

odolnosti a prechodom na obehové 

hospodárstvo.
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Prírodné zázemie 
mesta má obrovský
potenciál na tvorbu 
zelenej siete, ktorá 
spolu s Dunajom 
tvorí základ pre 
zeleno-modrú 
infraštruktúru 
metropoly. 

FENOMÉN DUNAJ
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1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Základ zeleného 

mestského okruhu 

Bratislavy tvorí Dunaj 

a lužné lesy. 



1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť
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Jednou z pripravovaných možností, 

ako uchovať toto prírodné

bohatstvo, je aj vytvorenie 

Dunajského Parku.



Bratislava v roku 2030 má unikátny charak-

ter a ako mesto ju poznajú na celom svete. 

Spája sa v nej jedinečná geografická poloha 

stredoeurópskej brány na Dunaji a sva-

hoch Malých Karpát, začiatku karpatského 

oblúka, unikátny historický a ekologický 

vzťah k vinohradníctvu, ale aj jedinečný 

kultúrny profil. V kontexte strednej Európy 

je vnímaná ako atraktívne miesto na život či 

návštevu porovnateľné s ostatnými mesta-

mi v metropolitnom regióne, kam patria aj 

Brno, Viedeň či Budapešť.

Bratislava je tiež mesto plné šikovných 

ľudí. Aj práve preto neustále zlepšujeme 

podmienky pre vzdelanie, prácu či podnika-

nie. Dôraz kladieme na segmenty s vysokou 

pridanou hodnotou, ako sú veda, výskum 

či inovácie. Mesto má zároveň vybudo-

vanú štruktúru partnerstiev a spoluprác 

s podnikateľským, súkromným sektorom, 

vedecko-výskumnými a medzinárodnými 

inštitúciami. To nám pomáha udržať si ta-

lentovaných ľudí, ako aj prilákať nových z re-

giónov a zahraničia. Problém s odchodom 

kvalifikovaných obyvateľov a obyvateliek sa 

postupne vytráca; práve naopak, stále viac 

a viac šikovných ľudí sa vracia s motiváciou 

podieľať sa na rozvoji Bratislavy.

Nové nápady a zodpovednú podnikavosť 

môžu obyvatelia a obyvateľky realizovať cez 

mestskú inovačnú a podnikateľskú agen-

túru. Mestské laboratórium prepája mesto 

3.1.
Mesto, ktoré konkuruje 
európskym metropolám

Táto kapitola odkazuje na C.3.1.1 Bratislava ako 
silná metropola, C.3.1.2 Konkurencieschopné 
mesto, C.3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná 
značka
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Miera vlastných príjmov by sa mala 
do roku 2030 zvýšiť z aktuálnych 32 % 
na 45 %, čo umožní väčšiu mieru 
samostatného financovania.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  40. I 3

45%



s akadémiou a firmami s cieľom spoločne, 

kvalitne a inovatívne riešiť komplexné výzvy, 

ktorým v meste čelíme. 

Značka „Bratislava“ je však vo svete známa 

ako rekreačná, kultúrna a športová destiná-

cia či ako destinácia pre obchodný a konfe-

renčný turizmus. Ľudia si spájajú Bratislavu 

s otvorenosťou, toleranciou, priateľskos-

ťou a kultúrou. Cestovný ruch a turizmus 

vnímame ako ekonomicky dôležitý sektor 

pre rozvoj mesta. Snažíme sa zlepšiť kvalitu 

pobytu návštevníkov a návštevníčok, ale 

zároveň ju vyvážiť s potrebami rezidentov 

a rezidentiek.

Aby bola Bratislava v budúcnosti mestom, 

ktoré dokáže konkurovať európskym 

metropolám, potrebuje sa sústrediť aj na 

financovanie, ktoré je jedným z dôležitých 

faktorov rozvoja mesta. Potrebuje byť pre 

potreby svojich obyvateľov, obyvateliek, ale 

aj návštevníkov a návštevníčok ekonomicky 

silným mestom. Vzhľadom na štatút hlav-

ného mesta SR, je financovanie metropoly 

samostatne posilnené zo štátneho rozpočtu 

nad rámec financovania samospráv. To by 

malo byť nastavené podľa reformy územ-

nej samosprávy, ktorá priblíži Bratislavu 

európskemu štandardu postavenému na 

troch pilieroch: miestnych daniach a poplat-

koch (spravovaných lokálne), dani z príjmu 

(spravovanej centrálne, rozdeľovanej podľa 

domicilu daňovníkov) a vyrovnávacích 

grantoch a transferoch zo štátneho roz-

počtu na financovanie verejných služieb 

(školstvo, sociálne služby a iné). 

3.
 M

ES
TO

 P
R

IP
RA

V
EN

É 
N

A
 B

U
D

Ú
C

N
O

SŤ



124
125

To, ako mesto funguje vo svojom vnútri, 

ovplyvňuje aj to, ako dobre sa v ňom žije 

navonok. Ak jeho procesy fungujú efektívne, 

aj služby ním poskytované sú lepšie. Každo-

denná dobrá skúsenosť obyvateľov a oby-

vateliek so životom v meste sa tak zvyšuje. 

A práve strategické riadenie, spolupráca či 

digitálne sebavedomé mesto patria medzi 

dôležitú agendu v Bratislave budúcnosti.

Kvalifikovaní a motivovaní ľudia sú základom 

dobre fungujúceho mesta. Práca pre mesto 

a jeho inštitúcie je vnímaná ako inovatívna, 

zmysluplná a atraktívne ohodnotená. Vďaka 

vytvoreniu podmienok pre posun žien do 

vedúcich pozícií postupne vyrovnávame 

rodové nerovnosti. Mestské spoločnosti 

(ako napr. Odvoz a likvidácia odpadu alebo 

Bratislavská vodárenská spoločnosť) sú 

dôležitým zamestnávateľom v regióne, kto-

rý ponúka dôstojnú prácu aj pre technické 

a robotnícke profesie.  

Služby a tovary obstarávame v meste 

efektívne a zároveň zodpovedne voči 

ľuďom a životnému prostrediu. Zvyšujeme 

tiež podiel zákaziek s dôrazom na súťaž, 

kvalitu, ako aj environmentálnu či sociálnu 

udržateľnosť.  Bratislava je však aj digitálne 

mesto. Komunikáciu a služby totiž posky-

tujeme rýchlo a bezpapierovo. Vývoj týchto 

služieb sa zrýchľuje aj vďaka silnejšiemu 

a kvalitnejšiemu internému prostrediu. 

Pokiaľ časť služieb budeme vytvárať in-

terne, je predpoklad, že tieto služby budú 

3.2.
Mesto, ktoré ide s dobou

Táto kapitola odkazuje na C.3.2.1 Strategické 
riadenie, prioritizácia a spolupráca, C.3.2.2 
Digitálne sebavedomé mesto, C.3.2.3 Zosúladená 
technická sieť pre budúcnosť
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V roku 2030 budú tri štvrtiny obyvateľov 
a obyvateliek využívať elektronické 
služby mesta.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  60. I 1

75%
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finančne výhodnejšie a môžeme ich navyše 

ponúkať ďalším samosprávam.  Plánovanie, 

rozhodovanie a príprava na budúcnosť sa 

opierajú o konkrétne dáta, ktoré dlhodobo 

zbierame a analyzujeme. Kybernetická 

bezpečnosť je dôležitá, preto pravidelne 

prijímame opatrenia, ktoré zabezpečujú 

bezpečný a etický prístup k spracovaniu 

dát, ako aj zodpovedné využívanie umelej 

inteligencie a nových technológií.

Bratislava prevádzkuje transparentný sys-

tém, vďaka ktorému dokáže skoordinovať 

opravy sietí a rekonštrukcie ciest medzi 

viacerými správcami tak, aby bol počet 

rozkopávok minimalizovaný. Technická 

infraštruktúra je totiž často neviditeľnou, 

no nevyhnutnou súčasťou mesta. Hlavné 

mesto má preto vybudovanú infraštruktúru 

zodpovedajúcu potrebám modernej doby. 

Jej súčasťou je sieť nabíjacích staníc pre 

elektromobily, senzory na zber dát o situácii 

v meste v reálnom čase, ako aj rozšírená 

metropolitná optická sieť.

35%

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  56. I 2

V roku 2030 je viac ako tretina zákaziek, ktoré 
mesto obstaráva, environmentálne a sociálne 
zodpovedných.



Nová bratislavská dlažba je 
unikátna svojimi grafickými 
prvkami, formátom, materiálom 
aj štruktúrou. Nájdete 
v nej inšpiráciu typickou 
architektúrou Bratislavy a tiež 
citlivé odkazy na ikonické 
ilustrácie a grafický jazyk 
Miroslava Cipára, Ľudovíta 
Fullu či Milana Dobeša, ktorých 
okrem Bratislavy spája láska 
ku geometrickým tvarom. 
Vodopriepustný povrch a jej 
hrúbka navyše zabezpečujú 
odolnosť proti poškodeniu. 

BRATISLAVSKÁ MESTSKÁ DLAŽBA 
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Na známych výtvarníkov 

odkazuje aj nezameniteľná 

dlaždica s nápisom Bratislava. 



Zmena klímy významne ovplyvňuje kaž-

dodenný život v meste. Mnohé dosahy 

pociťujeme už dnes, no v budúcnosti sa 

musíme na výzvy, ktoré prináša, pripraviť 

ešte dôkladnejšie. Preto je nevyhnutné, aby 

sme mysleli na klimatickú odolnosť a lepšie 

využívanie zdrojov v každom bode plánova-

nia a fungovania mesta. Aj to nám pomôže 

vytvoriť z Bratislavy budúcnosti mesto, ktoré 

zvláda klimatické výzvy.

Pri rozvoji mesta preto dbáme na budova-

nie klimatickej odolnosti. Verejné priestory 

postupne prepájame a zazeleňujeme tak, 

aby sme sa vyhli vzniku tzv. tepelných ostro-

vov – teda rozsiahlych nepokrytých plôch 

s veľmi teplými povrchmi, a to najmä v let-

ných mesiacoch. Taktiež budujeme riešenia, 

ktoré pomáhajú mestu zvládať prívalové 

dažde, ktoré budeme v Bratislave zažívať 

čoraz častejšie. Mesto navyše prevádzkuje 

monitorovaciu sieť, ktorá mu umožňuje 

priebežne kontrolovať stav a znečistenie 

životného prostredia a včas prijať adaptač-

né a regulačné opatrenia zvyšujúce jeho 

odolnosť voči environmentálnym hrozbám. 

Znižovanie emisií je totiž dôležitým cie-

ľom nielen pre mesto, ale aj pre život jeho 

obyvateľov a obyvateliek. Bratislava je 

tiež súčasťou misie Európskej únie „100 

Climate-Neutral and Smart Cities“, ktorej 

ambíciou je dosiahnuť prechod na klima-

tickú neutralitu do roku 2030. To znamená, 

3.3.
Mesto, ktoré zvláda 
zmenu klímy

Táto kapitola odkazuje na C.3.3.1 Zapojenie sa 
do boja o klimatickú odolnosť, C.3.3.2 Udržateľný 
prístup k využívaniu a zhodnocovaniu zdrojov
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Priemerná teplota povrchov 
za letné obdobie 2018 — 2021
získaná zo 6 multispektrálnych satelitných snímok Mestské lesy a Malé Karpaty veľkou 

mierou ovplyvňujú počasie na území 
mesta. V menšom meradle zlepšujú 
mikroklímu obyvateľov na okraji mestských 
častí (Lamač, Nové Mesto, Rača, Záhorská 
Bystrica, Devín a Dúbravka).

Vysoká koncentrácia 
zastavanosti, spevnené 
plochy a fabrika s mnohými 
výrobnými halami je zdrojom 
sekundárneho tepla. V okolí 
je poľnohospodárska pôda, 
ktorá prostredie nedostatočne 
ochladzuje.

Stará Vajnorská 
a Vajnorská je oblasťou 
s množstvom 
skladových priestorov 
a výrobných hál, 
s minimálnym podielom 
zelene.

Dunaj a lužné lesy 
pretínajú mesto najmä 
v jeho juhovýchodnej 
časti a na rozdiel od 
poľnohospodárskej 
pôdy sa toto prostredie 
neprehrieva.

Zdroj: USGS NASA Landsat 8 Program, MIB, vlastné spracovanie, 2022



že v roku 2030 budeme viac skleníkových 

plynov odstraňovať ako vypúšťať.

Ak sa chceme priblížiť k tomuto cieľu, je 

nevyhnutné využívať udržateľné zdroje. 

A práve v tomto idú Magistrát a mestské 

organizácie príkladom. Mestské budovy 

smerujú k energetickej efektivite a využívajú 

obnoviteľné zdroje energie. To znižuje ich 

uhlíkovú stopu, ako aj náklady na ich správu. 

Všetky verejné podujatia mesta sú zorga-

nizované tak, aby vytvárali čo najmenej 

nekompostovateľného a nerecyklovateľné-

ho odpadu.

Mesto navyše ponúka a podporuje služby, 

vďaka ktorým je udržateľný spôsob života 

jednoduchý a ekonomicky výhodnejší: zberné 

dvory a re-use centrá, komunitné kompo-

stárne či systém platenia podľa množstva 

vyhodeného odpadu (anglicky pay as you 

throw, pozn.). Aj vďaka tomu dokážeme zvýšiť 

mieru triedenia a recyklácie, znížiť skládkova-

nie a zároveň aj spaľovať menej odpadu. 
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  64. I 1

Do roku 2030 zníži Bratislava množstvo 
vyprodukovaného CO2 o 55 %.

-55%



132
133

Množstvo kompostovaného odpadu sa do 
roku 2030 zvýši 2,5-násobne. Vďaka tomu 
vytvoríme kompost – potrebné živiny – pre 
zelené plochy v meste.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaŠPECIFICKÝ CIEĽ Č.:  70. I 2

2,5x



Mestské 
parky a zeleň 
vytvárajú nielen 
podmienky na 
zdravý život, 
ale poskytujú 
aj možnosti na 
rekreáciu či 
šport.

BRATISLAVSKÉ PARKY
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1. Mesto pre 
všetkých, ktorí sa 
v ňom rozhodnú žiť

Sad Janka Kráľa sa rozprestiera na ploche 42 hektárov a denne je cieľom množstva ľudí nielen z Bratislavy, ale aj okolia. Je obľúbenou 

destináciou nielen pre rodičov s deťmi, športovcov a športovkyne, ale cestu sem nájdu aj návštevníci a návštevníčky mesta. Okrem 

komplexnej obnovy parku sa nového šatu dočká aj modernistická stavba od architekta Ferdinanda Končeka, ktorá sa svojou novou funkciu 

viac priblíži širokému publiku.
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Aj nevyužitým plochám vieme vrátiť život. Podobne 

vznikol aj multifunkčný park poskytujúci rôznorodé 

príležitosti na šport a oddych pri zástavke MHD Riviéra 

v Karlovej Vsi.



DO BUDÚCNOSTI

Bratislava v roku 2030 
ako inovatívne mysliace 
mesto
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Aj z obyčajného paneláku sa môže stať pasívny dom 

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým mesto čelí. To, aké kroky podnikneme 

dnes, ovplyvní kvalitu a bezpečnosť života v meste  budúcnosti. Narastie variabilita počasia 

a jeho extrémnosť. Vysoké horúčavy budú zvyšovať únavu a nehodovosť. Tí, ktorí sú odká-

zaní na prácu vonku alebo v budovách neprispôsobených na vysoké teploty, budú obzvlášť 

zraniteľní. Zmena klímy tak najviac zasiahne tých, ktorí nemajú možnosť úniku do lepších 

podmienok.

Vieme, že zmena klímy je téma, ktorá je pre ľudí tohto mesta dôležitá. Z prieskumov mesta 

vyšlo, že jeho obyvatelia a obyvateľky sa v budúcnosti najviac obávajú dopravného chaosu 

a klimatickej krízy. V porovnaní so zvyškom Slovenska je v Bratislave tiež viditeľne vyššia 

miera environmentálneho uvedomenia a chuť preto niečo urobiť. Mnohí si ale neuvedomujú 

komplexnosť a dlhodobosť tvorby týchto politík. Cieľ však máme spoločný. 

Inovácie, ktoré nám uľahčujú život a súčasne riešia problémy 

Ak chce mesto zmeniť správanie a myslenie obyvateľov a obyvateliek, musí im ponúknuť 

alternatívu, ktorá ponúka oproti dnešku výhody. Prechod na cirkulárnu a zdieľanú ekono-

miku vyžaduje zmenu uhla pohľadu – napríklad, ak potrebujem auto využiť, nemusím ho 

nevyhnutne vlastniť. 

Text vznikol na základe rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi:

Eva Streberová
envirošpecialistka, Metropolitný inštitút Bratislavy

Petra Dzurovčinová
vedúca oddelenia inovácií a digitálnych služieb, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy



Mesto musí byť gestorom a motivátorom týchto zmien. Potrebuje prijať opatrenia adaptácie 

infraštruktúry a budov s cieľom zvýšiť odolnosť existujúcich prvkov mesta. Musí motivovať 

ľudí a firmy k zelenším investičným projektom. V neposlednom rade však musí zvyšovať 

svoje kapacity talentov – ako odborníkov a odborníčok na krízový manažment, tak aj ľudí, 

ktorí zvýšia dlhodobý inovačný potenciál mesta. 

Informovanosť buduje odolnosť

V dnešnej digitálnej dobe má výhodu ten, kto je dobre informovaný. Mesto v súčasnosti 

buduje kapacity, aby mohlo lepšie poznať svojich obyvateľov a obyvateľky a naplno využiť 

potenciál, ktorý mu dáta o nich poskytujú. Digitalizácia a prepojenie služieb mesta tak po-

môžu lepšie spoznať ich potreby a preferencie. 

Vybudovanie siete senzorov pomôže mestu lepšie monitorovať prostredie. Verejné osvetle-

nie v meste môže fungovať aj ako informačný systém, ktorý nielenže meria kvalitu ovzdušia, 

množstvo hluku a zrážok či smer vetra, ale vie nás aj varovať pri katastrofách. Vytvára tak 

priestor na využívanie umelej inteligencie a digitálnych dvojičiek pre lepšie mapovanie, pláno-

vanie a adaptáciu mesta. Našou výhodou je, že sa môžeme odraziť od iných miest, ktoré tieto 

riešenia už odskúšali, a pomerne jednoducho ich následne aplikovať do kontextu Bratislavy.

Úradník je nositeľ misie, nie administrátor

To, ako mesto funguje, závisí od ľudí v jeho zákulisí. Vízia úradníka a úradníčky v roku 2030 

je na míle vzdialená od stereotypov v hlavách našich priateľov a priateliek či rodičov. Úlohou 

úradníkov a úradníčok nie je iba pečiatkovať a jednoducho rozhodovať, ale komplexne po-

chopiť situáciu, vedieť prijať rôznorodé pohľady na vec a pracovať v neustále sa meniacom 

prostredí. Úlohou ľudí, ktorí pracujú na úrade, je byť nositeľmi vízie budúcnosti a strategic-

ky spolupracovať so všetkými aktérmi a aktérkami v meste s cieľom pretaviť túto víziu do 

skutočnosti.

Mesto je dramaturg inovatívneho prostredia

Bratislava dlho žila pod svoje pomery. Mnohí to opísali ako neustále pokusy dobehnúť to, čo 

sa za posledných 30 rokov stalo štandardom v iných mestách. Je čas presunúť sa do fázy, 

kde Bratislava dokáže naplno rozviť svoj potenciál. 3.
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Inovácie sa však nedejú v bubline. Práve naopak, pre ich vznik je potrebná spolupráca 

medzi sektormi. Mesto má totiž jedinečné postavenie a možnosť prepájať jednotlivé sektory 

a budovať inovačný ekosystém, ktorý ponúka priestor pre experimentovanie, nápady a eko-

nomické príležitosti prinášajúce nové pracovné miesta a talent.

Kým sa môžeme inšpirovať?

Inšpiráciou v inovatívnom územnom plánovaní je pre nás aj štvrť 22@Barcelona (Districte 

de la innovació, pozn.). Tá je vzorom pre iné mestské časti, ale súčasne aj priestorom pre 

pilotné projekty inovácií (ako inteligentné osvetlenie, digitálny územný plán a iné). Mesto 

Barcelona vo štvrti 22@ ukazuje funkčnú spoluprácu so súkromným sektorom a vedeckými 

inštitúciami. Medzi ukážky dobrej praxe patrí územné plánovanie s ohľadom na preferenciu 

verejnej a zdieľanej dopravy, viacúčelová funkčnosť verejných priestorov a budov, ako aj ich 

koncepcie udržateľnosti.

 

Holandský Eindhoven sa takisto sústreďuje na inovácie vo štvrti, ktorej cieľom je združovať 

talenty a startupy. Toto holandské „Silicon Valley“ spája výskumy odolnosti mesta na zmenu 

klímy. Súčasťou je projekt inteligentného mestského osvetlenia, ktoré prispieva k zvýšeniu 

bezpečnosti, ako aj zberu dát pomocou senzorov na monitorovanie kvality ovzdušia, hluku 

a iných klimatických a environmentálnych ukazovateľov, vďaka čomu vie mesto včasne 

informovať rezidentov a rezidentky  v krízových situáciách.

Iným zaujímavým inovatívnym prístupom zvyšovania reaktívnosti mesta je holandský 

projekt spolupráce mestských samospráv, kde medzi mestami po niekoľkých mesiacoch 

rotujú tímy zamestnancov a zamestnankýň v rámci konkrétnych agend. Experti a expertky 

na dopravu v Amsterdame sa tak po troch mesiacoch presunú do Rotterdamu, kde riešia 

iné problémy. Obdobné formy moderného manažmentu zvyšujú schopnosť miest efektívne 

zvládať výzvy a rozumieť rýchlo sa meniacim potrebám.
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Marko, Oto Nováček, Martin Šveda, Roman 
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Ľudmila Novacká, Vladimír Grežo, Zora Jaurová, 

Nina Ernecker, Tomáš Bezoušek

Ekonomický rozvoj: 

Matúš Lupták, Ján Mazúr, Bruno Konečný, 
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Miriama Kanioková, Lenka Plavuchová Antalová, 

Lucia Štasselová, Sergej Kára, Hana Štetinová, 

Jana Langová, Marica Šiková, Marián Horanič, 

Anna Ghannamová, Jozef Kákoš, Zdenka 

Letenayová, Alexandra Pódová, Rostislav 

Pořízek, Eva Račická, Barbora Brichtová, Iveta 

Chovancová, Anna Pivková, Táňa Sedláková, 

Zuzana Michalidesová Kubíková

*Riadiaca skupina komunitného plánovania sociálnych služieb 

podľa rozhodnutia primátora č. 5/2021 plnila funkciu pracovnej 

skupiny PHSR.

Vzdelávanie: 

Ema Tesarčíková, Vladimír Burjan, Viera 

Kalmárová, Peter Dráľ, Martin Kuruc, 

Tina Gažovičová, Viktor Križo, Michal Rehúš, 

Alexandra Ostertagová, Mária Bednáriková, Alena 

Tomanová, Jakub Hrbáň

Kultúra*: 

Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová, Iva 

Borčinová, Petra Báliková, Dominika Belanská, 

Zuzana Bobiková, Viera Böttcher, Martin Brix, 

Ľubomír Burgr, Ladislav Dudor, Michal Duchoň, 

Šimon Ferstl, Katarína Figula, Petra Fornayová, 

Nina Galanská, Peter Galdík, Ľudka Glembová, 

Zuzana Hallová, Žofia Halmová, Jana Hamšíková, 

Zuzana Hekel, Jakub Hrbáň, Tomáš Hučko, 

Katarína Hulíková,  Zora Jaurová, Šymon Kliman, 

Martin Kováč, Miroslava Kovářová, Patrik Krebs, 

Slávo Krekovič, Martin Krištof, Eva Križková, 

Katarína Kucbelová, Hana Kucharovičová, Magda 

Kuchtová, Zuzana Liptáková, Jozef Lupták, Martin 

Macko, Lea Majerčáková, František Malík, Dušan 

Martinčok, Zuzana Mrvová, Laco Oravec, Róbert 

Pakan, Martin Piaček, Zuzana Palicová, Michaela 

Pobudová, Sandra Polovková, Jürgen Rendl, 

Ivana Rumanová, Jana Slezáková, Matej Sotník, 

Ivo Štassel, Tomáš Štefek, Peter Šulej, Pavel 

Šuška, Katarína Trnovská, Daniel Vadas, Zuzana 

Weberová, Silvia Zvarová, Roman Žitňanský 

a ďalší

*Členovia a členky pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie 
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