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ÚVOD
Kvalitná, inkluzívne tvorená stratégia predstavuje základ 
pre realizáciu vízie mesta a pre nasmerovanie obmedze-
ných zdrojov do projektov a opatrení. Táto myšlienka nás 
viedla pri tvorbe tohto dokumentu – stratégie hlavného 
mesta Slovenskej republiky do roku 2030. Obsahuje ná-
vod, ako spraviť z Bratislavy starostlivé, dostupné a odolné 
mesto pre všetkých. Táto vízia má tri hlavné prvky.
 
Bratislava je mestom stvoreným pre ľudí, tí ju zároveň 
spoluvytvárajú. Bratislava sa preto zaujíma o životné pod-
mienky obyvateliek a obyvateľov a neustále ich skvalitňuje. 
Aktívne zlepšuje dostupnosť bývania či sociálnych služieb. 
Ľudí považuje za partnerov pri spolupráci na tvorbe mesta. 
Hrdo sa hlási k princípom a hodnotám rovnosti, inklúzie, 
demokracie a dostupnosti príležitostí a na ich základe tvorí 
svoje služby.
 
Bratislava je zároveň zdravým a živým mestom. Preto sa 
citlivo rozvíja tak, aby si zachovala primeranú mierku. Dbá 
o rôznorodú a dostupnú vybavenosť štvrtí, ich kultúrnu 
ponuku, zelenú či športovú infraštruktúru. Verejné priesto-
ry sú tvorené ako kvalitné a dostupné. Bratislava pristupuje 
šetrne k prírodným zdrojom a vzácnym prírodným priesto-
rom.
 
Bratislava sa pripravuje na výzvy budúcnosti – učí sa z 
nedávnych neočakávaných kríz, akými bola pandémia Co-
vid-19 či vojna Ruska proti Ukrajine. Má preto vybudované 
kvalitné a odolné inštitúcie schopné strategicky, odborne 
a efektívne riadiť mesto. Infraštruktúra mesta zodpovedá 
nielen štandardom 21. storočia, ale aj potrebám budúcnos-
ti. Mesto je tak pripravené lepšie zvládať dopady klimatic-
kej krízy.
 
Táto vízia je v dokumente rozpracovaná do cieľov vrátane 
ukazovateľov merajúcich úspech napĺňania cieľov straté-
gie. Strategická časť, organizovaná podľa troch tematic-
kých celkov načrtnutých vyššie, nadväzuje na analytickú 
časť organizovanú sektorovo. Súčasťou stratégie je aj 
zásobník projektov a opatrení, ktorých realizáciou sa napĺ-
ňajú ciele.
 
Bratislava je kultúrnym, ekonomickým, sociálnym aj politic-
kým centrom Slovenska. Má preto osobitnú zodpovednosť 
za svoj rozvoj, ktorý je prepojený s rozvojom celej krajiny. 

Úspech Bratislavy v zabezpečovaní podmienok pre kvalitný 
život obyvateľov a obyvateliek, pre prilákanie a usadenie 
sa nových firiem, organizácií či kvalifikovaných zamestnan-
cov je preto kritický pre dlhodobý úspech Slovenska. 
 
Stratégia Bratislava 2030 predstavuje ambiciózny, no sú-
časne realistický plán do konca dekády. Pri tvorbe a nasta-
vovaní cieľov sme dbali o to, aby adresovali najpálčivejšie 
problémy mesta a jeho obyvateliek a obyvateľov pri pred-
staviteľných rozpočtových zdrojoch. Táto stratégia vznika-
la v širokej participácii s obyvateľkami a obyvateľmi mesta, 
zúčastnenými partnermi či samosprávami.
 
Poďakovanie patrí všetkým vedúcim, členkám a členom 
pracovných skupín, edičného tímu, ďalším kolegyniam a 
kolegom zúčastneným na procese tvorby stratégie, opo-
nentom, všetkým, ktorí stratégiu pripomienkovali, našim 
partnerom v ostatných zložkách bratislavskej samosprávy, 
členkám a členom komisií mestského zastupiteľstva, vede-
niu hlavného mesta, poslankyniam a poslancom mestského 
zastupiteľstva.

Ján Mazúr 
  riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy 



Čo nájdete v dokumente? 
Dokument, ktorý držíte v rukách, hovorí o komplexnom rozvoji mesta na 
ďalšie roky vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú mestského života.  
Je rozdelený do niekoľkých častí. Niektoré sú tak obsiahle, že ich rozdeľu-
jeme do separátnych dokumentov. Na tieto však odkazujeme v sumárnom 
členení.

 
A – Vízia Bratislavy popisuje celkovú víziu rozvoja mesta a tiež v krátkosti 
hovoríme o tom, čo je strategické plánovanie. Dočítate sa tu aj, ako sa plán 
bude napĺňať či realizovať a rovnako tak ako bude financovaný.

 
B – Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu výcho-
diskovej situácie mesta, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohro-
zenia v nadväznosti na existujúce stratégie, koncepcie alebo využívanie 
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja či definovanie 
podmienok udržateľného rozvoja mesta. Tematické oblasti v analytickej 
časti kopírujú štruktúru kompetencií miestnej samosprávy. 

 
C – Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej 
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta 
rešpektovaním princípov regionálnej politiky, aby sa dosiahol vyvážený 
a udržateľný rozvoj územia a kvality života jeho obyvateliek a obyvateľov.

V tejto časti nájdete aj informácie k:

 → programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít 
na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta, predpoklad 
očakávanej zmeny,

 → finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých 
opatrení, aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie 
programu rozvoja mesta. 

Poďakovanie 

Poďakovanie patrí tisíckam žien a mužov,  
obyvateľkám, obyvateľom, návštevníčkam, 
návštevníkom, reprezentantkám a reprezentantom 
tohto mesta z rôznych jeho častí, rozmanitých 
sektorov, hierarchií, organizácií v rámci aj mimo 
samosprávy mesta Bratislava za neúnavnú  
a dlhodobú prácu, ktorá sprevádzala tvorbu  
tohto plánu. 

Tím Bratislava 2030
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A. 1 BRATISLAVA, MESTO PRE 
VŠETKÝCH

Bratislava v roku 2030 môže mať rôznu tvár. To, v akej 
podobe ju vidíme za desať rokov, však už teraz hovorí 
o potrebe pripraviť sa na život v blízkej aj vzdialenejšej 
budúcnosti.
Spoločná chuť plánovať, meniť a posúvať sa na 
nasledujúcich stranách zhmotňuje do dôležitého 
Program rozvoja mesta. My všetci svojim konaním 
a rozhodnutiami prispievame k tomu, ako sa vyvíja 
a posúva spoločnosť a prostredie. Okrem zámerov 
a špecifických cieľov v našom pláne tiež predkladáme 
víziu fungujúcej Bratislavy, ktorá má čo ponúknuť 
nielen vlastným obyvateľom, obyvateľkám, jej 
návštevníkom a návštevníčkam, ale aj iným mestám 
a obciam v našej krajine či okolitým štátom.

Načrtáme plán, ktorý reaguje na potreby svojich 
obyvateľov a obyvateliek, ale nezabúda ani na 
celospoločenský a politický kontext. Vieme, kam si 
hlavné mesto zaslúži smerovať. Vízia Bratislavy v roku 
2030 je ambiciózna, no postavená je na reálnych 
základoch. Nerobíme ju len pre seba. V rukách máme 
zodpovednosť za niekoľko stoviek tisíc ľudí, ktorí 
mestu vdychujú život. Bez ľudí tohto mesta, bez ich 
energie by sme premietali na stenu iba prázdnu ideu, 
bez nutnosti pretaviť ju v realitu.
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Bratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030  

> A. Vízia Bratislavy

Bratislava, mesto pre všetkých

Naše zvyky a správanie je to, čo nás robí Bratislavčankami 
a Bratislavčanmi 

Napriek dlhodobému stereotypu, že Bratislava je mestom nemilovaným, 
prieskum verejnej mienky obyvateliek a obyvateľov Bratislavy ukázal, že 
až 83 percent opýtaných má k mestu skôr pozitívny vzťah.1 Hlavné mesto 
ponúka svojim obyvateľkám a obyvateľom množstvo výhod, ktoré ľudia tu 
žijúci cítia. Netýkajú sa však len práce či štúdia, ale najmä každodenného 
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 – 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 svoje obyvateľky 
a obyvateľov stará, tie a 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 obyvateľky a obyvateľov, ktorí 
na rodnom liste majú hlavné mesto. To je totiž 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 nespočetne 
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. 

Bratislava roku 2030 by tak mala byť pre svoje obyvateľky a obyvateľov 
zdravé a živé mesto s mierkou. Mala by byť mestom, ktoré sa rozvíja 
polycentricky s dôrazom na dostupnosť služieb, občianskej vybavenosti 
a kultúry v rámci jednotlivých susedstiev. Mesto chrániace základne prí-
rodné zdroje a zabezpečujúce kvalitný verejný priestor, rozmanitú kultúrnu 
ponuku a dostupné možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl. 
Mesto, v akom by chcel žiť každý.

1 Reprezentatívny prieskum verejnej mienky pre HMBA, MEDIAN, august 2021

Hodnoty otvoreného mesta všetkých

Keď si predstavíme Bratislavčanku alebo Bratislavčana naprieč vekovými, 
národnostnými, kultúrnymi či sociálnymi spektrami, máme pred sebou 
rôznych ľudí. Inak sa vidíme sami, inak nás vidia z vonku. Každý a každá 
z nás si so sebou nesie otlačok identity mesta, v ktorom žije alebo žil. Ale 
identita nie je niečo vytesané do kameňa. Identita mesta 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. Určuje hranice a zastavuje 
pohyb, rast či posun. Na druhú stranu, všetko živé musí rásť. 

Identitu nemajú len ľudia, no aj mesto samotné. Diskurz o tejto téme často 
vedie k otázke, či v prípade hlavného mesta hovoríme o hlavnom meste 
jednej národnosti. Ak sa obzrieme do minulosti, uvedomíme si, že na 
Slovensku tlejú otázky (nielen) národnostnej identity v rôznych podobách 
od 19. storočia. Ostatne, sme veľmi mladý národ, ktorý za 150 rokov 
prekonal obrovský modernizačný pokrok. Kým pred vyše storočím a pol 
Slováci takmer neexistovali a boli etnikom horného Uhorska, dnes sme 
hrdým členom jedného z najmodernejších politických zoskupení na svete – 
Európskej únie. Na takýto pokrok treba byť náležite hrdý. Netreba však ani 
zabúdať a uvedomovať si jeho vedľajšie efekty. Hľadanie národnej, ale aj 
mestskej identity je jedným z nich.

Bratislava práve aj pre svoje historické a geografické východisko v pod-
state nikdy nebola rýdzo slovenským mestom. Jej poloha, história, ako aj 
pozícia medzinárodnej obchodnej cesty z nej vytvorili bránu medzi našou 
krajinou a vonkajším svetom. Umiestnenie v srdci stredoeurópskeho re-
giónu, kde administratívne hranice mesta sú zároveň aj z časti národnými 
hranicami, hovorí jedno – Bratislava nemôže byť hlavným mestom jedného 
etnika, národnosti či homogénnej skupiny ľudí. Mala by totiž byť dobrým, 
moderným, inovatívnym mestom pre všetkých, ktorí sa v ňom rozhodnú 
usídliť. Či sú to ľudia, ktorí v meste žijú generácie, tí, čo sa presťahovali 
v rámci krajiny, pohraničia či z krajín EÚ alebo mimo nej. Rôznorodosť dá 
obyvateľkám a obyvateľom na výber byť tým, kým chcú, a zároveň sa 
identifikovať s viacerými možnosťami. V našich víziách a cieľoch je preto 
Bratislava v roku 2030 mestom navrhnutým pre všetkých. Je mestom 
starostlivým a vytvára alebo zabezpečuje podmienky pre dôstojný život 
každej a každého, ktorá a ktorý sa v ňom rozhodne žiť.
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> A. Vízia Bratislavy

Bratislava, mesto pre všetkých

Našu identitu silne formuje naša lokalita

Jedna z neodškriepiteľných výnimočností Bratislavy tkvie aj v jej rozma-
nitej 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 obrovskou, lenivou 
nížinou. Do kopcov sa štverá svojim umiestnením na úpätí pohoria Malé 
Karpaty 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. Na túto tému nadväzujeme v pláne 
témami otvorenosti, regionality, presahov dennej dynamiky hlavného 
mesta, cez svoje hranice a hranice štátu. 

Keď premýšľame o Bratislave, nesmieme tiež zabúdať na kontext Sloven-
ska. Hlavné mesto totiž reprezentuje krajinu a malo by byť jej symbolom. 
Tu sa nevyhneme porovnaniam s blízkymi hlavnými mestami, ktoré boli 
centrami štátov dlhšie ako Bratislava. Ich krajiny do nich masívne investo-
vali, architektúra či inštitúcie boli ukážkové a stali sa národnými symbolmi. 
Počas Československa 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.

Aby sme sa však dokázali posúvať dopredu, musíme byť pripravení čeliť aj 
výzvam budúcnosti. Svojimi opatreniami sa budeme snažiť nielen o mesto 
moderné, ale aj odolné, ktoré aktívne zhodnocuje svoju polohu stredoeu-
rópskej metropoly. Hlavné mesto, ktoré je strategicky, odborne a efektívne 
riadeným mestom s inštitúciami, digitálnou, dátovou a technickou infraš-
truktúrou, ktorá zodpovedám potrebám modernej doby a dokáže znižovať 
dopady klimatickej krízy. Aj tieto opatrenia umožnia Bratislavčankám 
a Bratislavčanom užiť si mesto čo najdlhšie a v čo najvyššej kvalite života. 

Ak sa však v našej debate vrátime úplne na začiatok, to, ako bude 
naše mesto vyzerať za dekádu, máte vo svojich rukách. Identitu mesta 
totiž ovplyvňujú aj mestské politiky. Jeden zo spôsobov, ako ich meniť, 
nachádzate práve v strategickom pláne Bratislava 2030. Nájdete v ňom 
identifikované ciele a opatrenia, ktoré sa odzrkadlia v jej ďalšom smero-
vaní. Na ich pretavenie v realitu je však dôležitá stabilná a konzistentná 
implementácia týchto dlhodobých politík. Práve dlhodobé vízie a ciele 
sa nám pomôžu priblížiť moderným mestám s vysokou kvalitou života. 
Tie sú totiž výsledkom dekád zmien a snaženia. V kontexte mesta, ktoré 
definujú práve rýchle série hlbokých zmien, je stabilita a rozvoj tým, čo 
si želáme. Inak tomu nebude ani v našom prípade. Plán, ktorý držíte 
v rukách, je jedným z nástrojov, ako potrebnú stabilitu dosiahnuť.



Bratislava v roku 2030 ako starostlivé,  
dostupné a odolné mesto pre všetkých. 

Bratislava je mesto stvorené pre ľudí.  
Je to starostlivé mesto, ktoré vytvára a 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. Mesto presadzuje 
rovnosť, inklúziu a dostupnosť príležitostí. 

Bratislava je zdravé a živé mesto s mierkou.  
Rozvíja sa ako mesto krátkych vzdialeností do viacerých 
centier, kde služby, občianska vybavenosť a kultúra 
sú 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 
a zdravý životný štýl. 

Bratislava je mesto pripravené čeliť  
výzvam budúcnosti.  
Je to odolné a sebavedomé mesto, ktoré sa úspešne 
presadzuje v kontexte strednej Európy. Je to strategicky, 
odborne a efektívne riadené mesto s modernými 
inštitúciami a digitálnou, dátovou a technickou 
infraštruktúrou zodpovedajúcou potrebám budúcnosti. 
Úspešne znižuje dopady klimatickej krízy.
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A. 2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE 

A. 2. 1. Čo je strategické plánovanie?

Dynamický rozvoj technológií a spoločnosti nás privádza do komplexnej-
šieho a navzájom previazanejšieho sveta. Preto je veľmi dôležité dôkladné 
poznanie minulého, ale aj súčasného stavu, v akom sa nachádza či 
nachádzalo. Od poznania minulého a súčasného vieme odvodiť potreby 
a vízie budúceho rozvoja mesta. 

Nárast agendy samosprávy mesta a zahltenie operatívnymi úlohami 
udržiava samosprávy v stave konštantného krízového manažmentu. Práve 
ten im neumožňuje sa na chvíľu zastaviť a vzhliadnuť k horizontu, na ktorý 
je potrebné sa nielen sústrediť, ale aj pripraviť. Kým bežná agenda sa sú-
streďuje len na úspech aktuálneho, strategický plán prináša pohľad z inej 
perspektívy a umožňuje vidieť projekty v kontexte. Pomáha samosprávam 
určiť priority a nasmerovanie investícií, identifikuje prepojenia projektov 
a potenciál posunúť mesto k dosiahnutiu strategických cieľov.

Budúcnosť so všetkými pozitívnymi, ale aj negatívnymi aspektmi príde, 
či na ňu budeme pripravení alebo nie. Rozdiel medzi mestom, v akom 
chceme žiť a v akom budeme žiť teda závisí od našej schopnosti vyhod-
nocovať aktuálne trendy a výzvy, stanoviť si ciele v kvalite života a život-
ného prostredia a programovo alokovať zdroje a realizovať opatrenia pre 
ich dosahovanie.

Práve tieto snahy nastaviť jasné smerovanie rozvoja samosprávy 
zachytáva Program rozvoja obce (PRO), ktorý môžete poznať aj pod 
starším pomenovaním Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHSR). Zachytáva víziu aj konkrétne ciele, kam sa chceme dostať. Je 
cestovnou mapou, ktorá nastavuje jednotlivé kroky, ich časovú následnosť 
ako aj určenie zodpovednosti a identifikáciu finančnej potreby, ktorá sa 
musí odraziť v rozpočte mesta. Program rozvoja obce – tento dokument 
budeme nazývať Bratislava 2030.
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Vyhodnotenie PHSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 
ďalej analyzuje mieru dosahovania tzv. globálnych cieľov. Avšak na tejto 
úrovni neboli stanovené merateľné ukazovatele, len aktivity a opatrenia, 
z ktorých veľká časť bola mimo kompetencií samosprávy hlavného mesta. 

Zároveň programová a realizačná časť PHSR, teda plánovanie realizácie 
aktivít prepojených na strategické ciele hlavného mesta SR, neboli integ-
rálne prepojené s procesom prípravy a vyhodnocovania programového 
rozpočtu. Z tohto dôvodu vznikli 2 paralelné procesy tvorby investičných 
plánov na najbližšie 3 roky a ich odpočtu. Jeden mal stanovené dlhodobé 
strategické ciele (tvorba akčných plánov) a druhý plánoval alokáciu 
finančných zdrojov, a teda aj reálnu implementáciu (programový rozpočet). 
Z dôvodu neprepojenia týchto dvoch procesov nemohol byť dlhodobý 
rozvoj mesta systematicky plánovaný a napĺňaný. To viedlo k dlhodobej 
akumulácii investičného a modernizačného dlhu mesta, mestských orga-
nizácií, fragmentácii rozvojových úsilí a nárastu bežných výdavkov pri nie 
výrazne rastúcej kvalite poskytovaných služieb.

Bratislava 2030 má preto ambíciu lepšie nastaviť implementáciu ako aj 
systém monitorovania a vyhodnocovania dosahovania stanovených cieľov. 
Je to tiež dokument, ktorý potrebujeme v zmysle § 8 zákona č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Ako mesto totiž máme povinnosť 
vypracovania strategického rozvojového dokumentu, tzv. Programu 
rozvoja obce (mesta).

A. 2. 2. Prečo potrebujeme nový plán?

Už spomínaný Program rozvoja obce, ktorý sa spracováva podľa zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení podľa neskor-
ších predpisov, je základný strednodobý strategický dokument obce. Ide 
o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy identifikujúci problémy 
a kľúčové výzvy, ktorým čelí samospráva a definuje ciele a priority rozvoja 
do budúcnosti. Zároveň prináša súbor opatrení a nástrojov, ktorými bude 
môcť samospráva stanovené ciele dosiahnuť. 

Účelom dokumentu je definovanie rozvojového potenciálu a limitov mesta, 
nastavenie strategických priorít a indikatívneho implementačného rámca 
na dosahovanie vytýčených cieľov.

Posledný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy bol nastavený na roky 2010 – 2020. Obdobie platnosti tohto 
strategického plánu vypršalo. Preto bolo nevyhnutné pristúpiť k spra-
covaniu novej stratégie, ktorá stanovuje nové ciele pre ďalšiu dekádu. 
Existencia schváleného strategického dokumentu PRO je zároveň zák-
ladnou podmienkou pri predkladaní žiadosti mesta o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov európskych štrukturálnych 
a investičných fondov.

Príprava nového strategického dokumentu zároveň reagovala na proces 
programovania kohéznej politiky EÚ a spustenie nového programového 
obdobia na roky 2021 – 2027, ako aj na prípravu nového PHRSR Bratislav-
ského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027. 

Pri vyhodnotení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, ktorý predstavoval predchádza-
júci platný program rozvoja mesta, boli skonštatované nasledovné zistenia: 

 → Z pohľadu ekonomickej konkurencieschopnosti mesta a regiónu na 
základe rastúcej hodnoty trendu indexu konkurencieschopnosti 
regiónov (EU RCI) bola vízia rozvoja mesta naplnená. 

 → Z pohľadu kvality života cieľ nebol vyhodnotiteľný vzhľadom k pilot-
nej fáze implementácie metodiky „Social progress index” na území 
Bratislavského kraja, avšak hodnoty indikátorov EU SPI dosiahli 
nadpriemerné hodnoty len za dostupnosť základnej vzdelávacej 
infraštruktúry. 

 → Z pohľadu atraktivity prostredia mesta môžeme vyhodnotiť migračný 
prírastok obyvateľov s dlhodobým rastúcim trendom indikujúcim 
zvyšujúcu sa atraktivitu hlavného mesta pre trvalý pobyt. 
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Proces prípravy Bratislava 2030

Nový Program rozvoja obce (PRO) alebo inak Program rozvoja (obce) 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2030 sme pre potreby tejto 
publikácie nazvali Bratislava 2030. 

Hlavné mesto SR Bratislava zahájilo práce na novom strategickom doku-
mente v máji 2019. Prijatím uznesenia MsZ 173/2019 sa odštartoval proces 
koordinácie prípravy PRO, ktorý stál na troch základných princípoch:

 → interné riadenie spracovania materiálu za pomoci expertných kapacít 
mesta a mestských organizácií, ktoré viedli pracovné skupiny a iné 
participatívne konzorciá s cieľom prepojenia strategického plánova-
nia na interné procesy mesta (programový rozpočet, plán VO a pod.);

 → využitie participatívnych vstupov a zapojenie širokej, odbornej aj 
stakeholderskej verejnosti pomocou verejných stretnutí (metropolitné 
fóra), prieskumov, workshopov a predovšetkým stretnutí pracovných 
skupín zložených z vedúcich či odborných zamestnancov mesta, 
mestských častí a organizácií, ako aj externých expertov;

 → integrovaný prístup pri tvorbe stratégie v zmysle prepájania sekto-
rových politík (horizontálna integrácia) a opatrení rôznych miestne 
pôsobiacich aktérov (vertikálna integrácia).

Dokument je spracovaný v súlade s Metodikou inštitucionálneho rámca 
tvorby verejných stratégií schválenou uznesením vlády SR č.197/2017 
z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

Z pohľadu nastavenia metodiky a procesu bola veľkou výzvou pandémia, 
ktorá do značnej miery ovplyvnila možnosti a nastavenie prípravy PRO 
a participácie. Napriek tomu bola snaha nastaviť proces prípravy tak, aby 
dokument zachytil spoločnú víziu pre rozvoj Bratislavy a vytvoril priestor 
pre zapojenie všetkých relevantných aktérov. 

Pracovné skupiny

Príprava obsahu novej stratégie, t. j. analýza súčasného stavu, východísk, 
nastavenie cieľov, opatrení a nástrojov pre realizáciu, spočívala v práci 
pracovných skupín. 

Prvé stretnutia pracovných skupín sa uskutočnili v prvej polovici roka 
2020. Bolo vytvorených 6 tematických pracovných skupín, ktoré pozostá-
vali zo zástupcov samospráv a Magistrátu. Témy pracovných skupín boli 
kultúra, školstvo a vzdelávanie, sociálne veci, energetika, doprava, životné 
prostredie a odpady. V priebehu mesiacov apríl až jún 2020 sa pracovné 
skupiny stretli trikrát a formou facilitovaných workshopov vypracovali 
spoločné úlohy. Cieľom stretnutí bolo preskúmať súčasný stav, pomenovať 
hlavné problémy a priority, a to predovšetkým z pohľadu jednotlivých 
samospráv.

A. 2. 3. Metodika a proces tvorby plánu
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Prvý prieskum realizovala nezávislá agentúra na reprezentatívnej vzorke 
obyvateľstva. Prieskum prebehol online a telefonicky a zapojilo sa doň 
1009 respondentiek a respondentov žijúcich v Bratislave. Druhý prieskum 
realizoval Metropolitný inštitút Bratislavy s cieľom overiť a potvrdiť tézy, 
ktoré vyplynuli z prvého prieskumu. Do prieskumu, ktorý sa realizoval 
v online forme, sa zapojilo takmer 3000 obyvateliek a obyvateľov. 

Informovanie a komunikácia

Neopomenuteľnou súčasťou procesu prípravy plánu bolo priebežné infor-
movanie verejnosti a aktérov ohľadne tém, procesu a aktivít. Pre potreby 
zapojenia verejnosti vznikla webová stránka www.bratislava2030.sk 
s informáciami o aktuálnom dianí, výstupoch a procese. Zároveň bolo 
možné sa cez stránku prihlásiť na odber newslettera, cez ktorý boli 
rozposielané aktuálne informácie o príprave tejto stratégie. 

Ďalšou aktivitou realizovanou v snahe zvýšiť povedomie širokej verejnosti 
o príprave strategického dokumentu bola séria popularizačných tema-
tických verejných podujatí pod názvom Quiztalk Bratislava 2030, kde sa 
mohli účastníčky a účastníci dozvedieť viac o tom, ako nová stratégia 
vzniká, a diskutovať s odborníkmi o navrhovaných opatreniach.

tabuľka 1 Koordinačná štruktúra procesu spracovania Bratislavy 2030

Gestor tvorby Matúš Vallo, primátor

Koordinátor prípravných prác / 
koordinátor tvorby stratégie

Eduard Donauer *aktívny do augusta 2021  
Ján Mazúr

Členovia riadiaceho výboru Michaela Benedigová 
Monika Debnárová
Eduard Donauer *aktívny do augusta 2021

Ctibor Koštál 
Ján Mazúr 
Elena Pätoprstá 
Viera Sláviková
Juraj Šujan

Tím pre tvorbu Ján Mazúr (hlavný editor)
Ján Brunovský
Lucia Ciranová
Zuzana Čupková
Juraj Hurný
Milota Sidorová
Zuzana Žurkinová 
Viliam Záhumenský *aktívny do decembra 2021

V roku 2021 boli na základe reflexie predchádzajúceho procesu a zistení, 
ako aj požiadavky vyplývajúcej zo zapojenia Bratislavy do projektu Urbact, 
zostavené pracovné skupiny z odborných pracovníkov a vedúcich oddele-
ní Magistrátu a externých expertov. Pracovné skupiny boli opäť tematické, 
tentokrát však pokrývali širšie spektrum tém. Členovia 11 pracovných 
skupín sa pravidelne stretávali, ich úlohou bolo identifikovať najdôležitejšie 
výzvy a definovať ciele, kam sa potrebuje Bratislava do roku 2030 posunúť. 
Pracovné skupiny v prvej fáze mali 57 členov a v druhej fáze 116 členov. 
Zoznam členiek, členov, konzultantiek a konzultantov nájdete v záverečnej 
časti knihy medzi spracovateľským tímom.

Metropolitné fóra

Metropolitné fóra boli dôležitou súčasťou procesu prípravy Bratislava 
2030. Metropolitné fórum vzniklo ako priestor pre spoločnú transparentnú 
diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami organizovanej 
občianskej a odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovlád-
neho sektoru. Základnou úlohou fór bolo poskytovať spätnú väzbu tímu 
Bratislava 2030, mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania riešení 
konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Stretnutia boli príle-
žitosťou diskutovať výzvy, ktorým Bratislava čelí, pomenovať problémy, 
spoločne kreovať vstupy pre víziu a neskôr aj overiť formulovanie cieľov 
a opatrení.

Prvé metropolitné fórum bolo venované témam životného prostredia, 
mobility a energetiky. Počas druhého prebehla diskusia ku kultúre, škol-
stvu a sociálnym veciam. Tretie fórum v poradí bolo zamerané na globálne 
megatrendy a ich reflexiu v kontexte Bratislavy. Štvrté a piate stretnutie sa 
sústredilo na budúcnosť a hľadanie silnej vízie. Posledné dve fóra priniesli 
prezentácie predbežných výstupov pracovných skupín a vytvorili priestor 
na zber spätnej väzby aj od širšej verejnosti.

V období od marca 2020 do septembra 2021 prebehlo sedem metropo-
litných fór, ktorých sa spolu zúčastnilo 175 zástupcov rôznych organizácií 
a stakeholderov. Ôsme metropolitné fórum bolo verejné prerokovanie, kde 
bol strategický plán detailne predstavený a začal sa zber pripomienok.

Informácie o Metropolitných fórach nájdete na odkaze: https://bratisla-
va2030.sk/metropolitne-forum/dokumenty/, a záznam z predstavenia 
strategického plánu na youtube kanály Metropolitný inštitút Bratislavy.

Prieskum verejnej mienky 

Ďalšou aktivitou v procese prípravy plánu bol prieskum verejnej mienky, 
ktorý sa realizoval v dvoch fázach počas roku 2021. Cieľom bolo zistiť, ako 
obyvateľky a obyvatelia Bratislavy vnímajú dôležitosť vybraných tém, zistiť 
ich preferencie ohľadne rozvoja mesta a kvality života v ňom a zozbierať 
nápady pre potrebné zmeny do budúcnosti. 
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Prehľad, ako sa strategické ciele Bratislava 2030 napájajú na ciele 
udržateľného rozvoja (SDG)

1. Starostlivé mesto

Mesto, ktoré zabezpečuje podmienky pre dôstojný život všetkých obyva-
teľov nezávisle od ich životnej situácie alebo znevýhodnenia.

Bratislava ako otvorené a inkluzívne mesto pre všetkých, ktoré aktívne 
spolupracuje a zapája verejnosť do plánovania a chodu mesta.

2. Dostupné mesto

2.1 15-minútové mesto, ktoré ponúka služby, občiansku vybavenosť 
a prístup k udržateľnej doprave v pešej dostupnosti od bydliska.

A. 2. 4. Udržateľný rozvoj podľa 
medzinárodných štandardov 

Ku všetkým strategických cieľom sú priradené ciele udržateľného rozvoja 
ako sú definované OSN v materiáli Agenda 2030.2 Na cieľoch a záväzkoch 
zodpovedného a pre budúcnosť citlivého plánovania sa jednohlasne 
zhodlo všetkých 193 štátov sveta vrátane Slovenskej republiky. Globálne 
záväzky sa týmto spôsobom menia na národné priority, ktoré sú ďalej roz-
pracované na regionálnej a lokálnej úrovni. Súčasťou tohto celosvetového 
koordinovaného úsilia pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého 
rozvoja je aj mesto Bratislava a prostredníctvom neho všetci jeho obyvate-
lia a miestni aktéri, ktorí sa k tejto misii prihlásia. 

Pre zabezpečenie naplnenia princípov Agenda 2030, ako aj metodickej 
podpory vypracovania 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 Cities3 (Globálne ciele pre mestá) za účelom 
zosieťovania 19 rôznych miest členských štátov EÚ, ktoré vypracujú akčný 
plán pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja. 

2 MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR. 
Agenda 2030. 

3 URBACT. Global Goals for Cities. 
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Bratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030  

> A. Vízia Bratislavy

3.2 Bratislava ako efektívne, strategicky a synergicky spravované mesto 
s kvalitnými inštitúciami a službami, postavené na modernej technickej, 
digitálnej a dátovej infraštruktúre.

3.3 Mesto, ktoré sa proaktívne pripravuje na zmeny klímy prostredníctvom 
udržateľného nakladania s prírodnými zdrojmi a odpadom, znižovania 
svojej uhlíkovej stopy a budovania odolnosti proti environmentálnym 
hrozbám.

2.2 Mesto, ktoré rozvíja a podporuje unikátny charakter každého sused-
stva a rozmanitú lokálnu kultúru. 

2.3 Mesto, ktoré zabezpečuje podmienky pre zdravý život a možnosti na 
rekreáciu, šport a zdravý životný štýl prostredníctvom ochrany a rozvoja 
svojej zeleno-modrej infraštruktúry.

3. Odolné mesto

3.1 Bratislava ako ekonomicky a kompetenčne suverénna metropola, ktorá 
benefituje zo svojej pozície hlavného mesta SR a medzinárodne rozpozná-
vanej metropoly stredoeurópskeho regiónu.
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A. 3 REALIZAČNÁ ČASŤ 

A. 3. 1. Ako sa bude plán realizovať?

Definovanie cieľov vo vzťahu k dlhodobej rozvojovej vízii dáva mestu 
kompas pre budúci vývoj, čím napĺňa princípy strategického riadenia 
samosprávy a usmerňuje ho na viacerých úrovniach. Plán sa totiž skladá 
z globálneho cieľa – ústrednej vízie mesta, zo strategických cieľov pre 
konkrétne oblasti a špecifických cieľov, ktoré spresňujú im nadradené 
ciele. Realizácia cieľov bude prebiehať v nasledujúcich rokoch aj prostred-
níctvom zavedeného výkonnostného manažmentu – ciele strategického 
dokumentu sa postupne pretavia do cieľov jednotlivých organizácií mesta 
a oddelení magistrátu. 

Telom plánu sú projekty a čiastkové aktivity, ktorými bude mesto 
prakticky napĺňať svoju víziu. Materiál nadväzujúci na strategický plán je 
akčný plán, teda plán aktivít na daný rok. Projekty sú rámcovo popísané 
v projektovom zásobníku, ktorý nájdete v PRÍLOHE 2. Z projektového 
zásobníka budú identifikované prioritné projekty na najbližšie obdobie. 
Tie budú detailnejšie rozpracované v akčnom pláne obsahujúcom určenie 
projektovej manažérky alebo manažéra, konkrétne aktivity, harmonogram, 
financovanie a iné náležitosti. 

Opatrenia a aktivity navrhované v rámci strategického dokumentu budú 
samostatne posudzované pre ich možné vplyvy na životné prostredie na 
úrovni konkrétnych projektov.

Pri realizácii cieľov navrhnutých v strategickom dokumente budú zohľad-
nené a v plnom rozsahu rešpektované:

- ochranné pásma Letiska M.R. Štefánika, Bratislava, heliportov a leteckých 
pozemných zariadení nachádzajúcich sa na území Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.

- národné kultúrne pamiatky podľa zoznamu zo stanoviska Krajského 
pamiatkového úradu v Bratislave, ktorý určí spôsob ochrany na základe 
posúdenia projektovej dokumentácie navrhovaných stavieb v územnom     
a stavebnom konaní, v zmysle ustanovení pamiatkového zákona,

- územie vodnej stavby Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, jej 
účely a potrebné prevádzkové činnosti v zmysle pripomienok Vodohospo-
dárskej výstavby š. p.,

- existujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre 
definované v liste od Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, list č. 
13079/2022/O210-19 zo dňa 29.6.2022



34

Bratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030  

> A. Vízia Bratislavy

Súvisiace materiály strategického charakteru 

Územný a mestský rozvoj 

 → Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 → Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území 
Bratislavy 

 → Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 

 → Urbanistická štúdia Brownfieldy 

 → Koncepcia využitia brownfieldov, príručka 

 → UŠ Malokarpatská časť Bratislavského lesoparku 

 → UŠ Zlaté piesky 

 → UŠ Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka 

 → Urbanistická štúdia výškového zónovania 

 → Urbanistická štúdia pre územie vinohradov 

 → Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy 

 → Štúdia umiestnenia nájomného bývania II. 

 → Urbanistická štúdia Pribinova – Zimný prístav 

 → Urbanisticko-dopravná štúdia električkovej radiály do Podunajských 
Biskupíc a Vrakune 

 → Urbanistické obvody – základné sídelné jednotky 

 → Územný generel bývania 

 → Územná analýza záhradkárskych a chatových osád mesta Bratislavy 

 → Princípy a štandardy lavičiek 

 → Princípy a štandardy stojanov na bicykle 

 → Princípy a štandardy smetných košov 

 → Princípy a štandardy vonkajších terás 

 → Princípy a štandardy stĺpikov 

 → Princípy a štandardy RIS 

 → Princípy a štandardy pitných fontán 

 → Princípy a štandardy zelene v meste 

 → Princípy a štandardy starostlivosti o zeleň 

 → Princípy a štandardy zastávok MHD 

 → Princípy a štandardy verejného osvetlenia 

- ložiská, skládky, environmentálne záťaže, svahové deformácie, radónové 
riziká definované v liste od MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, 
list č. 4066/2022-5.3 zo dňa 27.7.2022.

Magistrát hlavného mesta v súčasnosti využíva zásobník projektov, tzv. 
magistrátne projektové portfólio. V ňom sú evidované všetky projekty, ktoré 
majú buď významný finančný, no najmä spoločenský a environmentálny 
dopad. Všetky tieto tri zložky sú dôležitým faktorom udržateľnosti. Takisto 
je zavedený proces, akým sa projekty do magistrátneho projektového 
portfólia zavádzajú. Tento zahŕňa počiatočnú projektovú ideu, ktorá sa 
v prípade podpory rozvinie do projektového zámeru, ktorý schvaľuje 
portfóliové grémium. Projekty v akčnom pláne budú prechádzať rovnakým 
procesom a po schválení budú previazané s rozpočtom. 

Dôležitým aspektom každého projektu či aktivity (iného opatrenia), ktorý 
má hlavné mesto realizovať, je, aby bol v súlade so stratégiou Bratislava 
2030. Preto predkladateľky a predkladatelia nových projektov budú musieť 
v procese inicializácie identifikovať, či existuje súlad so strategickým 
cieľom Bratislava 2030 a priradiť daný projekt pod špecifické ciele. 
Súčasne je potrebné sa uistiť, že projekty sú v súlade aj s inými koncepč-
nými dokumentmi hlavného mesta. Za súlad budú zodpovední odborné 
garantky a garanti jednotlivých tematických oblastí. Súlad sa vyhodnocuje 
na portfóliovom grémiu, ktoré projekty schvaľuje, za podpory projektovej 
kancelárie magistrátu.

Pre zabezpečenie súladu celkového strategického plánovania hlavného 
mesta je potrebné zabezpečiť aj súlad ostatných pripravovaných kon-
cepčných dokumentov so stratégiou Bratislava 2030, ktorá je nadradenou 
stratégiou pre ostatné koncepčné dokumenty. Preto je nutné, aby boli 
v súlade so stratégiou Bratislava 2030 aj ostatné pripravované strategické 
materiály, koncepcie či akčné plány. Ak vznikne nesúlad medzi koncepč-
nými dokumentmi schválenými pred schválením stratégie Bratislava 2030, 
táto stratégia by mala mať prednosť.



 Rozvoj mestských inštitúcií 

 → Koncepcia mestských inovácií 

 → Územná analýza administratívy 

 → Plán reforiem v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 2021 – 2026 

Životné prostredie 

 → Územný generel zelene 

 → Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta 
Bratislavy 

 → Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie 

 → Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky klímy na území  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 – 2020 

 → Akčný plán pre energetiku a adaptáciu mesta Bratislava na nepriazni-
vé dôsledky zmeny klímy do roku 2030 (SECAP) 

 → Regionálny systém ekologickej stability (RÚSES) 

 → SAŽP, 2005: Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy 

 → Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 → Ochrana prírody a krajiny 

 → Strategická hluková mapa pre rok 2016 

 → Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie  
pre rok 2016 

 → Krajinnoekologický plán (tzn. krajinno-ekologické, kultúrno-historické 
a socio-ekonomické podmienky) 

 → Územný generel poľnohospodárskej výroby 

 → Územný generel lesného hospodárstva na území hl. m. SR Bratislavy 

Cestovný ruch 

 → Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy 

 → Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava  
2018 – 2022 

 → Princípy a štandardy povrchov chodníkov 

 → Manifest verejných priestorov 

 → Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania 

 Ekonomický rozvoj 

 → Územný generel výrobnej hospodárskej základne  
a výskumno-vývojovej základne 

 → Územný generel obchodu služieb a verejného stravovania 

 Mobilita 

 → Územný generel dopravy 

 → Koncepcia rozvoja MHD pre roky 2013 – 2025 

 → Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

 → Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 

 → Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy 

 → Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského  
samosprávneho kraja 

 → Plán dopravnej obsluhy Bratislavského samosprávneho kraja 

 → Štúdia realizovateľnosti Uzla Bratislava 

 → Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu 

 → Dopravná politika parkovania 

 → Národná stratégia rozvoja verejnej dopravy 

 Technická infraštruktúra 

 → Územný generel zásobovania vodou 

 → Územný generel odkanalizovania 

 → Územný generel zásobovania plynom 

 → Koncepcia tepelnej energetiky 

 → Územný generel zásobovania elektrickou energiou 

 → Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky 

 → Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava 
s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 — 2026 
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Nadradený strategický dokument na regionálnej úrovni je PHSR Bratislav-
ského samosprávneho kraja 2021 – 2027 (s výhľadom do 2030). Schému 
prepojenia cieľov stratégie Bratislava 2030 a Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2027 Bratislavského samo-
správneho kraja uvádzame v Prílohe 1. 

V nadväznosti na schválenie Bratislava 2030 bude upravená aj programo-
vá štruktúra rozpočtu hlavného mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami 
hlavného mesta (článok II, ods. 29). Programy rozpočtu a ich ciele reflek-
tujú strategické oblasti a ciele verejných politík hlavného mesta. Tie určujú 
prioritne Bratislava 2030 a ďalšie sektorové stratégie. Dnešná programová 
štruktúra priority a ciele strategického plánu nereflektuje. Integrácia 
plánu a rozpočtu mesta umožní efektívnejšie sledovanie, implementáciu 
aj odpočet strategického plánu počas celého obdobia. Nová programová 
štruktúra by mala byť platná najneskôr od rozpočtového obdobia  
2024 – 2026. 

Vzdelávanie 

 → Územný generel školstva 

 → Koncepcia rozvoja centier voľného času 

Šport 

 → Územný generel športu a rekreácie 

 → Koncepcia športu mesta (v procese k vydaniu materiálu) 

 → Pasportizácia športovísk (v procese k vydaniu materiálu) 

Kultúra 

 → Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030

Sociálne veci 

 → Komunitný plán sociálnych služieb 

 → Územný generel sociálnej starostlivosti 

 → Územný generel zdravotníctva 

 → Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018 – 2023 

 → Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 

Iné 

 → Demografická a socioekonomická prognóza rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislava 

 → Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej 
Republiky Bratislavy do roku 2050 
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Binárne ukazovatele tvoria najmenšiu časť ukazovateľov definovaných 
v tejto stratégii. Jedná sa väčšinou o ukazovatele, ktorých cieľom sú 
legislatívne úpravy, vytvorenie nových plánov alebo zavádzanie nových 
systémov, napríklad vytvorenie nového krajinno-ekologického plánu ako 
podkladu pre územné plánovanie. Tieto ukazovatele môžu byť v roku 2030 
vyhodnotené iba ako úspešné (napr. plán bol vytvorený a schválený) alebo 
neúspešné. Niektoré ukazovatele však budú vyhodnocované priebežne, 
aby sa monitoroval priebeh a čas na dokončenie realizácie. Príkladom 
môže byť cieľ zavedenia elektronického systému zberu odpadov na území 
celého mesta, ktorého postupné zavádzanie sa bude monitorovať ročne.

Jednoduché dátové ukazovatele sú ukazovatele, ktoré sú vyjadrené na 
základe sekundárnych dát v absolútnych alebo relatívnych hodnotách, 
napríklad podiel bezbariérových vozidiel mestskej hromadnej dopravy, 
alebo dĺžka obnovenej vodovodnej infraštruktúry. Tieto ukazovatele sú 
merané jedným výstupom a už v tejto chvíli väčšinou zbierané na HM 
BA (a prístupné na opendata.bratislava.sk). Periodicita ich zberu závisí 
od potrebnosti (od dennej frekvencie po ročnú) a vyhodnocovať sa budú 
k presne stanovenému dátumu v rámci každého roka. Výzvou v rámci tejto 
stratégie bude zjednodušiť a harmonizovať ich zber, aby boli zbierané 
a vyhodnocované v rovnakom čase.

Zložité dátové ukazovatele – indexy sú merateľné ukazovatele cieľov, 
na ktorých vyhodnotenie je potrebný veľký počet dátových vstupov 
a komplexný výpočet. Príkladom môže byť index investičného dlhu, ktorý 
monitoruje potrebné investície do infraštruktúry. Na jeho vyhodnotenie je 
potrebné zanalyzovať všetky minulé investície do rôznych druhov infraš-
truktúry (napr. komunikácie, parky, mobiliár) vo vlastníctve a správe mesta, 
vyhodnotiť životnosť tejto infraštruktúry, jej opotrebovanosť vzhľadom na 
množstvo obyvateľstva, ktoré žije v jej okolí, a potrebnú budúcu investíciu. 
Tieto typy indikátorov neboli dlhodobo vyhodnocované a rovnako tak 
neboli zbierané ani niektoré z potrebných dát. V rámci tejto stratégie sa 
nastavuje metodológia ich vyhodnocovania, nové dátové vstupy, ktoré 
musia byť zbierané a periodicita zberu, ktorá bude harmonizovaná s ostat-
nými kategóriami ukazovateľov.

Niektoré merateľné ukazovatele (hlavne z kategórie zložitých dátových 
ukazovateľov) v tejto chvíli nemajú definovaný počiatočný stav, nakoľko sa 
jedná o novo definované indikátory, pre ktorých vyhodnocovanie neexis-
tujú dáta. Počiatočný stav týchto ukazovateľov sa doplní v priebehu rokov 
2022 a 2023. Po tomto dátume bude pokračovať zber a vyhodnocovanie 
dát, vzhľadom na periodicitu nastavenú pre jednotlivé ukazovatele, až 
do roku 2030, kedy budú vyhodnotené ciele nastavené v tejto stratégii. 
Zámerom je v zbere dát pokračovať aj v ďalšom období po vypršaní 
platnosti tejto stratégie, keďže takýto monitoring rozvoja mesta vie slúžiť 
vedeniu mesta ako aj mestských častí a iným aktérom pri tvorbe politík 
založených na dátach (data-based policy-making).

A. 3. 2. Ako sa bude plán vyhodnocovať? 

Jednotlivé stanovené ciele sa budú postupne napĺňať jednou alebo sériou 
aktivít (programov, projektov, opatrení), ktorých kroky budú smerovať 
k dosiahnutiu žiadaného stavu. Prínos týchto aktivít k napĺňaniu cieľov 
je sledovaný a vyhodnocovaný tzv. indikátormi alebo merateľnými 
ukazovateľmi (KPI – key performance indicators), napríklad počet work-ou-
tových ihrísk v meste alebo podiel recyklovaného odpadu. Ku každému 
špecifickému cieľu je priradený aspoň jeden merateľný ukazovateľ, ktorý 
poukazuje na to, či mesto smeruje k jeho naplneniu.

Väčšina merateľných ukazovateľov má definovaný počiatočný stav, 
z ktorého projekty vychádzajú a na ktorom stavajú. Merateľné ukazovatele 
majú dve hlavné funkcie. Po prvé, pomocou nich sa bude vyhodnocovať 
úspešnosť mesta v roku 2030, kedy majú byť ciele naplnené. Po druhé, 
slúžia na sledovanie priebehu realizácie v čase – teda na priebežný stav 
plnenia cieľa alebo realizácie jednotlivých aktivít smerujúcich k cieľu.

V prípadoch, kde v súčasnosti nie je východisková hodnota k dispozícii, 
bude určená po prvom roku zberu, resp. po prvom období zberu podľa 
stanovenej frekvencie zberu dát. Následne bude nastavená aj cieľová 
hodnota.

Sú prípady tzv. evidenčných ukazovateľov, pri ktorých cieľovú hodnotu 
nenastavujeme, len sa budú na pravidelnej báze vyhodnocovať pre 
zaznamenávanie vývoja v danej oblasti. 

Každý merateľný ukazovateľ má definovanú metódu vyhodnocovania, 
informácie potrebné na toto vyhodnocovanie a periodicitu vyhodnocova-
nia (vrátane periodicity zberu dát potrebných na vyhodnocovanie). Podľa 
náročnosti vyhodnocovania jednotlivých merateľných ukazovateľov a typu 
informácií, ktoré potrebujeme na ich vyhodnotenie, sú merateľné ukazova-
tele rozdelené do štyroch kategórií. 

Kategórie merateľných ukazovateľov sú nasledovné:

Prieskumové ukazovatele sú ukazovatele, na vyhodnotenie ktorých sa 
používajú dáta z prieskumov verejnej mienky. Jedná sa predovšetkým 
o meranie spokojnosti obyvateľstva a partnerov mesta s kvalitou a do-
stupnosťou služieb v meste a s prácou hlavného mesta. Budú sa zbierať 
na rôznych vzorkách populácie. Konkrétne pôjde o 1) reprezentatívnu 
vzorku obyvateľstva, 2) podnikateľský sektor, 3) zamestnankyne a za-
mestnancov hlavného mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií 
a mestských podnikov, a podľa potreby aj 4) návštevníčky a návštevníkov 
Bratislavy. Ukazovatele sa budú zbierať na ročnej alebo dvojročnej báze 
v spolupráci s prieskumnými agentúrami. 
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Jednotlivé merateľné ukazovatele môžu mať zdroj na niektorom z útvarov 
či organizácii hlavného mesta, v externom prostredí (napr. Štatistický úrad 
SR, ministerstvá), prípadne je možné ich nadobudnúť od tretích osôb. 
Každý z merateľných ukazovateľov však bude mať stanoveného garanta 
na nejakom organizačnom útvare (organizácii) hlavného mesta zodpoved-
ného za zber dát, ich vyhodnocovanie a vyhodnocovanie napĺňania cieľov.

Úspešnosť pri napĺňaní stratégie mesta sa bude vyhodnocovať na 
ročnej báze vo forme hodnotiacich správ obsahujúcich vyhodnotenie 
jednotlivých merateľných ukazovateľov a mieru plnenia aktivít a opatrení. 
Vzhľadom k vývoju nových komplexných indexov či zberu dát, ktoré sa 
doposiaľ nezbierali, bude existovať určitá nábehová krivka, čo znamená, 
že nie všetky uvedené indikátory bude možné merať v krátkej budúcnosti 
od schválenia. Súčasťou správy bude aj zoznam projektov, ktoré boli 
začaté alebo ukončené. 

Na základe hodnotiacich správ a aktuálnej situácie sa bude vyhodnocovať 
aj potreba aktualizovať strategický rámec, prípadne indikátory. Hodnotiace 
správy budú každoročne predkladané na prerokovanie mestskému 
zastupiteľstvu. 

tabuľka 2 Zodpovednosť za realizáciu stratégie Bratislava 2030

Aktivita Zodpovednosť

Príprava metodiky nového programového 
rozpočtu v súlade so stratégiou

Hlavný ekonóm, MIB, sekcia financií

Vypracovanie projektových návrhov Garanti jednotlivých tematických celkov (útvary 
a organizácie HM BA)

Vypracovanie akčných plánov Garanti jednotlivých tematických celkov (útvary 
a organizácie HM BA), konsolidácia – MIB

Schvaľovanie projektových návrhov (vyhod-
nocovanie súladu návrhov so stratégiou)

Portfóliové grémium magistrátu (ak už nie sú evi-
dované v magistrátnom projektovom portfóliu)

Implementácia projektov a ďalších opatrení Jednotlivé zodpovedné útvary a organizácie hlav-
ného mesta 

tabuľka 3 Zodpovednosť za vyhodnocovanie plnenia stratégie  
Bratislava 2030

Aktivita Zodpovednosť

Nastavenie metodológie, definovanie dátových a informačných 
vstupov merateľných ukazovateľov

MIB, ODPA

Monitorovanie: zber dát, ich vyhodnocovanie a vyhodnocovanie 
napĺňania cieľov

Garanti jednotlivých tematic-
kých celkov (útvary a organizá-
cie HM BA), MIB

Vypracovanie každoročných hodnotiacich správ MIB
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A. 4 FINANČNÁ ČASŤ 
A. 4. 1. Ako je financovaná Bratislava?

Príjmy hlavného mesta tvoria podielové dane (daň z príjmu fyzických 
osôb), miestne dane (primárne daň z nehnuteľnosti), nedaňové príjmy 
(prenájmy, poplatky) a granty a transfery zo štátnych a európskych 
zdrojov. Tieto bežné príjmy tvoria základ pre financovanie projektov 
v rámci Programu rozvoja obce.

Podielové a miestne dane

Podielové dane predstavujú hlavný zdroj financovania samospráv na 
Slovensku (priemerne 42 % príjmov všetkých samospráv na Slovensku). 
Tieto štátom vyberané dane (daň z príjmu fyzických osôb) sú ďalej 
prerozdeľované do vyšších územných celkov (30 %) či miest a obcí (70 %) 
na základe počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom. Preto bolo veľmi 
dôležité, aby pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bolo 
započítaných čo najviac obyvateľov mesta. Ale ani toto nie je jediným 
kritériom pre stanovenie príjmov z podielových daní. Vzorec je oveľa 
komplexnejší a vo všeobecnosti nastavený veľmi solidárne. To znamená, 
že veľké množstvo financií generovaných v Bratislave a jej okolí je distribu-
ovaných do častí Slovenska s nižšou ekonomickou aktivitou. Vďaka tomu 
síce Bratislavský kraj vytvorí 28 % HDP Slovenska, získa však iba 14 % 
výnosu z podielových daní.4 Bratislavský kraj teda získa iba 50 % z podielu 
daní, ktoré odvedie do rozpočtu.5

Ďalší zdroj príjmov, miestne dane, ktorú reprezentuje najmä daň z nehnu-
teľností, v súčasnosti prispieva do rozpočtu 13 %.6 Daň z nehnuteľnosti 
bola naposledy zvýšená v roku 2019, nehnuteľnosti na bývanie sú zdaňo-
vané sadzbou do 1 eur/m2, administratívne a komerčné budovy sadzbou 
do 9 eur/m2. Neukončená fiškálna decentralizácia ako aj obmedzujúci 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady neumožňujú mestu pruž-
nejšie reagovať na investičné potreby formou optimalizácie ukladania daní.

4  Príjmy všetkých obcí a miest daného kraja + príjmy samosprávneho kraja. 

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

6  Priemer za roky 2015 – 2021.
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Kohézny fond

Pre Bratislavu je najdôležitejším nástrojom Kohézny fond, z ktorého boli 
v predchádzajúcich programových obdobiach financované najväčšie 
investície v oblasti udržateľnej mestskej dopravy (električkové a trolejbu-
sové trate, modernizácia vozového parku DPB). Z Kohézneho fondu bola 
v zmysle Partnerskej dohody schválenej vládou SR v apríli 2022 vyčlenená 
osobitná alokácia na udržateľnú dopravu v BSK.

Plán obnovy

Ďalším zdrojom financovania v období 2022 – 2026 je Plán obnovy a odol-
nosti SR8, ktorý je špecifickým nástrojom EÚ určeným na obnovu hospo-
dárstva po pandémii Covid-19. Časť prostriedkov plánu obnovy je určená 
aj pre samosprávy. Osobitne ide o financovanie cyklotrás, energetickú 
obnovu verejných budov, e-nabíjačky, deinštitucionalizáciu sociálnych 
zariadení či digitálne verejné služby. Miera a rozsah financovania však 
v čase finalizácie tohto materiálu nie sú jasné.

Ďalšie zdroje financovania

Podpornými zdrojmi financovania sú finančné výsledky mestských 
podnikov a príspevkových organizácií. Príspevkové organizácie zo svojej 
podstaty nemôžu z vlastnej činnosti pokryť všetky svoje náklady, avšak 
z podnikateľských činností môžu mať zisk, ktorý ďalej financuje ich hlavnú 
činnosť. Iné mestské podniky, ako napríklad OLO či BVS, môžu veľkú časť 
svojich investičných aktivít hradiť z podnikových ziskov. 

Ďalšími komplementárnymi zdrojmi sú spolupráce so súkromným sektorom 
prostredníctvom programov spoločenskej zodpovednosti podnikov, 
inovačným hubom či ďalším prepojením súkromnej, verejnej a akade- 
mickej sféry.

8  MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Plán obnovy: cestovná mapa 
k lepšiemu Slovensku. 2021. 

Európske zdroje

Aj napriek nepriaznivo nastaveným podmienkam externého financovania 
z eurofondov má Bratislava čiastočné možnosti financovania. V závislosti 
od konkrétneho fondu môže EŠIF (Európsky štrukturálny a investičný fond) 
financovať určité tematické oblasti.

Na základe čl. 11, ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom 
fonde bude Bratislave alokovaná časť z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR), ktorá bude rozdeľovaná v rámci tzv. Kooperačnej rady 
Udržateľného mestského rozvoja (UMR). UMR je v prípade Bratislavy 
vymedzený územím hlavného mesta. Tu je plánovaná čiastka 15,4 mil. 
Eur7 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (40 %). Ďalších 40 % je 
hradených z rozpočtu štátu a 20 % z rozpočtu mesta. Spolu by teda malo 
ísť o externú čiastku 30,8 mil. Eur (EFRR a štát). Tieto prostriedky by mali 
pokryť služby celomestského významu, konkrétne investície v oblasti 
odpadového hospodárstva, vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry či 
dopravy a technickej infraštruktúry (napríklad osvetlenia).

Rada partnerstva

Ďalším podobným mechanizmom pre stanovenie územných cieľov 
a realizáciu územných investícií na regionálnej úrovni je Rada partnerstva, 
v ktorej sú zastúpené rôzne subjekty vystupujúce v Bratislavskom kraji – 
Bratislavský samosprávny kraj, mestské časti, univerzity a neziskové 
organizácie. Rada partnerstva rozhoduje o prerozdeľovaní prostriedkov na 
základe prioritizácie a pripravenosti jednotlivých projektov z projektového 
zásobníka. Keďže Rada partnerstva má k dispozícii len obmedzené zdroje, 
Bratislava bude čerpať prostriedky primárne z Kooperačnej rady UMR. 
Metropolitný región však bude celkovo profitovať z projektov mestských 
častí či Bratislavského samosprávneho kraja na území Bratislavy.

Z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) a Európskeho sociálneho 
fondu (ESF+) pôvodne Bratislava a Bratislavský kraj mali získať veľmi 
obmedzené zdroje. Avšak vďaka v súčasnosti prerokovávanému transferu 
na národnej úrovni je možné, že bude zabezpečené vyčlenenie vyšších 
finančných prostriedkov aj pre Bratislavský samosprávny kraj. Nad rámec 
alokácie UMR z EFRR sa predpokladá, že prostriedky EFRR a ESF budú 
prerozdeľovať aj prostredníctvom dopytových výziev (limitované konkrét-
nym nastavením výzvy).

7  Informácia platná k aprílu 2022.
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A. 4. 3. Očakávané rozpočtové dopady 
Bratislava 2030

Opatrenia navrhnuté v tomto pláne so sebou nevyhnutne prinášajú aj 
vplyvy na rozpočet mesta. Jednotlivé opatrenia, ktoré riešia identifikované 
problémy a prispievajú zamýšľaným špecifickým cieľom, sa skladajú 
z takých, ktoré majú a ktoré nemajú rozpočtový vplyv. Tieto vplyvy môžu 
byť ako na strane výdavkovej, tak na strane príjmovej. 

Pre účely dokumentu bol pre väčšinu opatrení spravený odhad rozpoč-
tového vplyvu daného opatrenia. Pri niektorých vplyvoch bol stanovený 
interval, v ktorom sa dané vstupy môžu pohybovať (minimum a maximum). 
Nacenenia boli pripravené na základe expertných hrubých odhadov 
jednotlivých zodpovedných osôb berúc do úvahy vstupy ako náklady 
z obdobných projektov v minulosti, mzdové náklady či odhadovaný rok, 
kedy začnú plynúť operačné náklady z opatrenia. Sú tu vyjadrené operač-
né aj kapitálové náklady.

Nižšie sú vyjadrené vplyvy jednotlivých opatrení kumulatívne podľa cieľov, 
na ktoré sa viažu. Nachádzajú sa tu rozpočtové odhady na minimálne aj 
maximálne intervaly.

tabuľka 4 Rozpočtové vplyvy jednotlivých opatrení podľa cieľov,  
na ktoré sa viažu

Špecifický  cieľ Hrubý odhadovaný rozpočtový vplyv 

1.1.1 Dostupné bývanie pre základ kvality života   102 085 224 € - 217 303 224 €  

1.1.2. Kvalitné vzdelanie   726 600 €  

1.1.3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a zne-
výhodnených  

 80 933 379 €  

1.2.1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta   622 800 €  

2.1.1 Dostupné mesto   311 400 € - 726 600 €  

2.1.2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita   710 637 896 € - 716 191 196 €  

2.2.1 Živý verejný priestor a susedstvá   196 951 573 € - 288 243 673 €  

2.2.2 Rozmanitý kultúrny život   135 096 738 € - 176 616 738 €  

2.3.1 Ochrana prírodných zdrojov   5 571 657 € - 6 090 657 €  

2.3.2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý  
životný štýl  

 121 181 310 € - 122 426 910 €  

3.1.1 Bratislava akosuverénnametropola   0 €  

3.1.2 Konkurencieschopné mesto   0 €  

3.1.3 Bratislava ako rozpoznávaná značka   1 453 200 € - 7 681 200 €  

3.2.1 Strategickériadenie, priorizáciaa spolupráca   0 €  

A. 4. 2. Základný rozpočtový rámec  
do roku 2030

Pri modelovaní krytia projektov navrhnutých v strategickom pláne 
Bratislava 2030 je pre roky 2022 – 2025 zohľadnená makroekonomická 
prognóza z dielne Ministerstva financií SR z februára 2022. Prognóza pre 
roky 2026 – 2030 je zjednodušená a počíta s konštantným 4 % rastom 
bežných príjmov aj výdavkov (2 % predstavujú infláciu a 2 % predstavujú 
reálny rast HDP). Rovnako tu je započítaný očakávaný dopad nového 
sčítania obyvateľov (pre rok 2023 zvýšenie o 12,1 mil. Eur) a demografický 
vývoj v Bratislave. 

Pri dlhovej službe vychádzame z úverových zmlúv, ktoré hlavné mesto 
uzatvorilo do konca roka 2021. Ich plánované splácanie tvorí minimálny 
scenár dlhovej služby. K tejto úrovni je pre každý rok od roku 2022 do-
počítaný úverový rámec, ktorý je možné načerpať pre dlhodobé udržanie 
dlhu hlavného mesta pod úrovňou 50 % bežných príjmov. Dlh je modelova-
ný tak, aby bol dlhodobo pod úrovňou 50 % bežných príjmov predošlého 
roka. Od roku 2022 sa každoročne načerpá v priemere 27 mil. Eur nového 
dlhu a splatí sa 17 mil. Eur istín. Voľné zdroje na investície z vlastných 
zdrojov počítame ako súčet bežného salda a načerpaných nových úve-
rových zdrojov, ktoré nie sú použité na krytie schodku bežného rozpočtu. 
Od roku 2024 sa tieto zdroje hýbu v priemere na úrovni 48 mil. Eur ročne. 

V modelovaných scenároch rátame aj s financovaním z externých zdrojov 
(ako je popísané vyššie). Keďže táto zložka príjmov je výrazne premenná 
a v čase písania dokumentu nie je jasné, aký objem bude mestu k dispo-
zícii, v každom zo scenárov rátame s iným percentom projektov krytým 
týmto financovaním. 

V ďalších modeloch sa ráta aj so znížením solidarity BSK pri výnose z po-
dielových daní zo súčasných 50 % na 20 % a celkovým zvýšením príjmov 
Bratislavy z verejnej správy z 2,5 % na 4,5 %. Takéto zmeny sú dlhodobo 
presadzované v rámci reformy územnej správy navrhovanej Úniou miest9. 
Keďže takáto zmena je realistická najskôr od roku 2027, základný scenár 
financovania s touto zmenou neráta.

Keďže sa s infláciou ráta na príjmovej strane, je dôležité ju zarátať aj na 
strane výdavkov. Odhadované náklady opatrení sú teda upravené rovnako 
ako príjmová časť – v rokoch 2022 – 2025 podľa makroprognózy MF SR 
a medzi rokmi 2026 – 2030 konštantná 2 % inflácia. 

9  ÚNIA MIEST SLOVENSKA. Dostupné na: https://www.uniamiest.sk/
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A. 4. 4. Analýza financovania plánu 
a chýbajúcich zdrojov

Identifikovali sme projekty, ktoré sa medzi rokmi 2019 – 2021 bežne 
nachádzajú v rozpočte (napríklad opravy ciest) a projekty, ktoré budú 
pravdepodobne kryté externými zdrojmi (eurofondy, komerčné úvery). 

Keďže pri každom zo vstupov sa pracuje s veľkým množstvom premen-
ných (napríklad miera financovateľnosti mestských projektov z eurofondov 
v čase písania dokumentu nie je jasná), boli vytvorené 4 scenáre, akým 
spôsobom by mohli byť jednotlivé opatrenia kryté – od najoptimistickejšie-
ho po najpesimistickejší. Každý zo scenárov ráta s odlišnými možnosťami 
financovania plánovaných projektov v závislosti od toho, aké finančné 
zdroje mesto bude mať k dispozícii. Niektoré finančné zdroje sú naviazané 
priamo na typy projektov (napríklad eurofondové grantové výzvy na 
električky), iné sú účelovo neviazané (napríklad prostriedky vďaka rastu 
počtu obyvateľov).

Vo všeobecnosti v modelovaní rozpočtových vplyvov rátame s nasledujú-
cimi 4 zdrojmi finančného krytia:

 → Krytie 1 – voľné prostriedky na investície

• Prostriedky, s ktorými mesto ráta v každom scenári rovnako. Ide 
o základný scenár rozpočtu do roku 2030 opísaný vyššie.  
 
Poznámka: v dôsledku vládou schváleného zvýšenia daňového 
bonusu na dieťa, budú hlavnému mestu výrazne znížené príjmy 
z dane z priíjmu. V prípade, že táto novela vstúpi do platnosti, 
príde Bratislava o 30-35 miliónov Eur ročne. Vďaka tomu nebude 
možnosť rátať s týmto typom krytia investícií.

 → Krytie 2 – externé financovanie

• Prostriedky plynúce z iného ako mestského rozpočtu. Primárne 
ide o eurofondy (Plán obnovy a odolnosti, Kohézny fond), ale 
nachádza sa tu napríklad aj úver OLO, či Nórske fondy. Keďže 
miera neistoty tu je výrazná, v každom scenári je možnosť krytia 
iná (100 % - 30 %).

• Zastúpenie jednotlivých častí externého financovania je vyjadrené  
v grafe 2

3.2.2 Digitálne sebavedomé mesto   0 €  

3.2.3 Zosúladená technická sieť pre budúcnosť   99 111 354 € - 102 225 354 €  

3.3.1 Zapojenie sa do boja o klimatickúodolnosť   1 121 040 €  

3.3.2 Udržateľný prístup k využívaniu a zhodnocova-
niu zdrojov  

 142 206 000 €  

SPOLU  1 598 010 170 € – 1 863 115 370 €  

graf 1 Žiadané prostriedky podľa špecifického cieľu

 
Pozn. Tam kde je uvedených 0 €, opatrenie pre daný cieľ nemajú rozpočtový vplyv. 
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 → Krytie 3 – zvýšenie podielových daní a príjmov z verejnej správy

• Mesto Bratislava, jeho mestské časti a Bratislavský kraj sú 
dlhodobo podfinancované (viac informácii v analytickej časti 
venujúcej sa ekonomickému rozvoju). Preto sú na príjmovej časti 
predstavované možnosti finančného krytia so zvýšenej alokácie 
podielových daní a/alebo zvýšenej alokácie príjmov z verejnej 
správy. V každom zo scenárov sa ráta s inou mierou krytia a ráta 
sa so zmenou od roku 2027.

 →  Krytie 4 – projekt súčasťou rozpočtu v rokoch 2019 – 2021

• Ak sa projekt (alebo balík projektov) pravidelne nachádzal v roz-
počte, ráta sa s takýmto krytím nákladov.

graf 2 Zdroje externého financovania 
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Scenár 4 
Ide o najpesimistickejší variant, ktorý ráta s:

 → 30% financovateľnosťou z externých zdrojov v objeme  
321 – 305 miliónov Eur.

 → Nezvýšením podielových daní ani príjmov z verejnej správy  
od roku 2027.

 → Voľnými prostriedkami na investície v objeme 268 miliónov Eur. 

 → Hradením ako súčasťou rozpočtu v rokoch 2019 – 2021 v objeme  
100 miliónov Eur.

V tomto scenári chýba na plánované investičné akcie chýba viac ako 
miliarda Eur, resp. 921 miliónov Eur.

graf 3 Scenáre financovania projektov

Scenár 1 
Ide o najoptimistickejší scenár, ktorý ráta s:

 → Plnou financovateľnosťou z externých zdrojov v objeme  
1 072 – 1 019 miliónov Eur.

 → Zvýšenou alokáciou z podielových daní a príjmov z verejnej správy  
od roku 2027 v objeme 900 miliónov Eur.

 → Voľnými prostriedkami na investície v objeme 268 miliónov Eur.

 → Hradením ako súčasťou rozpočtu v rokoch 2019-2021 v objeme  
100 miliónov Eur.

V tomto scenári je prebytkových 479 - 691 miliónov Eur.

Scenár 2 
Stredný variant, ktorý ráta so:

 → 70% financovateľnosťou z externých zdrojov v objeme  
713 – 750 miliónov Eur.

 → Zvýšením podielových daní od roku 2027 v objeme 555 miliónov Eur.

 → Voľnými prostriedkami na investície v objeme 268 miliónov Eur.

 → Hradením ako súčasťou rozpočtu v rokoch 2019-2021 v objeme  
100 miliónov Eur.

Na plánované investičné akcie chýba približne 187 miliónov Eur, resp.  
je prebytkových 40 miliónov Eur.

Scenár 3 
Stredný variant, ktorý ráta s:

 → 50 % financovateľnosťou z externých zdrojov v objeme  
536 – 509 miliónov Eur.

 → Zvýšením príjmov z verejnej správy od roku 2027 v objeme  
345 miliónov Eur.

 → Voľnými prostriedkami na investície v objeme 268 miliónov Eur.

 → Hradením ako súčasťou rozpočtu v rokoch 2019 – 2021 v objeme  
100 miliónov Eur.

V tomto scenári chýba na plánované investičné akcie chýba približne 
611 – 373 miliónov Eur.



Analytická časť je štruktúrovaná podľa 11 tematických oblastí a pokrýva 
východiská. Na tieto východiská nadväzujeme v strategickej časti pro-
stredníctvom strategických a špecifických cieľov. 

Analytická časť tvorí samostatný dokument, nájdete tu

B.
  

A
N

A
LY

TI
C

K
Á

 
Č

A
SŤ
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Ako čítať strategický plán? 
Strategický plán je rozdelený do 3 tematických kapitol (C.1 – C.3), ktoré sa 
sústreďujú na Bratislavu ako starostlivé, dostupné a odolné mesto. Každá 
kapitola obsahuje kľúčové slová, ktoré predstavujú súhrn hlavných tém, 
ktorým sa daná kapitola venuje.

Každá kapitola pozostáva z podkapitol – strategických cieľov (C.1.X – C.3.X). 
Špecifické ciele boli vytvorené z jednotlivých strategických cieľov. Pri 
formulovaní strategických cieľov došlo k prekonaniu sektorového vnímania 
cieľov (mestský rozvoj a územné plánovanie; ekonomický rozvoj; rozvoj 
inštitúcií a digitalizácia; mobilita; životné prostredie; technická infraštruk-
túra; sociálne veci; kultúra; vzdelávanie; šport; cestovný ruch). Každá 
podkapitola taktiež obsahuje sériu kľúčových slov, ktoré predstavujú 
špecifické témy, ktorým sa daná podkapitola venuje. 

V každej podkapitole sa nachádzajú tematické sekcie (C.1.X.X – C.3.X.X), 
ktoré obsahujú víziu, špecifické ciele, východiská, na ktoré odkazujú, 
plánované projekty a vybrané indikátory. 

Každý indikátor obsahuje informáciu o východiskovej hodnote pre rok 
2021. Ak táto hodnota nebola k dispozícii, v zátvorke je uvedený rok, 
z ktorého je daná hodnota.

Takisto indikátor obsahuje cieľovú hodnotu pre rok 2030. Ak je cieľová 
hodnota uvedená pre iný rok než 2030, uvádzame ju v zátvorke. 

Vytvorené pre ľudí: 
mesto pre všetkých,

ktorý sa v ňom
rozhodnú žiť

C.1

Jedno mesto,
mnoho susedstiev:
živé a zdravé mesto

s mierkou

C.2
Príprava na 
budúcnosť: 

proaktívne riadená
metropola pripravená 

čeliť výzvam
budúcnosti

C.3

Štruktúra strategickej časti

3 tématické kapitoly (C.X)

8 strategických cieľov (C.X.X)

18 integrovaných špecifických cieľov

69 špecifických cieľov

C.3

C.1
C.2

C.3.3

C.2.3

C.3.2

C.2.2

C.3.1

C.2.1
C.1.1

C.1.2
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Bratislava v roku 2030 ako starostlivé,  
dostupné a odolné mesto pre všetkých. 

Bratislava je mesto stvorené pre ľudí.  
Je to starostlivé mesto, ktoré vytvára a 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. Mesto presadzuje 
rovnosť, inklúziu a dostupnosť príležitostí. 

Bratislava je zdravé a živé mesto s mierkou.  
Rozvíja sa ako mesto krátkych vzdialeností do viacerých 
centier, kde služby, občianska vybavenosť a kultúra 
sú 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 
a zdravý životný štýl. 

Bratislava je mesto pripravené čeliť  
výzvam budúcnosti.  
Je to odolné a sebavedomé mesto, ktoré sa úspešne 
presadzuje v kontexte strednej Európy. Je to strategicky, 
odborne a efektívne riadené mesto s modernými 
inštitúciami a digitálnou, dátovou a technickou 
infraštruktúrou zodpovedajúcou potrebám budúcnosti. 
Úspešne znižuje dopady klimatickej krízy.
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C. 1  VYTVORENÉ PRE ĽUDÍ:  
MESTO PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SA 
V ŇOM ROZHODNÚ ŽIŤ 

Táto kapitola sa zameriava na Bratislavu ako starostlivé 
a otvorené mesto, ktoré vytvára a zabezpečuje 
podmienky pre dôstojný život každej obyvateľku 
a obyvateľa nezávisle od ich životnej situácie. 
Venuje sa témam dostupného bývania, kvalitného 
vzdelávania, bezpečnosti a starostlivosti. Taktiež sa 
zaoberá zapájaním verejnosti do plánovania a tvorby 
mesta s cieľom navrhnúť mesto, ktoré napĺňa potreby 
rôznorodých skupín obyvateliek a obyvateľov, ktorí 
v ňom bývajú. 

Tieto témy sú pre mesto kľúčové, keďže predstavujú 
základné piliere životnej stability a ich naplnenie má 
priamy dopad na zvyšovanie kvality života v meste 
pre všetky obyvateľky a obyvateľov. Taktiež pomáhajú 
budovať étos otvoreného, prístupného a inkluzívneho 
mesta, ktoré poskytuje podmienky pre plnohodnotný 
život všetkým, ktorí sa rozhodnú nazývať Bratislavu 
svojím domovom. 

Kľúčové slová: starostlivé, bezpečné a otvorené mesto 



Mestské dni, prechádzka, 2021, foto: Marek Velček



Komenského námestie, 2019, foto: Marek Velček
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C. 1. 1 Starostlivé mesto pre dôstojný  
život všetkých

Mesto, ktoré zabezpečuje podmienky pre dôstojný 
život všetkých obyvateľov, nezávisle od ich životnej 
situácie, pôvodu alebo znevýhodnenia. 

Kľúčové slová: dostupné bývanie, kvalitné školstvo, sociálne služby, 
pomoc v núdzi, starostlivosť o seniorky a seniorov, bezbariérovosť, 
bezpečnosť, cintoríny

C. 1. 1. 1 Dostupné bývanie pre základ  
kvality života 

Mesto, ktorého rozvoj je sociálne udržateľný a ktoré 
zabezpečuje dostupné bývanie pre všetkých, vrátane 
nájomného bývania a ubytovania v núdzi.

Prístup k stabilnému a kvalitnému bývaniu je 
základným predpokladom šance na dobrý život. Vďaka 
mestskej bytovej politike a citlivému územnému 
rozvoju dokáže mesto zabezpečiť dostupné dlhodobé 
bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva ako aj 
bývanie pre ľudí v núdzi. 

Kvalitné bývanie v Bratislave je v roku 2030 čoraz 
dosiahnuteľnejšie aj pre široké skupiny obyvateľstva. 
Mesto pri svojom územnom plánovaní a rozvoji dbá 
na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť a plánuje 
mestské štvrte tak, aby podporilo vznik sociálne 
rôznorodých priestorov. Vďaka zvyšujúcemu sa 
fondu nájomných bytov dokáže poskytnúť kvalitné 
nájomné bývanie čoraz väčšiemu množstvu populácie 
s dôrazom na osoby v bytovej núdzi, ako aj zefektívniť 
a zrýchliť proces žiadania alebo prideľovania 
nájomného bývania. 

Bytová a sociálna politika mesta je vystavaná tak, 
aby znižovala počet ľudí v bytovej núdzi (pouličné 
bezdomovectvo, rodiny žijúce v nevyhovujúcom 
bývaní a pod.). Mesto zároveň ponúka služby sociálnej 
pomoci ako centrá prvého kontaktu pre osoby 
hľadajúce podporu v oblasti bývania, ako aj služby, 
ktoré pomáhajú ľuďom s návratom do spoločnosti. 
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Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava zabezpečuje rôzne formy bývania pre osoby 
v bytovej núdzi. �▶ ŠC 1

 → Mesto Bratislava sa rozvíja sociálne udržateľným spôsobom. 
Bývanie v ňom je dostupné pre širokú populáciu. Mesto je schopné 
poskytnúť mestské nájomné byty čoraz väčšiemu množstvu 
obyvateľov spomedzi vybraných cieľových skupín mestskej bytovej 
politiky. ▶ ŠC 2

Východiská, na ktoré ciele reagujú

 → Nedostatok dostupného bývania (Sociálne veci východiSko 4) 

 → Znižujúca sa dostupnosť bývania (MeStSký rozvoj  
a úzeMné Plánovanie východiSko 7)

Očakávaná zmena

Mesto je jedným z poskytovateľov služby bývania. Riešenia sú v schvále-
nom materiáli Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 rozdelené 
do viacerých kategórií: 

 → Územné predpoklady rozvoja bývania 

• Efektívne využívanie súčasných zdrojov a kapacít územia mesta. 

• Identifikácia potenciálnych rozvojových lokalít a ich využitie 
v rámci princípov udržateľného rozvoja. 

• Vytvorenie základu pozemkovej politiky mesta. 

• Otvorená komunikácia a participácia. 

 → Budovanie mestského bytového fondu 

• Využitie nevyužívaných mestských budov alebo budov na území 
mesta. 

• Udržateľná výstavba nového bytového fondu. 

• Systematický nákup bytov na sekundárnom trhu. 

• Spolupráca so súkromným sektorom 

• Zvýšenie dostupnosti bývania vďaka spolupráci mesta so súkrom-
ným sektorom. 

• Realizácia spoločných projektov so súkromným sektorom, meno-
vite skrz verejno-súkromné partnerstvá a zdieľané projekty. 

• Zlepšenie komunikácie medzi mestom a súkromným sektorom. 

 → Zlepšenie správy, údržby a obnovy mestského bytového fondu 

• Začleňovanie participatívnych mechanizmov do správy bytového 
fondu. 

• Zmena princípov prideľovania a správy bytov spôsobom, ktorý 
reflektuje aktuálne sociálne potreby a rešpektuje demografické 
trendy. 

• Zavedenie mechanizmov udržateľnej obnovy mestského bytového 
fondu. 

 → Zvýšenie dostupnosti bývania pre sociálne ohrozené skupiny 

• Ukončovanie bezdomovectva a bytovej núdze. 

• Zvýšenie dostupnosti bývania pre ľudí so zdravotným znevýhod-
nením vrátane ľudí v staršom veku. 

• Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby znevýhodnené na trhu 
s nehnuteľnosťami. 

• Prevencia straty bývania. 

• Získanie aktuálnych informácií a dát dôležitých pre nastavenie 
politík dostupného bývania. 

• Zlepšenie dostupnosti a kvality dočasného ubytovania pre osoby 
v bytovej núdzi.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Implementácia Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030.

 → Program výstavby a rekonštrukcií bytových domov pre účely  
nájomného bývania.

 → Vznik Nájomnej agentúry.

 → Územný generel bývania.

 → Urbanistické štúdie umiestnenia bývania.

Identifikovaná investičná potreba 

102 085 224 – 217 303 224 €
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Vybrané indikátory pre ŠC 1

Mesto Bratislava zabezpečuje rôzne formy bývania pre osoby  
v bytovej núdzi.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 1. I 1 
Podiel osôb v bytovej 
núdzi, ktoré sú prijíma-
teľmi služby bývania 
poskytovanej mestom 
z celkového počtu evi-
dovaných žiadateľov (%)

Indikátor sleduje kapacity mesta 
poskytovať bývanie osobám v by-
tovej núdzi. Zahŕňa osoby, ktorým 
sa poskytne bývanie cez niektorý 
z programov mesta: ubytovne 
Kopčany a Fortuna, Housing First, 
Domov mladej rodiny Domov 
starších obyvateľov alebo cez 
nájomné mestské byty. 

64,7 % 
(2 059 prijí-
mateľov a 1 
123 čakateľov 
z osôb v byto-
vej núdzi)

72,5 %  
(2 306 prijíma-
teľov z osôb 
v bytovej 
núdzi)

Vybrané indikátory pre ŠC 2

Mesto Bratislava sa rozvíja sociálne udržateľným spôsobom. Bývanie 
v ňom je dostupné pre širokú populáciu. Mesto je schopné poskytnúť 
mestské nájomné byty čoraz väčšiemu množstvu obyvateľov spomedzi 
vybraných cieľových skupín mestskej bytovej politiky.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 2. I 1
Počet bytov 
v priamej správe 
hlavného mesta 
alebo organizácie 
v správe mesta

Indikátor reflektuje možnosti mes-
ta poskytovať dostupné nájomné 
bývanie.

875 bytov 
v priamej správe 
hlavného mesta 
alebo organizácie 
v správe mesta.

2475 bytov 
v priamej správe 
hlavného mesta 
alebo organi-
zácie v správe 
mesta.

ŠC 2. I 2 
% evidovaných 
uspokojených ná-
rokov na náhradné 
nájomné bývanie 
k stavu z 1. 1. 2022

Mesto v súčasnosti eviduje pri-
bližne 500 nárokov na náhradné 
nájomné bývanie. Uspokojenie 
nárokov vyrieši situáciu majiteľov 
bytov a zníži výdavky mesta na 
kompenzácie.

0% z 468 evido-
vaných neuspo-
kojených nárokov 
o náhradné 
nájomné bývanie 
(stav k 1. 1. 2022)

100 % evidova-
ných nárokov 
o náhradné ná-
jomné bývanie 
je uspokojených 
(k stavu z  
1. 1. 2022).

ŠC 2. I 3
% neobsadených 
bytov v priamej 
správe hlavného 
mesta alebo organi-
zácie v správe mes-
ta ku koncu roka

Indikátor reflektuje možnosti mes-
ta poskytovať dostupné nájomné 
bývanie.

5 % neobsa-
dených bytov 
v priamej správe 
hlavného mesta 
alebo organizácie 
v správe mesta.

2 % neobsa-
dených bytov 
v priamej správe 
hlavného mesta 
alebo organi-
zácie v správe 
mesta.

ŠC 2. I 4
Priemerná dĺžka 
čakania na mestský 
nájomný byt od 
dátumu podania 
žiadosti po poskyt-
nutie bytu

Ide o štandardný indikátor do-
stupnosti mestského nájomného 
bývania.

6 rokov 2 roky

ŠC 2. I 5
Počet m2 kúpiteľ-
ných za mesačný 
príjem

Indikátor je v súlade s indikátor-
mi posudzovanými v koncepcii 
mestskej bytovej politiky. Indikátor 
berie do úvahy ako cenu bytu, tak 
aj priemernú mesačnú mzdu, čo je 
v kontexte kúpy bytu najdôležitej-
šia premenná. 

0,49 m2 
(2020) 

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota 
(Porovnanie 
s mestami:  
Viedeň - 1; Pra-
ha - 0,35; Buda-
pešť - 0,53)

ŠC 2. I 6
% platu potrebné 
na prenájom 60 m2 
bytu

Indikátor je v súlade s indikátor-
mi posudzovanými v koncepcii 
mestskej bytovej politiky. Indikátor 
berie do úvahy ako cenu nájmu 
bytu, tak aj priemernú mesačnú 
mzdu, čo sú v kontexte kúpy bytu 
najdôležitejšie premenné. Porov-
nanie s mestami: Viedeň-17,6 %; 
Praha-40,5 %; Budapešť-42,1 %

46,2 % platu 
potrebné na pre-
nájom 60 m2 bytu.

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 2. I 7
Počet obyvateľov 
na 1 ponúkaný byt 
na prenájom

Indikátor poukazuje na veľko-
sť ponuky bytov v porovnaní 
s počtom obyvateľov. Vyššia 
ponuka predpokladá vyššiu mieru 
konkurencie a teda aj možnosť 
nižšej ceny. Porovnanie s mesta-
mi: Viedeň-2,7

11,2 obyvateľov na 
1 prenajímaný byt. 

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 2. I 8
Počet dokončených 
bytov za rok (cel-
kovo a podľa počtu 
izieb)

Indikátor hodnotí intenzitu bytovej 
výstavby prostredníctvom počtu 
dokončených bytov za rok. 

1 910 (2021)
2 793 (2020)
2 838 (2019)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota

ŠC 2. I 9
Priemerná obytná 
plocha dokončené-
ho bytu (v m2)

Indikátor monitoruje priemernú 
veľkosť obytnej plochy dokonče-
ného bytu, ktorá je jedným z uka-
zovateľov kvality bývania.

Rok 2021 :
Bratislava I  
(71,4 m2)
Bratislava II  
(64 m2)
Bratislava III  
(57,5 m2)
Bratislava IV  
(55,9 m2)
Bratislava V  
(55,1 m2) 

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota
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C. 1. 1. 2 Kvalitné vzdelanie 

Mesto s jednotným bratislavským školstvom, ktoré 
zabezpečuje kvalitné vzdelanie ako aj starostlivosť 
o pedagogický zbor.

Vzdelanie je jedným z predpokladov kvalitnejšieho a hodnotnejšieho života 
v dospelosti. Mesto funguje na základe zjednotenej agendy bratislavského 
školstva, ktorá vytvára podmienky pre plnohodnotnú starostlivosť, vzde-
lávanie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež a zabezpečuje dôstojné 
podmienky pre život bratislavských pedagogičiek a pedagógov. 

Mesto sa riadi zásadou, že každá obyvateľka a obyvateľ má právo na 
prístup ku vzdelaniu. Bratislavské školstvo je inkluzívne, inovatívne, 
humanizuje výchovu, vzdelávanie, podporuje duševné zdravie žiačiek 
a žiakov a pedagogičiek či pedagógov. Komunikáciu kolektívov učiteliek, 
učiteľov, rodičov, žiakov a žiačiek umožňujú okrem iného aj elektronické 
komunikačné platformy. 

Kompetentný a motivovaný pedagogický zbor je základným pilierom 
kvalitného školstva. Mesto zabezpečuje dôstojné životné podmienky 
pre pedagogičky a pedagógov vrátane nájomného bývania, ako aj 
možnosti ich ďalšieho rozvoja a vzdelávania v oblasti inovatívnych metodík 
vyučovania.

Mesto je iniciátorom, motivátorom a koordinátorom školstva. Spolupracuje 
s mestskými časťami a BSK ako so zriaďovateľmi vzdelávacích inštitúcií 
ako aj s ostatnými aktérmi výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom 
zjednotenia, evaluácie a zvýšenia kvality vzdelávacej politiky mesta.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava prostredníctvom agendy Bratislavské školstvo 
zvyšuje kvalitu vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ na svojom 
území. �▶ ŠC 3 

 → Mesto Bratislava napomáha, aby bola kvalita vzdelávania na úrovni 
MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ konzistentná naprieč mestskými časťami pro-
stredníctvom vzdelávacích programov pre pedagógov. �▶ ŠC 4 

 → Mesto Bratislava disponuje primeranou veľkosťou pedagogického 
zboru, ktorí majú zabezpečené dôstojné životné podmienky. �▶ ŠC 5 

Východiská, na ktoré ciele reagujú

 → Absencia spoločnej celomestskej platformy pre spoločné ciele 
v oblasti vzdelávania (vzdelávanie východiSko 1). 

 → Chýbajúce kapacity v školských zariadeniach (vzdelávanie  
východiSko 2).

 → Nízka atraktivita učiteľských povolaní v Bratislave v porovnaní so 
zvyškom Slovenska (vzdelávanie východiSko 3).

Očakávaná zmena

Agenda Bratislavské školstvo má za cieľ prepájať aktérov vo vzdelávaní 
v spolupráci s mestskými časťami, čím sa umožní koordinácia a prepo-
jenie zriaďovateľov a vzdelávacích inštitúcií za účelom zvýšenia kvality 
vzdelávacej politiky v meste. Cieľovými skupinami agendy Bratislavské 
školstvo budú:

 → školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta Bratislava 
(v zmysle základného, stredného a vysokoškolského stupňa vzdelá-
vania, poradenských a špeciálnych zariadení);

 → poskytovatelia neformálneho vzdelávania pôsobiaci na území mesta 
Bratislava (vrátane poskytovateľov celoživotného vzdelávania 
seniorom);

 → sekundárnymi cieľovými skupinami sú žiaci a rodičia ako účastníci 
formálneho aj neformálneho vzdelávacieho procesu v Bratislave, 
prípadne seniori potenciálne zainteresovaní na formálnom a nefor-
málnom vzdelávaní či informálnom učení sa.

Súčasťou agendy Bratislavské školstvo bude poskytovanie možnosti konti-
nuálneho vzdelávania, podpory a pomoci učiteľom na dobrovoľnej báze, 
napríklad prostredníctvom pravidelných stretnutí bratislavských učiteľov 
v podobe konferencií a neformálnych klubov. Bratislavský učiteľský klub 
bude sledovať niekoľko cieľov, ako napr. zvyšovanie odbornej úrovne 
bratislavských učiteľov a riaditeľov škôl, umožnenie vzájomného spo-
znávania a sieťovania bratislavských učiteľov a riaditeľov škôl, vytvorenie 
priestoru pre výmenu skúseností, zdieľanie úspešných inovácií či postupov 
a vzájomnú inšpiráciu bratislavských pedagógov či budovanie pocitu 
spolupatričnosti a motivácia k intenzívnejšej spolupráci medzi jednotlivými 
školami v meste. 

Neexistenciu etablovaného modelu evaluácie kvality vzdelávania má riešiť 
koncipovanie nového modelu evalvácie kvality vzdelávania na MŠ, ZŠ, ZUŠ 
a SŠ a definovanie minimálnych štandardov dobrej školy. Prijatie jednotné-
ho modelu evalvácie na území Bratislavy pomôže prehľadnosti. 

Pre väčšiu koordináciu je potrebné vytvorenie databázy relevant-
ných aktérov v problematike vzdelávania – školy, ZUŠ, školské 
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výchovno-vzdelávacie zariadenia, organizácie z mimovládneho sektora či 
výskumné inštitúcie. Mapa postupne obsiahne všetky relevantné vzde-
lávacie inštitúcie nachádzajúce sa na území Bratislavy evidované v Sieti 
škôl a školských zariadení SR, a to ako v oblasti formálneho, tak i v oblasti 
neformálneho vzdelávania (v súčasnosti je ich cca 750). Mapa bude mať 
teda funkciu vzdelávacieho sprievodcu po Bratislave a zároveň bude 
predstavovať istý poradenský systém poskytujúci rodičom informácie 
z oblasti výchovy a vzdelávania v rámci Bratislavy. 

Vytvorenie elektronickej komunikačnej platformy pre učiteľov, žiakov 
a rodičov v rámci agendy Bratislavské školstvo napomôže lepšiemu 
zdieľaniu informácií na jednom mieste a plnohodnotnej komunikácii 
medzi všetkými relevantnými aktérmi. Okrem zdieľania informácií by mala 
poskytovať aj príklady dobrej praxe, informácie určené primárne rodičom 
a vyššie spomínanú mapu bratislavského školstva. 

Vzhľadom k problematickému stavu, keďže sú platy pedagogických 
zamestnancov v Bratislave pod úrovňou priemernej mzdy v meste, 
mesto môže poskytovať učiteľom nepriame benefity s cieľom dlhodobo 
zvýšiť atraktivitu učiteľských profesií v Bratislave. Jednou z možností je 
zavedenie programu, vďaka ktorému by časť nájomných bytov v bytovom 
fonde bola alokovaná práve pedagogickým zamestnancom (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
SŠ), keďže nie je možné z pozície mesta navyšovať mzdy pedagogickým 
zamestnancom tak, aby zabezpečovali pokrytie základných životných 
potrieb. Tieto opatrenia sú priamo naviazané na problematiku dostupného 
bývania v prvej kapitole strategickej časti. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Agenda Bratislavské školstvo.

 → Vytvorenie geoinformačného portálu všetkých vzdelávacích inštitúcií 
na území BA evidovaných v sieti škôl (mapa bratislavského školstva).

 → Zriadenie modelovej školy v oblasti inovatívnych metodík vyučovania 
(modelová škola nie je myslená ako samostatná inštitúcia, ale ako 
poskytovanie individuálneho poradenstva v oblasti inovatívnych 
metodík vyučovania).

 → Organizovanie pravidelných stretnutí bratislavských učiteľov 
v podobe konferencií a neformálnych klubov.

 → Vytvorenie vzdelávacích programov pre bratislavských pedagógov.

 → Vytvorenie evaluačného modelu kvality vzdelávacieho procesu pre 
vzdelávacie inštitúcie.

 → Zavedenie programu mestského nájomného bývania pre pedagogic-
kých zamestnancov. 

Identifikovaná investičná potreba

700 000 € 10

Vybrané indikátory pre ŠC 3

Mesto Bratislava prostredníctvom agendy Bratislavské školstvo zvyšuje 
kvalitu vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ na svojom území.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 3. I 1
Priemerná úspešnosť 
žiakov ZŠ v testovaní 5 
v Bratislave

Objektívny indikátor 
úrovne vedomostí žiakov 
vo vybraných predmetoch 
realizovaný na národnej 
až medzinárodnej úrovni. 
Umožňuje porovnávanie 
výsledkov bratislavských 
a mimo bratislavských škôl.

73,8 % Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 3. I 2
Priemerná úspešnosť 
žiakov ZŠ v Testovaní 9 
v Bratislave

70,5 % Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 3. I 3
Priemerná úspešnosť 
žiakov v maturitných 
skúškach v Bratislave

58 % Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 3. I 4
Priemerné výsledky me-
dzinárodných testovaní 
PISA, PIRLS v Bratislave.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 3. I 5
Miera opakovania roční-
ka žiakov na základných 
školách (%)

Indikátor vyjadruje podiel 
žiakov opakujúcich ročník 
na ZŠ z celkového počtu 
žiakov na ZŠ. Ide o žiakov 
s nízkou úrovňou vedo-
mostí a zručností, ktorí 
dosahujú neuspokojivé 
vzdelávacie výsledky.

1. stupeň ZŠ 
0,34 % (67 žiakov)
2. stupeň ZŠ 
0,50 % (94 žiakov)
Celkovo ZŠ 
0.42 % (161 žiakov)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 3. I 6
Miera predčasného  
ukončenia ZŠ (%)

Indikátor vyjadruje 
podiel žiakov s predčas-
ne ukončenou školskou 
dochádzkou (PUŠD) na ZŠ 
z celkového počtu žiakov 
s ukončenou povinnou 
školskou dochádzkou na 
ZŠ v danom roku. Ide o žia-
kov, ktorí opúšťajú povinné 
vzdelávanie bez ukončené-
ho nižšieho sekundárneho 
vzdelania (ISCED 2). 

1,8 % (59 žiakov 
s PUŠD na ZŠ, 
k 15.9. 2020) 
1,2 % (43 žiakov 
s PUŠD na ZŠ, 
k 15.9. 2021)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

10  Suma nezahŕňa náklady na výstavbu bytov v rámci navrhovaného programu 
mestského nájomného bývania pre pedagogických zamestnancov.
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Vybrané indikátory pre ŠC 4

Mesto Bratislava napomáha, aby bola kvalita vzdelávania na úrovni MŠ, 
ZŠ, ZUŠ a SŠ konzistentná naprieč mestskými časťami prostredníctvom 
vzdelávacích programov pre pedagógov. 

Indikátor Odôvodnenie 
indikátora

Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 4. I 1
Pomer počtu pedagógov mater-
ských škôl vzdelávaných v mest-
skej platforme k celkovému počtu 
pedagógov materských škôl 
v Bratislave za školský rok

Účinnosť inter-
vencie platformy 
pri zvyšovaní 
kvality vzdelá-
vania je objek-
tívne merateľná 
pomerom počtu 
pedagógov MŠ, 
ZŠ, ZUŠ a SŠ, 
ktorí sa kontinu-
álne vzdelávali 
v rámci progra-
mov.

0 % vzdelávaných 
učiteľov MŠ v rámci 
vzdelávacích aktivít 
ponúkaných hl. 
mestom.

15 % vzdeláva-
ných učiteľov MŠ 
v rámci vzde-
lávacích aktivít 
ponúkaných hl. 
mestom.

ŠC 4. I 2
Pomer počtu pedagógov základ-
ných škôl vzdelávaných v platfor-
me k celkovému počtu pedagógov 
základných škôl v Bratislave za 
školský rok

0 % vzdelávaných 
učiteľov ZŠ v rámci 
vzdelávacích aktivít 
ponúkaných hl. 
mestom.

25 % vzdeláva-
ných učiteľov ZŠ 
a ZUŠ v rámci 
vzdelávacích ak-
tivít ponúkaných 
hl. mestom.

ŠC 4. I 3
Pomer počtu pedagógov stred-
ných škôl vzdelávaných v platfor-
me k celkovému počtu pedagógov 
stredných škôl v Bratislave za 
školský rok 

0 % vzdelávaných 
učiteľov SŠ v rámci 
vzdelávacích aktivít 
ponúkaných hl. 
mestom.

35 % vzdeláva-
ných učiteľov SŠ 
v rámci vzde-
lávacích aktivít 
ponúkaných hl. 
mestom.

ŠC 4. I 4
Počet materských škôl hodnote-
ných na základe evalvačného mo-
delu kvality vzdelávania v pomere 
ku všetkým MŠ nachádzajúcich 
sa v BA

Indikátormi eva-
luačného modelu 
budú predovšet-
kým úspešnosť 
v testovaniach, 
klíma školy, 
aplikované prvky 
inkluzívneho 
a personalizova-
ného vzdeláva-
nia, pomer počtu.

0 % MŠ je zapo-
jených do hodno-
tiaceho procesu 
novým evaluačným 
modelom na hodno-
tenie kvality vzdelá-
vacieho procesu.

30 % MŠ je hod-
notených novým 
evaluačným 
modelom na hod-
notenie kvality 
vzdelávania.

ŠC 4. I 5
Počet základných škôl a ZUŠ 
hodnotených na základe evalvač-
ného modelu kvality vzdelávania 
v pomere ku všetkým ZŠ a ZUŠ 
nachádzajúcich sa v BA

0 % ZŠ a ZUŠ je 
zapojených do hod-
notiaceho procesu 
novým evaluačným 
modelom na hodno-
tenie kvality vzdelá-
vacieho procesu

50 % ZŠ a 100 % 
ZUŠ je hodno-
tených novým 
evaluačným 
modelom na hod-
notenie kvality 
vzdelávania.

ŠC 4. I 6
Počet stredných škôl hodnote-
ných na základe evaluačného mo-
delu kvality vzdelávania v pomere 
ku všetkým SŠ nachádzajúcich 
sa v BA

0 % SŠ je zapoje-
ných do hodno-
tiaceho procesu 
novým evaluačným 
modelom na hodno-
tenie kvality vzdelá-
vacieho procesu.

50 % SŠ je hod-
notených novým 
evaluačným 
modelom na hod-
notenie kvality 
vzdelávania.

Vybrané indikátory pre ŠC 5

Mesto Bratislava disponuje primeranou veľkosťou pedagogického zboru, 
ktorí majú zabezpečené dôstojné životné podmienky.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 5. I 1
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa verejných ZŠ 

Indikátory reprezentujú 
kapacitu pedagógov 
poskytovať čas a pozor-
nosť žiakom a zároveň 
pracovný nápor na 
pedagógov. 
(priemer OECD krajín: 
priemerný počet žiakov 
na učiteľa na ZŠ je 15 
(2019), priemerný počet 
žiakov na učiteľa na SŠ je 
13, 2019).

14,7 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 2
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa verejných SŠ

10,2 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 3
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa súkromné ZŠ

8,0 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 4
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa súkromné SŠ

8,4 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 5
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa cirkevné ZŠ

13,5 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 6
Priemerný počet žiakov na 
učiteľa cirkevné SŠ

12,3 (2020) Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 7
Priemerný počet detí MŠ 
na učiteľa – verejné MŠ

19,8
(k 15.9. 2021)

Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 8
Priemerný počet detí MŠ 
na učiteľa – súkromné MŠ

13,4 
(k 15.9. 2021)

Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 5. I 9
Priemerný počet detí MŠ 
na učiteľa – cirkevné MŠ

20,6
(k 15.9. 2021)

Ukazovateľ má 
evidenčný charak-
ter, nestanovuje sa 
cieľová hodnota
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C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará 
o slabších a znevýhodnených

Mesto, ktoré zabezpečuje bezpečný a dôstojný život 
pre všetkých prostredníctvom sociálnych služieb 
(napr. v oblasti starostlivosti o seniorov, podpory 
deti, mladých ľudí a rodín v ohrození), zvyšovania 
bezbariérovosti verejných priestorov a budov 
a implementovania drogovej politiky. 

Bratislava je bezpečným mesto pre všetkých. Disponuje inštitúciami 
a službami, ktoré vytvárajú spravodlivé príležitosti pre obyvateľky a oby-
vateľov a umožňujú im tak prežiť nezávislý život podľa svojich predstáv. 

Kvalitné sociálne služby zabezpečujú dôstojný život každého obyvateľa 
bez rozdielu, a to aj v náročných životných situáciách. Dostupnosť soci-
álnych služieb je navrhnutá tak, aby umožnila obyvateľom a obyvateľkám 
primárne zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. 

Mesto venuje špeciálnu pozornosť starnúcemu obyvateľstvu. Má vyčlene-
né kapacity na zabezpečenie kvalitného života a starostlivosti o starších 
ľudí, ktorých podiel sa rýchlo zvyšuje. Mesto skvalitňuje systém podpory 
a prevencie osamelosti, vylúčenia a predčasnej odkázanosti. Dostupná 
opatrovateľská starostlivosť dovoľuje seniorkám a seniorom zotrvávať vo 
svojich obydliach bez toho, aby boli odkázaní na rodinnú starostlivosť. 

Bratislava je bezbariérovým mestom navrhnutým pre všetkých, nezávisle 
od ich zdravotného či iného znevýhodnenia. Mesto zavádza procesy 
a štandardy na podporu bezbariérového pohybu po meste a zlepšuje 
prístupnosť mestských služieb, budov, priestorov či pracovísk. 

Život v Bratislave je bezpečný. Dôveryhodná, kompetenčne a kapacitne 
posilnená mestská polícia zabezpečuje každodennú bezpečnosť všetkých, 
vrátane ľudí z marginálnych komunít a prisťahovalcov. Mesto zodpovedne 
pristupuje k fenoménu užívania drog a závislostí na svojom území. Na 
základe svojej drogovej politiky proaktívne koordinuje a spolupracuje so 
všetkými aktérmi či aktérkami a zasiahnutými komunitami. 

Kapacita cintorínov je dostatočná na pokrytie všetkých potrieb.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava poskytuje sociálnu pomoc tak, aby obyvateľkám 
a obyvateľom zabezpečila dôstojný život aj v náročných životných 
situáciách. Obyvateľky a obyvatelia Bratislavy sú dobre informovaní 
o sociálnych službách mesta. �▶ ŠC 6 

 → Bratislava je dostupným a bezbariérovým mestom pre každého 
a osobitne zabezpečuje dostupnosť a prístupnosť verejného 
priestoru, mestských služieb a služieb mobility osobám so zdravot-
ným znevýhodnením (OZZ) a osobám so špecifickými potrebami 
pohybu a orientácie. Mesto Bratislava ako inkluzívny zamestnávateľ 
zabezpečuje bezbariérovosť svojich pracovísk. �▶ ŠC 7 

 → Bratislava je mestom s minimálnou mierou rizikového užívania drog. 
Mesto Bratislava pracuje koncepčne na znižovaní rizík súvisiacich 
s užívaním drog. �▶ ŠC 8 

 → Mesto Bratislava je bezpečným miestom pre život pre všetkých aj 
vďaka dôveryhodnej, vybavenej a kapacitne posilnenej Mestskej 
polícii. �▶ ŠC 9 

 → Bratislava má dostatočné kapacity hrobových a urnových miest 
vďaka rozširovaniu kapacít sučasných cintorínov a zároveň vďaka 
novovybudovanému cintorínu. �▶ ŠC 10

Východiská, na ktoré ciele reagujú

 → Nedostatočná informovanosť o sociálnych službách  
(Sociálne veci východiSko 1) 

 → Nedostatočné kapacity sociálnych služieb  
(Sociálne veci východiSko 2) 

 → Výdavky na sociálne veci z rozpočtu mesta  
(Sociálne veci východiSko 3) 

 → Mesto plné bariér (Sociálne veci východiSko 5)

 → Absentujúca drogová politika (Sociálne veci východiSko 6)

 → Nezodpovedajúce kapacity cintorínov v Bratislave  
(Sociálne veci východiSko 7)

 → Bratislavská mestská polícia zápasí s nedostatkom finančných 
a ľudských zdrojov (rozvoj inštitúcií a digitalizácia východiSko 10)

Očakávaná zmena

Sociálna politika mesta, najmä sociálne služby, vytvárajú príležitosti pre 
obyvateľky a obyvateľov prežiť život podľa svojich predstáv. Sociálne 
služby určené pre starších obyvateľov, akými sú zariadenia pre seniorov, 
denné centrá, či domáca opatrovateľská služba, pomáhajú udržiavať 
starších v kondícií, či pomáhajú so starostlivosťou, keď sa už starší 
nevedia postarať sami o seba. Nízkoprahová sociálna služba pre deti 
a mladých ľudí v ohrození má pomáhať predchádzať tomu, aby deti a mladí 
ľudia z horších rodin a susedstiev podliehali rôznemu rizikovému chovaniu 
(užívanie návykových látok, záškoláctvo apod.). 
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Informovanosť je nevyhnutným predpokladom naplnenia cieľa poskyto-
vania sociálnej pomoci tak, aby obyvateľom zabezpečila dôstojný život aj 
v náročných životných situáciách. Zraniteľné skupiny obyvateľov – prijí-
matelia a potenciálni prijímatelia sociálnych služieb potrebujú dostupnosť 
veľmi špecifických informácií šitých na mieru ich životnej situácií. 

Pri tvorbe podmienok pohybu po meste sa uplatňuje metóda univerzálne-
ho navrhovania pre všetkých. Týka sa to mestských podujatí, verejných 
toaliet, vyhradenia počtu bezbariérových nájomných bytov, mestských 
pracovísk, vyhradených parkovacích miest pre OZZ, bezbariérových 
podchodov a nadchodov v meste tak, ako počet doplnkových služieb 
prepravy pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Ucelený bezbariérový 
okruh zahŕňa súhrn podmienok a opatrení, ktoré komplexne zabezpečia, 
že určitú službu, objekt, priestor, podujatie môžu pasívne aj aktívne s čo 
najvyššou mierou samostatnosti využiť/zúčastniť sa aj ľudia s rôznymi 
špecifickými potrebami a zdravotnými znevýhodneniami.

Pre drogovú politiku je momentálne najzásadnejšie vytvorenie Mestskej 
koncepcie v oblasti užívania drog a závislostí, keďže v tejto oblasti absentujú 
akékoľvek riešenia. Dôležité budú opatrenia poskytovateľov služieb 
špecializovaných na preventívne a harm reduction (znižovanie rizík) 
v oblasti užívania drog a závislostí. Pre tieto opatrenia bude potrebné 
dátové mapovanie situácie. 

Vďaka vyššiemu počtu príslušníkov Mestskej polície a ich skvalitnenej 
odbornej príprave je vyššia šanca zlepšovania dôveryhodnosti polície. 
Navyše, lepšia odborná príprava dopomôže k znižovaniu fluktuácie 
zamestnancov mestskej polície.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Implementácia riešení Komunitného plánu sociálnych služieb hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2023 - 2030, čo medziiným 
zahŕňa: 

• Katalóg sociálnych služieb

• Mestské medzigeneračné komunitné centrum

• Program na podporu a posilnenie proseniorských a dobrovoľníc-
kych organizácií

• Budovanie kapacít mestského terenného tímu

• Zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

• Zdostupnenie výkonov domácej opatrovateľskej služby

• Vytvorenie mestskej koncepcie v oblasti užívania drog a závislostí

• Vznik nových mestských špecializovaných služieb pre niektorú zo 
zraniteľných skupín, ktoré majú skúsenosti s drogami

• Zvýšenie počtu poskytovateľov služieb špecializovaných na 
preventívne a harm reduction evidence-based opatrenia v oblasti 
užívania drog

 → Program debarierizácie verejných priestorov.

 → Realizácia ucelených bezbariérových okruhov.

 → Navýšenie kapacít súčasných cintorínov o minimálne 15 300 miest.

 → Vybudovanie nového cintorínu na území Bratislavy.

 → Program debarierizácie mestských služieb (verejné toalety, kultúrne, 
predajne lístkov, športové, vzdelávacie, oddychové, prírodné, turis-
tické, voľnočasové, sociálne objekty, priestory a aktivity, a pod.).

 → Program debarierizácie pracovísk na úrovni mesta a mestských 
organizácií

 → Program doplnkových služieb prepravy pre OZP upravené bicykle, 
e-skútre na prepravu OZP a seniorov, nabíjacie a servisné miesta.

 → Navyšovanie počtu príslušníkov MsP BA.

 → Program rozvoja kamerového systému.

 → Mestská polícia: Integrované bezpečnostné centrum.

Identifikovaná investičná potreba

80 000 000 €
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Vybrané indikátory pre ŠC 6 

Mesto Bratislava poskytuje sociálnu pomoc tak, aby obyvateľkám a oby-
vateľom zabezpečila dôstojný život aj v náročných životných situáciách. 
Obyvateľky a obyvatelia Bratislavy sú dobre informovaní o sociálnych 
službách mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 6. I 1
Podiel obyvateľov, 
ktorí sú informo-
vaní o sociálnej 
politike mesta

Indikátor sleduje informovanosť 
obyvateľov o dostupných sociálnych 
službách poskytovaných mestom, 
keďže informovanosť je základný 
predpoklad pre využívanie týchto 
služieb obyvateľmi.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

min. 50 %

ŠC 6. I 2
Kapacity terén-
nych, ambulant-
ných a pobyto-
vých sociálnych 
služieb (počet 
klientov)

475 500 obyv. BA (SODB, 2021), 
5 930 (Analytická časť KPSS, AU-
GUR), odráža veľkosť existujúcej siete 
sociálnych služieb na území hlavného 
mesta na uspokojovania potrieb.

Súčasné kapacity 
terénnych, ambu-
lantných a poby-
tových sociálnych 
služieb dokážu ob-
slúžiť 5 930 klientov, 
t. j. približne 1 
miesto v sociálnych 
službách na 80 
obyvateľov mesta.

Predpoklad 
zvyšovania 
kapacít 
oproti 
súčasnému 
stavu.

ŠC 6. I 3
Podiel bežných 
výdavkov v roz-
počte hlavného 
mesta alokova-
ných na sociálnu 
pomoc a sociálne 
služby

Indikátor odráža výšku výdavkov alo-
kovaných na riešenie oblasti sociál-
nych vecí, pričom cieľom je minimálne 
udržať rovnaký podiel, ako je tomu 
v súčasnosti. 

6,2 % rozpočtu 
mesta.

min. 6,2 % 
rozpočtu 
mesta.

ŠC 6. I 4
Kapacita sociál-
nych pracovníkov 
mestského terén-
neho tímu meraná 
v FTE (full-ti-
me- employment 
100% pracovných 
úväzkov)

Indikátor odráža kapacitu mesta 
predchádzať sociálne rizikovému 
správaniu v rizikových časoch v rizi-
kových oblastiach mesta. Súčasťou 
je aj rozšírenie programu mestského 
terénneho tímu o program bývania 
zameraný na podporu osôb v krízo-
vom ubytovaní a v bytoch mestskej 
nájomnej agentúry.

10 30 

ŠC 6. I 5
Podiel obyvate-
ľov ohrozených 
chudobou k cel-
kovému počtu 
obyvateľov mesta

Uvedená hodnota je pre Bratislav-
ský kraj (EU SILC, 2020). Cieľom je 
nezhoršiť súčasný podiel napriek 
zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov 
a zhoršujúcim sa socioekonomickým 
podmienkam. 

5,9 % 5,9 %

ŠC 6. I 6
Neschopnosť čeliť 
neočakávaným 
výdavkom/ťažkosť 
vyjsť mesačne 
s platom

36,3 % 36,3 %

ŠC 6. I 7
Počet ľudí bez 
domova z počtu 
obyvateľov mesta

Indikátor sleduje riešenie životnej 
situácie ľudí v núdzi. V roku 2016 bolo 
v Bratislave 2064 ľudí bez domova.

0,43 % obyvateľov 
Bratislavy sú ľudia 
bez domova (2016.)

0,25 % 
obyvateľov 
Bratislavy 
sú ľudia bez 
domova.

ŠC 6. I 8
Podiel prijímateľov 
domácej opatro-
vateľskej služby 
z celkového počtu 
obyvateľov vo 
veku 65 rokov 
a viac

Indikátor sleduje riešenie životnej 
situácie ľudí v núdzi. Počet prijímate-
ľov DOS bol 766 voči 83 507 obyva-
teľov vo veku 65 rokov a viac (AUGUR 
Consulting, 2022).
(Cieľová hodnota je určená s pomo-
cou predikcie obyvateľov Bratislavy 
do roku 2030: 100 758 osôb nad 65 
rokov, 7 % normatív potrebnosti po 
DOS, t. j. 7 053 kapacít)

0,91 % 7,14 % 

ŠC 6. I 9
Podiel detí 
užívajúcich nízko 
prahové sociálne 
služby pre deti 
a rodinu z celko-
vého počtu detí

Indikátor sleduje riešenie životnej 
situácie ľudí v núdzi. Stav v roku 2021: 
1 poskytovateľ; 92 počet prijímate-
ľov. (Ako prijímatelia sa počítajú deti 
a mladí vo veku od 0 do 14 rokov, do 
skupiny prijímateľov sa počítajú aj tí 
prijímatelia, ktorí začali byť prijímateľ-
mi služby ako 14 roční a dosiahli 15 
rokov až v priebehu roka, počet detí  
0 –14 je 73 769 (SODB, 2021).

0,12 % Pre tento 
indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľo-
vá hodnota 
k dispozícii

ŠC 6. I 10
Počet poberateľov 
pomoci v hmotnej 
núdzi 

Indikátor poskytuje informácie o poč-
te poberateľov pomoci v hmotnej 
núdzi v meste (so spoločne posudzo-
vanými osobami), ktorí sú dlhodobo 
ohrození chudobou a odkázaní na 
sociálnu pomoc.

899 poberateľov 
pomoci v hmotnej 
núdzi  
(k 31. 12. 2021)

Ukazovateľ 
má evidenč-
ný charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota
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Vybrané indikátory pre ŠC 7

Bratislava je dostupným mestom pre každého a osobitne zabezpečuje 
dostupnosť verejného priestoru, mestských služieb a služieb mobility 
osobám so zdravotným znevýhodnením (OZZ) a osobám so zníženou 
pohyblivosťou. Mesto Bratislava ako inkluzívny zamestnávateľ zabezpeču-
je bezbariérovosť svojich pracovísk.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 7. I 1
Podiel podujatí rea-
lizovaných mestom, 
ktoré sú prístupné pre 
osoby so zdravot-
ným znevýhodnením 
a osoby so zníženou 
pohyblivosťou

Indikátor sleduje mieru inklu-
zívnosti, teda znižovania prahu 
natoľko, že všetky podujatia 
organizované mestom by mali 
byť prístupné pre osoby so zdra-
votným znevýhodnením a osoby 
so zníženou pohyblivosťou. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

100 %

ŠC 7. I 2
Podiel kompletne bez-
bariérových verejných 
toaliet z celkového 
počtu verejných toa-
liet na území mesta

Indikátor sleduje zlepšova-
nie podmienok pre osoby so 
zdravotným znevýhodnením 
a osoby so zníženou pohyblivos-
ťou pri ich pohybe vo verejnom 
priestore. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

50 % 

ŠC 7. I 3
Podiel kompletne 
debarierizovaných 
služieb mesta
(službou sa rozumie 
služba poskytovaná 
mestom viazaná na 
fyzický alebo digitálny 
priestor)

Indikátor sleduje zlepšovanie 
podmienok pre osoby so zdra-
votným znevýhodnením a osoby 
so zníženou pohyblivosťou pri 
využívaní služieb mesta.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

100 % služieb 
mesta je 
debarierizova-
ných.

ŠC 7. I 4
Podiel bezbariérových 
a upraviteľných bytov 
v mestskom bytovom 
fonde/vo vlastníctve 
mesta

Indikátor sleduje vývoj pri upra-
vovaní a aplikovaní štandardov 
bezbariérovosti pre byty v mest-
skom bytovom fonde. 

1,26 % (11 z 875) 
podiel existujúcich 
bezbariérových 
a upraviteľných 
bytov v mestskom 
bytovom fonde.

Pre tento 
indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 7. I 5
Podiel bezbariérových 
pracovísk mesta

Indikátor sleduje vývoj rekon-
štrukcií pracovísk mesta tak, aby 
spĺňali požiadavky pre bezbarié-
rovosť. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

70 % bez-
bariérových 
pracovísk.

ŠC 7. I 6
Počet zrealizovaných 
ucelených bezba-
riérových okruhov 
(UBO) pre vytipované 
verejné
budovy, priestory 
a ich okolie

Ucelený bezbariérový okruh 
zahŕňa rôzne druhy zdravotného 
znevýhodnenia, najmä: pohybo-
vé, zrakové, sluchové, mentálne, 
skryté zdravotné znevýhodne-
nia, alebo dočasné zdravotné 
obmedzenia (pooperačné stavy, 
zlomeniny, rekonvalescencia, 
ťažké tehotenstvo). Môže ísť 
zároveň o špecifické životné 
situácie, povolania, obdobia so 
špecifickými potrebami, techno-
logické trendy.

0 8 

ŠC 7. I 7
Podiel vyhradených 
parkovacích miest pre 
OZZ z celkového poč-
tu parkovacích miest 
v systéme mestskej 
parkovacej politiky 
pre OZZ 
(na vyznačených 
pozemných, nadzem-
ných a podzemných 
odstavných a par-
kovacích plochách 
v zmysle vyhlášky č. 
532/2002 Z. z.)

Indikátor sleduje plnenie normy 
v zmysle vyhlášky č. 532/2002 
Z. z.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii; 
mesto v súčasnosti 
nenapĺňa požia-
davky vyhlášky č. 
532/2002 Z. z.

4 % podiel 
vyhradených 
parkovacích 
mieste na cel-
kovom počte 
verejných par-
kovacích miest 
(napr. v systé-
me mestskej 
parkovacej 
politiky).

ŠC 7. I 8
Podiel bezbariérových 
podchodov a nadcho-
dov v meste

Indikátor sleduje debarierizá-
ciu podchodov a nadchodov 
tvoriacich významné prekážky 
v slobodnom pohybe osôb so 
zdravotným znevýhodnením 
a osobami so zníženou pohybli-
vosťou.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

50 % 

ŠC 7. I 9
Počet miest (bodov) 
s doplnkovými služba-
mi prepravy pre OZZ

Indikátor odkazuje na zložku 
sprístupňujúcu mobilitu pre 
cieľovú skupinu: (1) miesta/body 
vybavené špeciálnymi nabíjačka-
mi el. invalidných vozíkov a skút-
rov pre seniorov, kompresorom 
na dofúkanie pneumatík a pod.; 
(2) miesta/body s možnosťou 
zapožičania špeciálnych bicyklov 
a el. skútrov upravených na 
prepravu seniorov a OZZ.

0 40 
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Vybrané indikátory pre ŠC 8

Bratislava je mestom s minimálnou mierou rizikového užívania drog.  
Mesto Bratislava pracuje koncepčne na znižovaní rizík súvisiacich s užíva-
ním drog.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 8. I 1
Koncentrácia drog vo 
vode (Mg/deň/1000 
obyvateľov) – prie-
mer ČOV Bratislava 
a Petržalka

Indikátor citlivo reaguje na 
množstvo a zmeny užívania drog 
v populácii. Údaj je viackrát ročne 
meraný a následne publikovaný 
asociáciou čistiarenských expertov.

amfetamín: 15,5; 
metamfetamín: 
186; užitý kokaín 
(benzoylekgonín): 
251; MDMA: 22; 
THC: 26 (2020).

Ukazovateľ 
má evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 8. I 2
Počet úmrtí spoje-
ných s užívaním drog 
a úmrtnosť užívateľov

Indikátor reaguje na početnosť ak-
tívnych užívateľov drog, pri ktorých 
je možnosť predávkovania sa.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispo-
zícii.

Ukazovateľ 
má evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 8. I 3
Prevalencia a vzory 
užívania drog

Prevalencia dáva informáciu 
o liečbe prebiehajúcej v referenč-
nom roku bez vytvorenia zápisu 
o liečbe; vzor užívania poukazuje 
na typ drogy, o aký ide. Tento údaj 
poukazuje na množstvo výskytu 
a typ drogy v populácii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispo-
zícii.

Ukazovateľ 
má evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 9

Mesto Bratislava je bezpečným miestom pre život pre všetkých aj vďaka 
dôveryhodnej, vybavenej a kapacitne posilnenej mestskej polícii.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 9. I 1
Počet príslušníkov 
MsP BA (bez civil-
ných pracovníkov)

Indikátor sleduje počet príslušníkov 
mestského policajného zboru.

307 (k 1.1.2022) 550

ŠC 9. I 2
Dôveryhodnosť  
MsP BA

Prieskum dôveryhodnosti je štan-
dardný indikátor sledovaný formou 
prieskumu mienky verejnej medzi 
obyvateľmi.

Mestskej polícii 
Bratislava (prís-
lušníkom MsP BA) 

„dôveruje“ alebo 
„skôr dôveruje“ viac 
ako 46,6 % res-
pondentov (podľa 
prieskumu verejnej 
mienky agentúry 
FOCUS z októbra 
2017).

Mestskej polícii 
Bratislava (prí-
slušníkom MsP 
BA) „dôveruje“ 
alebo „skôr dô-
veruje“ viac ako 
55 % respon-
dentov.

ŠC 9. I 3
Dosiahnutie plnohod-
notnej integrácie me-
dzi mestskou políciou, 
policajným zborom 
a hasičským zborom 
do roku 2030

Indikátor hovorí o plnohodnotnej in-
tegrácii v podobe spoločného ope-
račného pracoviska spolu s PZSR 
a HaZZ (prípadne aj ZZS), vrátane 
prepojenia rádiovej siete (pre využi-
tie v prípade mimoriadnych udalostí) 
a vzájomného zdieľania GPS pozícií 
a mapových vrstiev pre lepšiu koor-
dináciu síl a prostriedkov Integrova-
ného záchranného systému.

Nenaplnené Naplnené 

ŠC 9. I 4
Počet trestných činov 
krádeže motorových 
vozidiel za rok na 
území Bratislavy

Eviduje sa nápad trestných činov, 
ktoré reprezentujú bezpečnosť osôb 
a majetku na území mesta a ktorých 
minimalizácii a objasnenosti vie 
mesto napomôcť svojou činnosťou 
(kamerový systém, Mestská polícia).

146 (2021) Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota..

ŠC 9. I 5
Počet trestných činov 
výtržníctva za rok na 
území Bratislavy

78 (2021) Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota

ŠC 9. I 6
Počet evidovaných 
trestných činov 
(celkovo) 

Indikátor hodnotí bezpečnosť 
obyvateľov a kriminalitu v meste 
prostredníctvom počtu evidovaných 
trestných činov 

7 031 (2020) Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota

ŠC 9. I 7
Počet evidovaných 
trestných činov malo-
letých a mladistvých 
páchateľov

Indikátor monitoruje trestnú činnosť 
maloletých a mladistvých páchate-
ľov vo veku do 18 rokov. 

83 trestných činov 
(2021, Bratislavský 
kraj)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 9. I 8
Podiel objasnených 
trestných činov 
z celkového počtu 
trestných činov (%)

Indikátor poukazuje na efektívnosť 
práce orgánov činných v trestnom 
konaní. Vysoká miera objasnenosti 
trestných činov (TČ) zvyšuje ochotu 
oznamovať TČ a má odstrašujúci 
efekt na potenciálnych páchateľov 
trestnej činnosti.

45, 2 % (3 178 
objasnených trest-
ných činov)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 9. I 9
Podiel obyvateľov, 
ktorí sa cítia v meste 
bezpečne (%)

Indikátor hodnotí subjektívne vníma-
nie bezpečnosti u obyvateľov mesta.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.
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C. 1. 2. 1 Zapájanie ľudí do tvorby mesta 

Mesto aktívne komunikuje a zapája rôzne skupiny 
obyvateľov do plánovania a tvorby politík mesta.

Obyvateľky a obyvatelia tvoria reálnu tvár mesta. Bratislava otvorene 
komunikuje a zapája ich do diania a zmien, ktoré napĺňajú potreby všet-
kých, ktorí sa v ňom rozhodli žiť. 

Komunikácia je kľúčovou úlohou samosprávy. Je základom pre zvyšovanie 
spokojnosti obyvateliek a obyvateľov a budovanie pozitívneho vzťahu 
k mestu. Vytvára pocit príslušnosti a prispieva k zvyšovaniu kvality 
života komunity. Efektívna obojsmerná komunikácia mesta so všetkými 
zainteresovanými aktérmi je základným stavebným prvkom demokratic-
kého procesu. Je predpokladom úspechu takmer pri každom mestskom 
projekte, politike či iniciatíve. Pomáha budovať dôveru, ktorá je kľúčovým 
predpokladom získania podpory obyvateliek a obyvateľov mesta pre 
budúce komplexné zmeny. 

Mesto ponúka obyvateľkám a obyvateľom vrátane detí a mládeže 
možnosti zapojiť sa do rozhodovania a tvorby mesta a jeho služieb 
prostredníctvom nástrojov participatívneho plánovania či design thinking 
metodológie. To umožňuje dialóg, zisťovanie potrieb, spoluvytváranie 
riešení či spolurozhodovanie aktérok a aktérov, ktorých sa to vo výsledku 
najviac týka a ktorí najviac poznajú svoje okolie. 

Mesto pri svojom plánovaní zdôrazňuje potrebu zapájania komunity a zain-
teresovaných aktérok a aktérov do strategických či riadiacich procesov. 
Tento prístup pomáha predchádzať konfliktom, harmonizuje potreby 
všetkých účastníkov a poskytuje šancu na zapojenie do vecí verejných aj 
marginalizovaným a zraniteľným skupinám obyvateľstva. Komunity sú pre 
komunikáciu mimoriadne dôležité, pretože samy informujú a pomáhajú 
zmierňovať informačnú asymetriu medzi skupinami obyvateľov.

Čím viac ľudí pozná procesy a služby samosprávy, tým viac ich rozumie 
tomu, ako sa využívajú spoločné prostriedky. Rastie tiež dôvera voči 
vedeniu mesta. Dobrá reputácia samosprávy dokáže lepšie pritiahnuť 
vysokokvalifikovaných a motivovaných odborníkov a odborníčok z iných 
sektorov, vrátane súkromnej sféry, ktorí zvýšia kvalitu poskytovaných 
služieb.

C. 1. 2 Spolupráca ako princíp

Bratislava ako otvorené a inkluzívne mesto pre 
všetkých, ktoré aktívne spolupracuje a zapája 
verejnosť do plánovania a chodu mesta. 

Kľúčové slová: otvorené a prístupné mesto, komunikácia a spolupráca 
s verejnosťou, participácia, spoluvytváranie služieb, rovnosť a inklúzia
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Špecifické ciele

 → Komunikácia mesta Bratislavy smerom k obyvateľkám a obyvate-
ľom je integrálnou súčasťou všetkých zásadných zmien, iniciatív 
a projektov mesta. Mesto je dôveryhodným partnerom, ktorý 
komunikuje so všetkými aktérmi priebežne, otvorene, zrozumiteľne 
a proaktívne. �▶ ŠC 11 

 → Mesto Bratislava zapája obyvateľov a obyvateľky, komunity, forma-
lizované či neformalizované iniciatívy a organizácie do plánovania, 
aktivít a tvorby projektov s cieľom prehlbovať dôveru a budovať 
vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi a obyvateľkami. �▶ ŠC 12

 → Bratislava poskytuje svoje služby primárne digitálne formou 
príjemných a intuitívnych digitálnych služieb, ktoré spoluvytvára 
s obyvateľkami a obyvateľmi, ktoré sa zameriavajú na potreby 
koncových užívateľov, vrátane znevýhodnených cieľových skupín. 
�▶ ŠC 13

 → Mesto Bratislava podporuje zapájanie detí a mladých do tvorby 
projektov a politík mesta, a tak zohľadňuje ich postavenie a záujmy 
v meste a v spoločnosti. �▶ ŠC 14

 → Mesto Bratislava vytvára podmienky pre rozvoj práce s mládežou 
a s ďalšími skupinami naprieč generáciami s dôrazom na  
podporu vlastnej iniciatívy, záujmu o verejné dianie a podporu 
občianskej angažovanosti s cieľom vzdelávať k občiansky silnej 
Bratislave. �▶ ŠC 15

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Komunikácia mesta s pasívnymi skupinami a menej viditeľnými 
skupinami obyvateľov nie je dostatočná. (rozvoj inštitúcií  
a digitalizácia východiSko 6)

 → Interné procesy a komunikácia s občanmi nie sú dostatočne digitali-
zované. (rozvoj inštitúcií a digitalizácia východiSko 4)

 → Nízka miera zapojenia špecifických skupín obyvateľov do aktivít 
a tvorby projektov, nízke povedomie o participácii naprieč zaintere-
sovanou verejnosťou a potreba uplatňovania pravidiel, ktoré projekty 
participovať. (rozvoj inštitúcií a digitalizácia východiSko 7)

 → Nedostatok dát o mladých, chýbajúca koncepcia práce s mládežou. 
(vzdelávanie východiSko 5)

 → Nedostatočné zapojenie mladých do procesov tvorby mesta a nízka 
občianska angažovanosť. (vzdelávanie východiSko 6)

Očakávaná zmena

Bratislava bude aktívne skúmať, formovať a komunikovať ohľadom vízie 
a hodnôt mesta. Jej cieľom je postupná aktivizácia záujmu o veci verejné 
a budovanie dôvery obyvateliek a obyvateľov v samosprávu mesta. 

Vďaka novým digitálnym, ale aj nedigitálnym komunikačným nástrojom, 
zverejňovaním nových typov informácií a aktívnejšej a atraktívnejšej práci 
s dátami, by sa mali občania cítiť informovanejší o aktivitách v meste. 
Všetky tieto aktivity by mali byť zastrešené dlhodobým programom 
komunikácie mesta. Aj komunikácia mení svoje nástroje a ciele. Popri 
tradičných nástrojoch a metódach Bratislava pokračuje v inovatívnych 
behaviorálnych metódach, ktoré pomôžu vzdelávať obyvateľky a obyvate-
ľov v jednotlivých témach a pomôcť tak formovať verejnú mienku. Vďaka 
spektru komunikačných nástrojov a platforiem sa dokážu zástupcovia 
mesta a súkromného a akademického sektoru efektívnejšie stretnúť 
a riešiť aktuálne problémy, najmä v oblasti sféry sociálnych, kultúrnych 
a ekologických problémov. 

Program komunikácie zahŕňa nielen tradičné aktivity komunikačného 
oddelenia, ale prechádza naprieč všetkými oddeleniami a organizáciami 
mesta. Tieto samy komunikujú, a tak idú príkladom ako mesto. Na tradičné, 
ale aj nové formy komunikácie, sú vyčlenené dostatočné zdroje a kapacity.

Často prehliadanou súčasťou obyvateľstva sú obyvatelia z iných krajín, 
ktorí sa do mesta prisťahovali. Prvým krokom k ich zapojeniu sa do života 
v novom meste je poskytnutie dôležitých informácií prostredníctvom 
infocentra či online komunikačných kanálov. 

Prostredníctvom programu koordinátorov participácie sa etablujú kapacity 
a znalosti o participatívnom plánovaní naprieč celou samosprávou 
Bratislavy. Inštitút participácie tak bude bližšie k ľudom mesta a vytvorí 
rámec pre demokratický dialóg s obyvateľmi. Mesto Bratislava bude 
lídrom v participatívnom plánovaní na Slovensku. Presadzujeme jasnejšie 
pravidlá pre projekty, ktoré sa budú participovať. Základné kritéria pre 
investičné projekty, ktoré majú byť tvorené  participatívnym spôsobom, sú: 
a) zásadná zmena účelu využitia (napr. nevyužívaná plocha získa poby-
tovú funkciu) alebo b) rozpočet nad 1.mil eur, alebo c) dopad na min. 300 
bytových jednotiek. Okrem participácie na investičných projektoch bude 
mesto Bratislava aktívne zapájať verejnosť aj do tvorby verejných politík 
nad rámec zákonnej povinnosti.

Oba programy tak vytvárajú dôležitú infraštruktúru pre dialóg viacerých 
strán a pomáhajú tak budovať dôveru, ktorá je kľúčová pre úspech 
všetkých mestských cieľov, projektov, politík či iniciatív. Výročnými 
prieskumami dôvery budeme vedieť o želanom posune.
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Cieľom vypracovania Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratisla-
va je vytvoriť stratégiu, ktorá detailne zmapuje aktuálne trendy, potreby 
a problémy generácie mladých vo veku 0 až 30 rokov a poskytne súbor 
opatrení pre zlepšovanie príležitostí pre generáciu mladých zapájať sa do 
vecí verejných. Je potrebné zvýšiť zameranie sa na získavanie relevant-
ných dát o mladých, aby nastavovanie politík bolo v súlade s tým, aké sú 
ich názory, potreby a hodnoty. 

Špecifické projekty zamerané vyslovene na deti a mládež podporujú 
ich občiansku angažovanosť. Prostredníctvom Mestského parlamentu 
mladých vie mesto aktívne zapájať, podporovať, vzdelávať a angažovať 
mladých ľudí (líderky a lídrov) pri hľadaní riešení na aktuálne problémy 
a potreby mladých. Iný spôsob zapájania mladých do veci verejných je 
prostredníctvom pravidelných stretnutí so zástupcami mesta (mládežnícky 
town hall) so zameraním na otváranie aktuálnych a relevantných tém 
vo vzťahu k trendom, problémom a potrebám mladých ľudí žijúcich 
v Bratislave.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Program koordinátorov participácie na miestnych úradoch.

 → Koncepcia práce s mládežou.

 → Mestský parlament mladých.

 → Implementácia štandardov participácie, osobitne s ohľadom  
na deti a mládež.

 → Vytvorenie komunikačno-participačnej platformy mesta.

 → Program – komunikácia mesta.

 → Vybudovanie integrovaného infocentra pre prisťahovalcov/cudzincov.

 → Projekt dostupnosti digitálnych služieb v anglickom jazyku,  
prípadne iných jazykoch.

 → Projekt porozumenia špecifickým potrebám zahraničných obyvateliek 
a obyvateľov. 

Identifikovaná investičná potreba

1 200 000 €

Vybrané indikátory pre ŠC 11

Komunikácia mesta Bratislavy smerom k obyvateľkám a obyvateľom je 
integrálnou súčasťou všetkých zásadných zmien, iniciatív a projektov 
mesta. Mesto je dôveryhodným partnerom, ktorý komunikuje so všetkými 
aktérmi priebežne, otvorene, zrozumiteľne a proaktívne.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 11 I 1
Podiel obyvateľov, ktorí 
sú spokojní s mierou in-
formovanosti a kvalitou 
informácií o dôležitých 
opatreniach, rozhod-
nutiach, aktivitách 
a zmenách v meste

Štandardný indikátor rea-
lizovaný formou priesku-
mu mienky verejnej 
medzi obyvateľmi.

65 % obyvateľov 
Bratislavy sa cíti byť 
dostatočne informo-
vaných o dôležitých 
opatreniach, rozhod-
nutiach, aktivitách 
a zmenách v meste 
(prieskum AKO, de-
cember 2020).

85 % obyvateľov 
Bratislavy sa cíti 
byť dostatočne 
informovaných 
o dôležitých 
opatreniach, 
rozhodnutiach, 
aktivitách a zme-
nách v meste.

ŠC 11 I 2
Podiel obyvateľov, ktorí 
dôverujú magistrátu 
a mestským inštitúciám

Štandardný indikátor rea-
lizovaný formou priesku-
mu mienky verejnej 
medzi obyvateľmi.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 11 I 3
Spokojnosť podnika-
teľského súkromného, 
akademického a mi-
movládneho sektora 
s mierou informovania 
o možnostiach spolu-
práce

Indikátor realizova-
ný formou prieskumu 
v rámci podnikateľského 
súkromného, akademic-
kého a mimovládneho 
sektora. Bratislava nemá 
aktuálne vytvorené 
komunikačné platformy, 
prostredníctvom ktorých 
by pravidelne komuniko-
vala s týmito partnermi. 

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 11 I 4
Počet cudzincov trvalo 
bývajúcich v Bratislave

Mesto by malo zohľadniť 
rastúci počet obyvateľov 
s migračným pôvodom 
a prijať vhodné opatrenia 
v súvislosti s dostup-
nosťou verejných služieb 
ako napr. poskytovanie 
dvojjazyčných služieb.

34 465 cudzin-
cov, z toho 17 901 
z tretích krajín 
(mimo EÚ) (k januáru 
2018, východisková 
hodnota z: Liga za 
ľudské práva, projekt 
KAPAcity).

Ukazovateľ má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 11 I 5
Podiel služieb, ktoré sú 
poskytované v cudzom 
jazyku 

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodno-
ta k dispozícii.
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Vybrané indikátory pre ŠC 12

Mesto Bratislava zapája obyvateľky a obyvateľov do aktivít a tvorby 
projektov s cieľom prehlbovať dôveru a budovať vzťah medzi mestom 
a jeho populáciou.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 12 I 1
Podiel obyvateľov, 
ktorí majú pocit, že 
sa môžu zapojiť do 
chodu mesta

Indikátory zohľadňujúce rozši-
rujúcu mieru možností zapájania 
verejnosti do vecí verejných pro-
stredníctvom aktivít mesta, mest-
ských častí aj súkromných vlast-
níkov. Na základe toho budeme 
môcť prostredníctvom prieskumu 
verejnej mienky zisťovať, či rastie 
podiel obyvateľov, ktorí deklarujú, 
že sa môžu zapojiť, rovnako tak 
aj percento tých, ktorí reálne túto 
možnosť využili. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 12 I 2
Podiel obyvateľov, 
ktorí deklarujú, že 
v minulosti boli za-
pojení do participa-
tívneho procesu

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 12 I 3
Podiel mestských 
projektov tvorených 
participatívnym spô-
sobom, ktoré spĺňajú 
určené kritériá

Základné kritéria pre projekty, 
ktoré majú byť tvorené participa-
tívnym spôsobom, sú: a) zásadná 
zmena účelu využitia (napr. ne-
využívaná plocha získa pobytovú 
funkciu) alebo b) rozpočet nad 
1.mil Eur, alebo c) dopad na min. 
300 bytových jednotiek. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

100 % mest-
ských projektov 
spĺňajúcich určené 
kritériá, ktoré sú 
tvorené participa-
tívnym spôsobom.

ŠC 12 I 4
Podiel ľudí, ktorí sa 
aktívne zapájajú do 
mestského diania 
prostredníctvom 
dobrovoľníckych 
aktivít

Indikátor sledujúci mieru dobro-
voľníckych aktivít obyvateľov ako 
formy možností utvárania vzťahu 
medzi obyvateľmi a mestom, 
v ktorom žijú. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 12 I 5
Volebná účasť v ko-
munálnych voľbách

Ukazovateľ udáva podiel osôb, 
ktoré sa zúčastnili na komunál-
nych voľbách z celkového počtu 
oprávnených voličov.

48,7 % (2018) Ukazovateľ má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

Vybraný indikátor pre ŠC 13

Bratislava poskytuje svoje služby primárne digitálne formou príjemných 
a intuitívnych digitálnych služieb, ktoré spoluvytvára s obyvateľkami 
a obyvateľmi podľa princípov metodológie dizajnového myslenia (design 
thinking), ktorá sa zameriava na potreby koncových užívateľov. 

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 13. I 1
Podiel služieb a produktov pre 
zadefinovanú užívateľov, najmä 
navrhnutých podľa metodológie 

„service design thinking“

Indikátor sledujúci na-
stavovanie rozvíjajúcich 
sa kvalitných služieb 
poskytovaných mestom.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

100 %

Vybraný indikátor pre ŠC 14

Mesto Bratislava podporuje zapájanie detí a mladých do tvorby projektov 
a politík mesta, a tak zohľadňuje ich postavenie a záujmy v meste 
a v spoločnosti.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 14 I 1
Podiel ľudí vo 
veku 15-30 
zapojených 
do mestských 
participatívnych 
projektov 

Deti a mladí ľudia vo veku 0-30 rokov dnes pred-
stavujú výrazne zastúpenú skupinu obyvateľov 
mesta, pričom predstavujú približne 30 % všet-
kých obyvateľov. Vo vzťahu k snahe posilňovať 
ich postavenie v spoločnosti a vytvárať priestor 
pre ich vypočutie a zapojenie pri mestskom 
plánovaní či tvorbe verejných politík je potrebné 
snažiť sa o priamo úmerné zapojenie podielu 
mladých do participatívnych procesov mesta.

13,3 %  
(2021, MIB)

30 % 

Vybraný indikátor pre ŠC 15

Mesto Bratislava vytvára podmienky pre rozvoj práce s mládežou s dô-
razom na podporu vlastnej iniciatívy, záujmu o verejné dianie a podporu 
občianskej angažovanosti s cieľom vzdelávať k občiansky silnej Bratislave.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 15 I 1
Volebná účasť mla-
dých ľudí vo veku 
18-30 rokov vo 
voľbách (komunál-
nych, regionálnych, 
parlamentných 
a prezidentských) 
na území mesta 
Bratislava, resp. 
jeho volebných 
obvodov.

Indikátor sleduje volebnú účasť 
mladých voličov, je vhodným proxy 
k miere občianskej a politickej 
angažovanosti mladých. Sú to práve 
mladí obyvatelia a obyvateľky mesta, 
ktorí budú v plnej miere čeliť výzvam, 
ako sú zmena klímy, automatizácia 
či technologický pokrok. Ich účasť 
vo voľbách a teda rozhodovanie 
o tých, ktorí robia rozhodnutia vo 
vzťahu k ich budúcnosti, je kľúčo-
vým predpokladom pre posilnenie 
ich hlasu a postavenia v spoločnosti 
mesta.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii; navrhuje 
sa prvotný zber 
dát o účasti 
v komunálnych 
a regionálnych 
voľbách v roku 
2022 na zákla-
de vytvorenej 
metodiky.

75 % účasť 
všetkých opráv-
nených voličov 
vo veku 18-30 
rokov v posled-
ných voľbách 
pred rokom 
2030 na území 
mesta Bratislava 
(merané formou 
vytvorenej meto-
diky).
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C. 2 JEDNO MESTO, MNOHO 
SUSEDSTIEV: ZDRAVÉ A ŽIVÉ 
MESTO S MIERKOU

Táto kapitola sa zameriava na Bratislavu navrhnutú ako 
dostupné a zelené mesto, ktoré vytvára podmienky 
a príležitosti pre aktívny, zdravý a kultúrny život vo 
svojich susedstvách. 
Venuje sa témam polycentrického územného 
plánovania, udržateľnej mobility, živého verejného 
priestoru a rozmanitého kultúrneho života. Taktiež 
sa zaoberá ochranou základných prírodných zdrojov 
a budovaním možností pre pohyb, rekreáciu a zdravý 
životný štýl. 

Tieto témy pomáhajú definovať prístup k plánovaniu 
a usporiadaniu fyzickej infraštruktúry mesta 
a narábaniu s verejným priestorom. Vo výsledku to 
ovplyvňuje dostupnosť služieb, občianskeho vybavenia 
a možností pre plnohodnotné prežitie aktívneho, 
zdravého a komunitného života pre všetky obyvateľky 
a obyvateľov mesta.  

Kľúčové slová: dostupné, zelené, zdravé a kultúrne mesto 



Železná studnička - pobytové schody, foto: Marek Velček



Cyklotrasa Dúbravčická ulica, foto: Marek Velček



BKIS Magistrátny deň Zlaté piesky, foto: Marek Velček
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C. 2. 1. 1 Dostupne navrhnutá metropola

Mesto s viacerými centrami v jednom 
metropolitnom pláne.

Kompaktné, 15-minútové mesto vytvára podmienky pre kvalitný, dostupný 
a udržateľný život v meste. Bratislava je líder v plánovaní a rozvíjaní 
metropolitného regiónu na základe zjednoteného metropolitného plánu 
s dôrazom na polycentrickosť a šetrenie krajiny.

Bratislava ako hlavné mesto má vedúcu úlohu v priestorovom a územnom 
plánovaní. Spoločne so sídlami v metropolitnom regióne sa rozvíja podľa 
zdieľanej stratégie územného rozvoja na základe jedného metropolitného 
plánu. Tento plán vytvára predpoklady najmä pre zmiešané obytné 
prostredie s dôrazom na charakter a identitu konkrétnych lokalít mesta – 
susedstiev. Mesto využíva moderné nástroje územného a mestského 
rozvoja a vďaka práci s dátami predchádza sociálno-kultúrnym, sociál-
no-ekonomickým a environmentálnym problémom. 

Bratislava sa rozvíja ako polycentrické mesto na princípoch koncepcie 
racionálneho a kompaktného územného rozvoja. Cieľom kompaktného 
mesta je vytvoriť dostupnosť občianskej vybavenosti, služieb a verejných 
priestorov v pohodlnej pešej vzdialenosti. Kompaktnosť mesta predstavuje 
rozvoj mesta predovšetkým do vnútra s cieľom transformovať nevyužíva-
né plochy v meste ako aj rozvoj v nadväznosti na existujúce a plánované 
radiály verejnej osobnej dopravy. 

Šetrnosť voči krajine je ďalším cieľom plánovania kompaktného mesta. 
Každý priestor sa v tomto zmysle využíva v súlade s jeho určením 
v územnom pláne. Zjednotené plánovanie, rozvoj a prepojenie sietí zelenej, 
tranzitnej a spoločenskej infraštruktúry docieli nielen dostupnosť služieb 
a s tým súvisiacu zvyšujúcu sa kvalitu života obyvateliek a obyvateľov, 
ale aj vyššiu priepustnosť mesta ako takého, predovšetkým pre peších 
a cyklistov a cyklistky.

C. 2. 1 Dostupné mesto 

15-minútové mesto, ktoré ponúka služby, občiansku 
vybavenosť a prístup k udržateľnej doprave v pešej 
dostupnosti od bydliska. 

Kľúčové slová: kompaktné, polycentrické mesto, dostupnosť, pohyb 
v meste, živý verejný priestor, susedstvá, kultúrna ponuka, ochrana 
prírodných zdrojov, šport a rekreácia, zeleno-modrá infraštruktúra, 
bezbariérovosť
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Špecifický cieľ

 → Mesto Bratislava efektívne využíva svoje územie a rozvíja sociálne, 
ekonomicky a environmentálne kompaktné a zmiešané obytné 
prostredia. Mesto sa rozvíja dovnútra najmä vďaka územnej 
recyklácii (brownfieldy). Mesto Bratislava využíva moderné nástroje 
územného a mestského rozvoja. �▶ ŠC 16

Tento cieľ reaguje na východiská

 → Neadekvátne kompetencie a právna úprava územného plánovania 
územia metropolitného regiónu Bratislavy (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 1)

 → Chýbajúce dáta a analytické podklady pre efektívne územné  
plánovanie a rozvoj mesta (MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie  
východiSko 2)

 → Poddimenzované odborné kapacity mesta (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 3)

 → Absentujúce komunikačné platformy (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 4)

 → Fenomén nekompaktnej zástavby s nízkou hustotou zaľudnenia 
v zázemí Bratislavy – „urban sprawl“ (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 5)

 → Neaktuálny územný plán spomaľuje napĺňanie rozvojového potenciálu 
mesta (MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie východiSko 6)

 → Nekompaktné mesto (MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie  
východiSko 9)

Očakávaná zmena

Dostupnosť služieb v pešej vzdialenosti od bydliska je možné dosiahnuť 
len v primerane kompaktnej mestskej zástavbe. Na to, aby boli služby 
ekonomicky udržateľné, je potrebné určité kritické množstvo osôb býva-
júcich v okolí. Navyše, kompaktné mesto je sociálne rôznorodé, dopravne 
a environmentálne udržateľné, keďže minimalizuje množstvo a dĺžku ciest, 
ktoré ľudia merajú za službami. Aby sa však dosiahol takýto typ územného 
plánovania, je potrebné, aj v nadväznosti na problémy fragmentovaného 
plánovania zázemia Bratislavy vytvoriť nové územnoplánovacie postupy 
a v dôsledku aj samotný nový územný plán. Ten však musí byť vytvorený 
na aktuálnych dátach o meste – je preto dôležité aktualizovať množstvo 
generelov či prognóz. 

Zmeny v územnom plánovaní majú priniesť aj transformáciu v súčasnosti 
nevyužívaných brownfieldov či iných dlhodobo nevyužívaných zón 
predovšetkým vo vnútornom meste tak, aby sa minimalizoval záber 
poľnohospodárskej pôdy. Koncepcia rozvoja brownfieldov rozpracováva 

využitie potenciálu brownfieldov s dôrazom na ďalší rozvoj predmetných 
území aj s využitím potenciálu developerov, ako príspevok k rozvoju mesta 
na revitalizáciu zanedbaných území a schopnosti prinavrátiť ich opätovne 
na efektívne, hospodárne a udržateľné užívanie.                                                                                      

Bratislava je všeobecne považovaná za riedko osídlené mesto, z čoho 
pramení množstvo jej problémov (predovšetkým dopravná situácia, no tiež 
riedka štruktúra služieb v uliciach, z čoho pramení nízka kvalita verejného 
priestoru). Citlivé skompaktňovanie mesta pritom podporuje úsilie o zní-
ženie emisií skleníkových plynov, ochranu vidieka, zmiernenie sociálnych 
nerovností, podporu dostupného bývania a zníženie náporu na jestvujúcu 
dopravnú sieť. 

Vzhľadom k tomu, že mesto chce regulovať výstavbu podľa optimálnych 
hustôt zástavby vyplývajúcich z princípov budovania kompaktného mesta, 
je potrebné stanoviť optimálne hustoty zástavby pre Bratislavu. K zlepše-
niu podmienok pre budovanie novej mestskej infraštruktúry v dostupnej 
pešej vzdialenosti by pomohlo aj zavedenie dôveryhodnej politiky využíva-
nia poplatku za rozvoj v rozvojových plochách mesta.

Urbanistická štúdia výškovej zonácie rieši v zmysle funkčnej regulácie 
výškové zóny všetkých mestotvorných funkčných plôch na území mesta, 
či už jestvujúcich stabilizovaných území, kde rešpektuje jestvujúcu 
zástavbu, ako aj území rozvojových na základe platnej stanovenej 
priestorovej regulácie. Štúdia má význam najmä pre formovanie mesta 
ako homogénneho celku urbanistickej štruktúry, ktorá má reflektovať 
jednotlivé významové uzly a radiály mesta a zachovať charakteristické 
obytné štruktúry. Svoj význam má najmä pri usmerňovaní investičnej 
činnosti v stabilizovaných územiach, ktoré sú v súčasnosti neregulované 
a môže tu dochádzať či už k podhodnoteniu alebo neúmernému zaťaženiu 
jestvujúceho územia. Cieľom je zjednotiť územia rozvojové a stabilizované 
tak, aby dochádzalo ku kompaktnému dotvoreniu obrazu mesta. 

Územný plán predstavuje kľúčový nástroj pri presadzovaní mitigačných 
a adaptačných opatrení; zavedenie tzv. ekoindexu môže pritom viesť 
investorov k opatreniam s vysokou environmentálnou pridanou hodnotou. 
Environmentálne hodnoty pri rozvoji mesta možno badať aj v ochrane 
tradičných vinohradov v meste či lepšom prepojení Dunaja s mestom.

Predpokladom týchto zmien je však kultivovaná diskusia a dialóg  
s obyvateľmi – samotné zmeny nemajú byť samoúčelné, ale majú 
zlepšovať ich život v meste. Okrem toho bude potrebné viesť dialóg 
s partnerskými samosprávami vykonávajúcimi svoje kompetencie v rámci 
územia tzv. metropolitného regiónu Bratislavy s cieľom riešiť spoločné 
problematické javy. 
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Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Nový územný plán HMBA (koncipovaný ako Metropolitný 
 územný plán).

 → Aktualizácia a spracovanie územných generelov a spracovanie 
územných prognóz.

 → Koncepcia rozvoja brownfieldov.

 → Schválenie územno-technických predpisov – Bratislavský územný 
poriadok.

 → Stanovenie minimálnych a optimálnych indexov hustoty zástavby 
v rámci ZaD ÚPN.

 → Pravidlá využívania poplatkov za rozvoj.

 → Koordinačná platforma sídiel metropolitného funkčného územia.

 → Metodika tvorby Metropolitného územného plánu.

Identifikovaná investičná potreba

300 000 € 11 

Vybrané indikátory pre ŠC 16

Mesto Bratislava efektívne využíva svoje územie a rozvíja sociálne, ekono-
micky a environmentálne kompaktné a zmiešané obytné prostredia. Mesto 
sa rozvíja dovnútra najmä vďaka územnej recyklácii (brownfieldy). Mesto 
Bratislava využíva moderné nástroje územného a mestského rozvoja. 

Indikátor Odôvodnenie merateľného indi-
kátor

Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 16 I 1
Schválenie nového 
územného plánu (UPN)

Binárny indikátor sleduje prija-
tie/neprijatie nového územného 
plánu mesta. Nový UPN by mal byť 
spracovaný podľa novej metodiky 
a novej stavebnej/územno-plánova-
cej legislatívy, ktorá sa pripravuje.

Nenaplnené Naplnené 

11 Odhadovaná investícia pokrýva externe zadané generely a neobsahuje mzdové 
výdavky a ostatné interne tvorené podklady.

ŠC 16 I 2
Schválenie bratislav-
ských územno-technic-
kých predpisov

Binárny indikátor sleduje prijatie/
neprijatie nových bratislavských 
územno-technických predpisov. 
Celoštátna úprava územno-tech-
nických požiadaviek, kladených 
na rozvoj mesta a posudzovanie 
investičných zámerov, nezohľad-
ňuje špecifiká a potreby Bratislavy 
z hľadiska mestského a územného 
rozvoja, umožňovala budovanie 
kompaktného mesta s využitím 
tradičných nástrojov plánovania. 

Nenaplnené Naplnené

ŠC 16 I 3
Hustota bývajúcej 
populácie

Indikátor sleduje kompaktnosť 
mesta. V súčasnosti sa spracúva 
vhodná metodika na sledovanie 
ukazovateľa. 

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 16 I 4
Zastavaná plocha 
v prepočte na obyva-
teľa

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 16 I 5
Územia (rozsah v ha) 
pripravené na rozvoj na 
základe územnopláno-
vacích podkladov

Indikátor sleduje prípravu na 
premenu rozvojových územiach – 
brownfieldov v Bratislave na vý-
stavbu. Bratislava územne pripra-
vuje lokality brownfieldov na rozvoj 
(výstavbu).

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

4 územia 
brownfieldov 
(v rozsahu 20-
35 ha). 

ŠC 16 I 6
Podiel plochy „brown-
fields“ z celkovej rozlo-
hy zastavaného územia 
mesta (%)

Indikátor monitoruje úspešnosť 
mesta pri znižovaní plôch “brown-
fields” na jeho území. Cieľom je sú-
strediť rozvojové zámery prevažne 
na plochy nevyužívaných a zane-
dbaných lokalít – brownfieldov. 

2,41 % (629 
hektárov z 26 
126 ha)

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii

ŠC 16 I 7
% poplatku za roz-
voj mesta využité na 
verejnú infraštruktúru/
verejný účel do 750 
m od hranice parcely, 
z ktorej poplatok za 
rozvoj pochádza (uka-
zovateľ sa vzťahuje len 
na rozvojové územia)

Ukazovateľ sleduje využívanie 
poplatku za rozvoj v nadväznosti na 
development v rozvojových a trans-
formačných územiach. Cieľom 
je zabezpečiť dobrú dostupnosť 
mestských služieb a občianskej 
vybavenosti.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.
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C. 2. 1. 2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita 

Mesto vytvára podmienky a infraštruktúru pre 
bezpečnú, komfortnú, a udržateľnú mobilitu ekologický 
pohyb v meste, založenú na priorite pešieho pohybu, 
cyklomobility a verejnej dopravy.

Environmentálne prijateľná, užívateľsky atraktívna a ekonomicky udrža-
teľná doprava je základom dobre fungujúceho mesta. Bratislava disponuje 
infraštruktúrou, vďaka ktorej sú environmentálne priaznivé spôsoby 
mobility všeobecne preferovanou alternatívou k individuálnej automobilo-
vej doprave.

Kvalita, komfort a dostupnosť verejnej osobnej dopravy zabezpečuje, 
že je prvou voľbou väčšiny ľudí, ktorí sa presúvajú v rámci mesta, ako 
aj do mesta. Všetky kroky presunu sú zjednotené, od plánovania jazdy, 
kúpy lístkov až po prestupy. Presun je zabezpečený prostredníctvom 
zmodernizovaných električkových a trolejbusových tratí a bezemisných 
autobusových vozidiel v rámci Bratislavy aj pri ceste do nej. Vlaky v špičke 
jazdia z okolitých regiónov do i v rámci mesta v 15-minútových intervaloch.

Chodci, chodkyne a cyklisti či cyklistky sú rovnocennými alebo upred-
nostnenými účastníkmi a účastníčkami cestnej premávky. Mesto má 
vybudovanú sieť cyklistických a peších komunikácií, na ktoré nadväzuje 
sieť dopravne upokojených ulíc a peších zón v jednotlivých centrách i na 
sídliskách. Bicykle je možné použiť v rámci ľubovoľne dlhej dochádzkovej 
trasy.

Individuálna automobilová doprava má v meste svoje miesto, ale je 
postupne systematicky regulovaná. Jej popularita medzi obyvateľmi sa 
znižuje vzhľadom k zvyšujúcej sa atraktivite alternatívnych spôsobov 
prepravy v meste, najmä verejnej dopravy a cyklistiky.

Dopravné stavby pomáhajú odkloniť nadbytočnú automobilovú dopravu 
mimo vnútorného mesta. Mesto zároveň realizuje projekty na eliminovanie 
tranzitnej dopravy cez centrum. Jej obmedzenie v širšom centre mesta 
podporuje rozvoj mestskej logistiky s environmentálne priaznivými forma-
mi dopravy. Nové cesty eliminujú intenzitu cestnej dopravy a dopravné 
zápchy v centre. Dopravná situácia je monitorovaná sieťou senzorov 
a meračov, vďaka čomu sa doprava v meste inteligentne riadi, zápchy sa 
minimalizujú a mesto disponuje informáciami o znečistení ovzdušia.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava poskytuje komfortný, ekologický a udržateľný 
pohyb v meste primárne pre chodcov, cyklistov, užívateľov verejnej 
dopravy, ale nezabúda ani na vodičov automobilov. �▶ ŠC 17

 → Mesto Bratislava podporuje a buduje infraštruktúru pre udržateľnú 
a dostupnú mestskú a regionálnu mobilitu s dôrazom na rozvoj 
verejnej osobnej dopravy. �▶ ŠC 18

 → Mesto Bratislava priorizuje chodcov vo verejnom priestore 
prostredníctvom upokojených komunikácií a prístupných verejných 
priestorov. �▶ ŠC 19

 → Mesto Bratislava rozvíja cyklistickú dopravu ako plnohodnotnú 
alternatívu voči ostatným spôsobom dopravy. �▶ ŠC 20 

 → Mesto Bratislava aktívne podporuje vyšší podiel nízko emisnej 
a zdieľanej mobility z celkovej dopravy v meste. �▶ ŠC 21 

 → Mesto Bratislava pripravuje výstavbu dôležitých líniových stavieb, 
ktoré pomôžu odklonu najmä tranzitnej dopravy, a tým vytvoria 
priestor pre udržateľné formy mobility. �▶ ŠC 22

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Vysoká preferencia a intenzita individuálnej automobilovej dopravy. 
(Mobilita východiSko 1)

 → Nekoordinovanosť samospráv pri dopravnom plánovaní samospráv – 
fragmentácia kompetencií. (Mobilita východiSko 2)

 → Fragmentované cyklotrasy, cesty a chodníky neprispôsobené  
chodcom a cyklistom. (Mobilita východiSko 3) 

 → Nízka miera atraktivity MHD. (Mobilita východiSko 4) 

 → Nedostatočné dáta pre moderné dopravné plánovanie.  
(Mobilita východiSko 5)

 → Chýbajúce záväzné pravidlá pre zdieľanú mobilitu, nedostatočný 
rozvoj vybraných segmentov zdieľanej mobility.  
(Mobilita východiSko 6)

 → Nedostatočná sieť nabíjacích staníc bráni rozvoju elektromobility. 
(Mobilita východiSko 8)

 → Vysoký investičný dlh voči líniovým dopravným stavbám v meste. 
(Mobilita východiSko 9)
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Očakávaná zmena

Všetky opatrenia v téme mobilita smerujú k tomu, aby sa deľba prepravnej 
práce preklopila v prospech alternatívnych spôsoboch udržateľných 
spôsobov mobility voči individuálnej automobilovej doprave minimálne 
70 % ku 30 %. 

Plošné zníženie rýchlosti motorových vozidiel vo vytipovaných lokalitách 
prostredníctvom stavebnotechnických prvkov (križovatky v nivelete 
chodníkov, kontinuálne chodníky, spomaľovacie vankúše, spomaľovacie 
šikany, zúženie cesty a pod.), ale aj prostredníctvom zaslepovania za 
účelom zníženia intenzity dopravy, vedie k samostatnosti detí, zníženiu 
miery závislosti na motorovom vozidle, zvýšeniu bezpečnosti a pod. Tieto 
zóny sú súčasne vhodné pre cyklistov. 

Ak dokážeme legislatívnymi zmenami (normy a pod.) upraviť dizajn ciest, 
cyklotrás, chodníkov a ostatnej dopravnej infraštruktúry tak, aby sa ťažké 
a objemné vozidlá pohybovali cez križovatky a priechody pre chodcov 
pomaly a opatrne, zamedzíme nebezpečným situáciám (stresujúce 
odbočenia a pod.), znížime riziko vzniku nehôd. Tzv. kontinuálny chodník 
realizovaný v mieste vjazdu do garáže, parkoviska, areálu firmy, vnútroblo-
ku alebo cez rameno križovatky nielen spomalí všetky vozidlá vchádzajúce 
a vychádzajúce z vyššie menovaných miest, ale zároveň dáva absolútnu 
prednosť chodcovi prechádzajúcemu pozdĺž nadradenej komunikácie 
v nivelete chodníka. V rámci zóny 30 (príp. pomalšej) umožňuje komfortný 
pohyb všetkým chodcom všetkými smermi vďaka zdvihnutiu celej plochy 
križovatky do nivelety chodníka.

Peší presun je základná forma premiestnenia každého z nás bez ohľadu 
na to, či je peší presun reprezentovaný k samotnému cieľu cesty alebo len 
k inej forme dopravy, napr. na zastávku MHD, k bicyklu alebo zaparkova-
nému automobilu. Je preto nevyhnutné zabezpečiť bezbariérové chodníky, 
bezpečné priechody pre chodcov, pešie zóny či upokojené komunikácie 
so zmiešanou dopravou s priorizáciou chodcov. Chodci sú najzraniteľnejší 
účastníci cestnej premávky. Debarierizované dopravné stavby majú 
umožniť rovnaký prístup a kvalitu premiestnenia bez ohľadu na zdravotné 
možnosti užívateľov. Mesto bude mať vybudovanú základnú sieť peších 
komunikácií, na ktoré bude nadväzovať sieť dopravne upokojených ulíc 
v jednotlivých mestských častiach. Postupne sa bude pretvárať cestná 
sieť do takej podoby, aby bola bezpečná a atraktívna pre všetkých 
užívateľov a užívateľky, predovšetkým chodcov ako najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. 

Bezpečné cyklistické komunikácie vytvoria podmienky pre zmenu prístupu 
k doprave na krátke vzdialenosti, zvýšia záujem o tento druh dopravy. 
Cyklodoprava tak pomôže nielen redukovať dopravné zaťaženie mesta, ale 
vďaka zdravotným benefitom tiež zlepší zdravotný stav časti obyvateľov. 
Vďaka opatreniam a bezpečnej infraštruktúre stúpne podiel cyklodopravy.

K zlepšeniu MHD prispeje sprevádzkovanie nových električkových tratí, 
modernizácia tratí, budovanie buspruhov a preferencia na križovatkách. 
Vozidlá budú poskytovať komfort pre cestujúcich a budú poháňané 
väčšinou elektrinou. Zastávky budú príjemné, bezbariérové a bezpečné, 
prestupné uzly kompaktné. Cestovné lístky si bude možné zakúpiť jed-
noducho prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo terminálu na zastávke 
alebo priamo vo vozidle, ktoré budú platné v rámci integrovaného doprav-
ného systému, väčšina cestujúcich však bude mať cestovné predplatené 
alebo v cene služby Mobility as a Service (MaaS). Systém bude fungovať 
komplexne a synergicky bez ohľadu na typ použitej ekologickej dopravy. 

Okrem rozvoja električkových tratí sa uvažuje aj modernizácii a budovaní 
trolejbusových tratí na miestach, ktoré zlepšujú ekonomiku prevádzky 
trolejbusovej dopravy. Ide predovšetkým o prepojenie existujúcich tratí 
alebo zatrolejovanie oblasti s očakávaným dopytom, ktorý ekonomicky 
zdôvodní potrebu realizácie tejto aktivity. Pri rozvoji trolejbusovej siete 
sa však bude prihliadať aj na postupný technologický rozvoj hybridných 
vozidiel, elektrobusov a podobne, čo môže ovplyvniť ekonomickú návrat-
nosť realizácie niektorých projektov.

Vlaky budú v špičke jazdiť z okolitých regiónov do Bratislavy i v rámci 
Bratislavy v 15-minútových intervaloch, vďaka úprave železničnej 
infraštruktúry. Vybudované prestupné terminály na železničných tratiach 
s veľkokapacitnými parkoviskami pre bicykle sprístupnia nové prestupy 
medzi jednotlivými druhmi dopravy, čo skráti a zatraktívni cestovanie 
verejnou osobnou dopravou do práce, školy, za nákupmi i službami či 
rekreáciou. Na tento účel bude potrebné optimalizovať objednávanie 
prímestskej autobusovej dopravy v kraji na trasy neobsluhované vlakmi 
a to s čo najlepšou nadväznosťou k vlakovým spojom na hlavných trasách 
do Bratislavy.

Budúcnosť bude klásť dôraz na znižovanie produkcie emisií bez ohľadu 
na spôsob dopravy. Elektromobilita je fenomén, ktorý v budúcnosti 
zažije rozvoj vo všetkých formách dopravy, a hoci sám o sebe nezníži 
množstvo osobných automobilov v meste, je environmentálne prijateľnejší 
ako osobné automobily na fosilne palivá a preto je nevyhnutné pripraviť 
nabíjacie body pre obyvateľov mesta. Treba dodať, že tento aspekt 
nebude iba v rukách mesta, ale predpokladá sa aj rozvoj privátnych aktivít 
v tomto sektore. 

Hoci rozvoj líniových stavieb môže v prípade nekoordinovaného postupu 
znamenať zvýšenie atraktivity individuálnej automobilovej dopravy, rozum-
ne navrhnuté a umiestnené líniové dopravné stavby zabezpečia odklon 
tranzitnej dopravy a sprístupnenie pôvodných trás ostatným druhom 
dopravy. Tranzitná doprava pritom predstavuje len zbytočnú záťaž pre 
územia s významným podielom bývania, keďže územím iba prechádza bez 
akéhokoľvek zdroja či cieľa cesty. Napriek plánovanému rozvoju líniových 
dopravných stavieb, individuálna automobilová doprava sa stane pre 
väčšinu obyvateľov a návštevníkov len možnosťou, nie nevyhnutnosťou 
ako naplniť svoje prepravné potreby a nebude voľbou na presun na kratšie 
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vzdialenosti aj vzhľadom na parkovaciu politiku mesta, rozvoj verejnej 
osobnej dopravy a zlepšenie podmienok pre cyklistov a chodcov. V ulič-
nom priestore bude individuálnej doprave venovaný primeraný priestor 
tak, aby sa zachovala funkčnosť mestskej komunikačnej siete pre túto 
formu dopravy, ale aby nebola z hľadiska využívania dostupného priestoru 
uprednostňovaná. Pripravené budú tiež projekty rozvoja cestnej infraš-
truktúry (napr. dobudovanie vybraných tangenciálnych prepojení v meste), 
ktoré po ich realizácii pomôžu odbremeniť najviac preťažené úseky cestnej 
siete a súčasne tiež pomôžu verejnej osobnej doprave.

Vzhľadom na investičný dlh v oblasti projektovej prípravy a realizácie 
je dôležité zabezpečiť v strednodobom horizonte akceleráciu prác na 
dôležitých líniových stavbách. Medzi ne sa dá zaradiť tzv. severná tangen-
ta, ktorá by znamenala možnosť odklonu tranzitnej dopravy z mestského 
okruhu v oblasti severnej časti centra mesta. Uvedená líniová stavba 
ako aj iné líniové stavby predstavujú potrebu významných finančných 
prostriedkov, preto je pred rozhodnutím o akcelerácie projektovej prípravy 
dôležité použiť princíp hodnoty za peniaze. Na základe porovnania 
viacerých stavieb priorizovať tie, ktoré vykazujú najvyššiu spoločenskú 
návratnosť.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Rozvoj peších ciest na území celého mesta s dôrazom na dostupnosť 
MHD/VOD.

 → Implementácia opatrení zameraných na bezpečnosť chodcov  
(tzv. kontinuálne chodníky, križovatky zdvihnuté do úrovne chodníka 
a pod.).

 → Výstavba 2. etapy električkovej trate v Petržalke. 

 → Výstavba električkovej trate v centre mesta Košická – Pribinova.

 → Projektová príprava pre električkové trate k TIOP Bory, TIOP Ružinov 
a radiálu do Podunajských Biskupíc.

 → Modernizácie električkových tratí: Vajnorská, Račianska a Ružinovská 
radiála.

 → Modernizácia IT systémov križovatiek (radič, svetelná signalizácia 
a pod.).

 → Zmena organizácie dopravy (vyčlenenie existujúceho jazdného pruhu 
na úkor IAD) alebo vybudovanie nového vyhradeného pruhu pre VOD.

 → Obnova flotily MHD.

 → Sprístupnenie vozidiel MHD pre osoby so špecifickými potrebami 
pohybu a orientácie.

 → Modernizácia a debarierizácia zastávok MHD.

 → Budovanie samostatných cyklistických komunikácií a inej  
infraštruktúry vhodnej pre bicykle.

 → Rozvoj nabíjacej infraštruktúry.

 → Zmena štandardov uličných profilov a komunikácií v meste.

 → Manuál zdieľanej mobility.

 → Projektová príprava dopravných stavieb podľa manuálu Útvaru 
hodnoty za peniaze, koordinácia projektov s Ministerstvom dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) a Bratislavským samo-
správnym krajom (BSK).

 → Participácia na rekonštrukcii Železničnej stanice Bratislava  
hlavná stanica 

 → Participácia na riešení projektu Železničnej stanice Filiálka

Identifikovaná investičná potreba 

710 000 000 - 716 000 000 €
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Vybraný indikátor pre ŠC 17

Mesto Bratislava poskytuje komfortný, ekologický a udržateľný pohyb 
v meste primárne pre chodcov, cyklistov, užívateľov verejnej dopravy, ale 
nezabúda ani na vodičov automobilov.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hodno-
ta (2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 17 I 1
Pomer ciest 
realizovaných 
IAD ku cestám 
realizovaným 
VOD /pešo/ 
cyklodopravou 
za rok

Indikátor deľba prepravnej prác, tzv. 
modal split poukazuje na preferen-
ciu rôznych typov mobility.

39,6 % pre individu-
álnu automobilovú 
dopravu a 60,4 % 
percent pre VOD, 
peších, cyklodopra-
vu (Územný generel 
dopravy hl. mesta 
Bratislava, 2015).

30 % pre 
individuálnu 
automobilovú 
dopravu a 70 
% pre VOD, pe-
ších a cyklodo-
pravu.

ŠC 17. I 2
Počet registro-
vaných osob-
ných automo-
bilov na 1 000 
obyvateľov

Indikátor je vhodný na monitoro-
vanie stupňa automobilizácie (vy-
bavenosti osobným automobilom), 
ktorého nárast nepriamo poukazuje 
na možnú zmenu deľby prepravnej 
práce v prospech individuálnej 
automobilovej dopravy alebo na 
problémy spojené s parkovaním, 
dopravnou zápchou, bezpečnosťou 
cestnej premávky a pod.

329 104 osobných 
automobilov kategórie 
M1 a M1G (k 31.12. 
2021)
692 automobilov na 
1 000 obyvateľov 
(SODB 475 503 obyv.)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota

Vybrané indikátory pre ŠC 18

Mesto Bratislava podporuje a buduje infraštruktúru pre udržateľnú 
a dostupnú mestskú a regionálnu mobilitu s dôrazom na rozvoj verejnej 
osobnej dopravy.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 18 I 1
Počet km električkových 
tratí v meste

Električková infraštruktúra 
predstavuje nosný dopravný 
systém, ktorý je nevyhnutné 
pre ďalší rozvoj a atraktivitu 
VOD rozvíjať a je nevyhnutné 
budovať nové trate, kde má 
Bratislava značný deficit.

42 km 48,7 km

ŠC 18 I 2
Počet projektovo priprave-
ných električkových tratí

0 3

ŠC 18 I 3
Počet km projektovo pripra-
vených električkových tratí

0 km 10,3 km

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 18 I 4
Počet km zmodernizovaných 
existujúcich električkových 
tratí 

19 km 30 km

ŠC 18 I 5
Počet km vyhradených jazd-
ných pruhov pre VOD

BUS pruh predstavuje tech-
nicky a finančne ľahko reali-
zovateľný priestorový prvok 
preferencie vozidiel VOD.

39,5 km 50 km

ŠC 18 I 6
Počet križovatiek s novozria-
denou preferenciou VOD

Fungujúca preferencia pomá-
ha výrazne zvýšiť cestovnú 
rýchlosť vozidiel VOD a za-
traktívniť voči individuálnej 
automobilovej doprave.

29 85

ŠC 18 I 7
Podiel MHD vozidiel, ktoré sú 
bezbariérové

Počet bezbariérových elektri-
čiek, trolejbusov a autobusov.

87 % 100 %

ŠC 18 I 8
Podiel zastávok, ktoré majú 
moderný prístrešok

Počet zastávok s moderným 
prístreškom; nepredpokladá 
sa potreba mať prístrešky na 
každej zastávke.

32 % 40 %

ŠC 18 I 9
Podiel zastávok VOD, ktoré 
sú bezbariérové

Počet zastávok s bezbarié-
rovým prístupom pre ľudí 
so zníženou schopnosťou 
pohybu a orientácie.

20 % 35 %

ŠC 18 I 10
Podiel zastávok, ktoré prešli 
celkovou modernizáciou

Plnohodnotne vybavené, do-
stupné a komfortné zastávky 
MHD/celkový počet zastávok 
je 1 451 (2022).

7 % 20 %

ŠC 18 I 11
Index cenovej dostupnosti 
MHD (Affordability Index)

Indikátor hovorí o cenovej 
dostupnosti MHD. Cenovú 
dostupnosť MHD môžeme vy-
počítať ako priemerný počet 
jázd mesačne (štandardizo-
vané na 60 jázd) * priemerná 
cena jednej cesty (najlac-
nejšia možnosť)/hodnota 
priemernej mzdy najmenej 
zarábajúcej štvrtiny (1. kvar-
tál) obyvateľov Bratislavy. 

6 (pri zohľadne-
ní najlacnejšieho 
jednorazového 
cestovného líst-
ka – 30 min.).
3 (pri zohľadne-
ní mesačného 
predplatného 
cestovného 
lístka).

6 a menej 
3 a menej 
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ŠC 18 I 12
Podiel dopravných prostried-
kov s nulovou tvorbou emisií 
v meste (pri preprave)

Environmentálne prijateľ-
ná VOD pomáha znižovať 
produkciu znečisťujúcich 
látok v meste, a tým zlepšuje 
kvalitu ovzdušia.

36 % 60 %

ŠC 18. I 13
Podiel výkonu ekologických 
vozidiel MHD (s nulovou 
tvorbou emisií) z celkového 
počtu najazdených vlakových 
km MHD (%)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 18 I 14
Podiel bývajúcej populácie, 
ktorá má peší prístup k za-
stávke MHD do 500 metrov 
od svojho bydliska

Pešia dostupnosť
MHD 500 m od bydliska.
Prijateľná dochádzková 
vzdialenosť na zastávku 
VOD významne ovplyvňuje 
rozhodovanie o spôsobe 
premiestnenia obyvateľov 
mesta. Cieľom je udržať si 
túto úroveň s rozrastajúcim 
sa mestom.

99,57 % 99,57 %

ŠC 18 I 15
Počet tratí s taktovým ces-
tovným poriadkom v špičke 
15 min. a v sedle 30 min

Interval na vlakových linkách 
S skrátený na 15 minút, a to 
od staníc Senec, Pezinok, 
Malacky a Dunajská Streda 
v rannej a popoludňajšej špič-
ke v pracovných dňoch, 30 
minút v ostatných časoch.

0 4 

ŠC 18. I 16
Počet najazdených vlakových 
km MHD za rok

Indikátor monitoruje pre-
pravný výkon MHD a nepria-
mo vypovedá o zmenách 
dopravnej obslužnosti, dĺžke 
prevádzkovej siete, počte 
liniek a denných spojov na 
území mesta.

Električky – 6 
119 (tis. vlkm)
Trolejbusy – 5 
922 (tis. vlkm)
Autobusy – 29 
531 (tis. vlkm) 
Spolu - 41 572 
(tis. vlkm)
(2019)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 18. I 17
Počet prepravených osôb 
MHD za rok

Indikátor monitoruje využí-
vanie MHD. Zmeny v počte 
prepravených osôb môžu na-
značovať nárast, resp. pokles 
kvality a atraktivity MHD pre 
cestujúcich. 

Električky – 67 
593 (tis. osôb)
Trolejbusy – 32 
815 (tis. osôb)
Autobusy – 152 
264 (tis. osôb)
Spolu – 252 
672 (tis. osôb) 
(2019)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 19

Mesto Bratislava priorizuje chodcov vo verejnom priestore prostredníc-
tvom upokojených komunikácií a prístupných verejných priestorov.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 19 I 1
Počet usmrte-
ných chodcov, 
cyklistov

Dizajn ulíc pomáha nielen zvyšovať 
bezpečnosť najzraniteľnejších účast-
níkov cestnej premávky a mal by byť 
schopný „absorbovať“ drobné chyby 
účastníkov cestnej premávky a nedovo-
ľovať veľké chyby. Tento parameter vní-
mame ako zásadný pri návrhu každého 
verejného a dopravného priestoru. 

18 (2018 – 2021) Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 19 I 2
Počet ťažko 
zranených 
chodcov, cyk-
listov

79 (2018 – 2021) Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 19 I 3
Kĺzavý priemer 
úmrtí za po-
sledné 4 roky

4 usmrtení chodci; 
0,5 usmrtených 
cyklistov; 18 ťažko 
zranených chod-
cov; 1,5 ťažko zra-
nených cyklistov 
(kĺzavý priemer 
2018 - 2021).

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 19. I 4
Podiel debarie-
rizovaných no-
vých doprav-
ných stavieb

Dizajn ulíc pomáha nielen zvyšovať 
bezpečnosť najzraniteľnejších účastní-
kov cestnej premávky, ale aj zlepšovať 
prístupnosť verejných priestorov pre 
všetkých.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispo-
zícii.

100 %

ŠC 19 I 5
Podiel ulíc 
a ciest v zóne 
s rýchlosťou 
30 km/h alebo 
pomalšej

Indikátor sleduje podiel utlmených 
komunikácií voči celkovej dĺžke komu-
nikácií. Na sídliskách, v rezidenčných 
štvrtiach (napr. zástavba rodinných 
domov), lokálnych centrách a iných 
plochách mimo hlavných ciest sa ľudia 
pohybujú voľnejšie – napr. križujú cestu 
kdekoľvek. Sú to miesta, kde sa častej-
šie pohybujú peši ako na „výpadovke 
z mesta“. Chodia z domu na zastávku 
MHD, do školy, na poštu, na ihrisko, 
do školy, na parkovisko (k autu) a pod. 
Deti sa v týchto štvrtiach od istého 
veku pohybujú sami, sú sebestačné 
(napr. do školy).

21, 5 % 51 %
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Vybraný indikátor pre ŠC 20

Mesto Bratislava rozvíja cyklistickú dopravu ako plnohodnotnú alternatívu 
voči ostatným spôsobom dopravy.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 20 I 1
Počet km hlavných 
mestských cyklotrás
(hlavné mestské cyk-
lotrasy sú definované 
v Územnom genereli 
dopravy, 2015)

Cieľom v oblasti cyklistickej 
dopravy je budovanie hlavných 
mestských cyklotrás. Tie tvo-
ria kostrovú sieť cyklistických 
komunikácií na dopravne dôleži-
tých mestských uliciach. Na ne 
sa napájajú ostatné cyklotrasy 
a komunikácie vhodné na jazdu 
bicyklov.

116 km 180 km

Vybrané indikátory pre ŠC 21

Mesto Bratislava aktívne podporuje vyšší podiel nízkoemisnej a zdieľanej 
mobility z celkovej dopravy v meste. 

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 21 I 1
Počet mestských 
nabíjacích bodov pre 
pomalé nabíjanie na 
cestách a parkovis-
kách mesta

Indikátor sleduje predpoklady pre roz-
šírenie (nízkoemisnej) elektromobility 
v meste. Sprístupnenie nabíjacích bodov 
na sídliskách pre verejnosť zrýchli nástup 
elektromobility. Počet 4 000 nabíjacích 
miest uvažuje len s nabíjacími stanicami 
realizovanými mestom, nabíjacie stanice 
realizované inými organizáciami verejného 
alebo súkromného sektora nie sú do tohto 
údaju započítané.

0 4 000

ŠC 21. I 2
Počet registrova-
ných elektromobi-
lov a hybridných 
vozidiel

Indikátor monitoruje počet registrovaných 
vozidiel s pohonmi, ktoré sú šetrné k ži-
votnému prostrediu. 

13 154 
(k 31.12. 
2021)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota

ŠC 21 I 3
Počet dostupných 
zdieľaných vozidiel 
na 10 000 obyva-
teľov

Indikátor meria dostupnosť zdieľaných 
vozidiel v meste. Dostupnosť zdieľaných 
motorových vozidiel znižuje potreby verej-
nosti na vlastníctvo automobilov, znižuje 
nároky na parkovanie v prospech verejné-
ho priestoru alebo cyklotrás.

0,15 4

Indikátor Odôvodnenie indikátora

Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 21 I 4
Počet dostupných 
zdieľaných bicyklov 
na 10 000 obyva-
teľov

Indikátor meria dostupnosť zdieľaných bi-
cyklov, ktorej zvyšovanie vedie k zvyšova-
niu podielu nemotorovej dopravy a využi-
tie cyklotrás. Alternatívnym ukazovateľom 
je miera pokrytia mesta službami zdieľanej 
mobility, ktorý je však náročnejší na výpo-
čet bez väčšej pridanej hodnoty.

25,24 105

ŠC 21 I 5
Počet mestských 
nabíjacích bodov 
v mestských rekre-
ačných lokalitách 
pre aspoň stredne 
rýchle nabíjanie 

Indikátor meria budovanie predpokladov 
pre rozšírenie nízkoemisnej elektromobility 
v meste. Sprístupnenie nabíjacích bodov 
pre verejnosť zrýchli nástup elektromo-
bility.

0 100

Vybrané indikátory pre ŠC 22

Mesto Bratislava pripravuje výstavbu dôležitých líniových stavieb, ktoré 
pomôžu odklonu najmä tranzitnej dopravy a tým vytvoria priestor pre 
udržateľné formy mobility.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 22 I 1
Počet líniových 
stavieb so získaným 
územným rozhod-
nutím

Indikátor sleduje pripravenosť mesta 
realizovať nové významné líniové stavby. 
Postupný rozvoj a príprava chýbajúcich 
a dosiaľ nezrealizovaných líniových stavieb 
ovplyvňuje celkový režim dopravy v meste. 
Príprava realizácie týchto stavieb pomôže 
v budúcnosti s ďalším odklonom nežiadú-
cej dopravy a tým vytvorí priestor pre envi-
ronmentálne priaznivejšie formy dopravy.

3 6

ŠC 22 I 2
Počet líniových 
stavieb so získaným 
stavebným povolením

0 3

ŠC 22 I 3
Počet križovatiek 
so starším typom 
radiča MS/MR, ktorý 
neumožňuje diaľkové 
riadenie z Dopravnej 
riadiacej centrály

Indikátor sleduje komplexnú modernizáciu 
všetkých svetelných križovatiek v meste. 
Inteligentné riadenie svetelných križova-
tiek. Prepojené fungujúce svetelne riadené 
križovatky zefektívnia organizáciu dopravy 
najmä v časoch špičiek alebo mimoriad-
nych udalostí.

87 0
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C. 2. 2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú 
kultúru a súdržné susedstvá

Mesto, ktoré rozvíja a podporuje unikátny charakter 
každého susedstva a rozmanitú lokálnu kultúru. 

Kľúčové slová: verejný priestor, živé susedstvá, mestské časti, 
urbánne štruktúry, voľnočasová infraštruktúra pre deti a mládež, 
parkovacia politika, komunitný život, inkluzívna a dostupná kultúrna 
ponuka

C. 2. 2. 1 Živý verejný priestor a susedstvá 

Kvalitný verejný priestor je navrhnutý pre potreby 
obyvateľov, ako aj pre potreby mitigácie a adaptácie 
na zmenu klímy, a podporuje komunitný život 
v mestských častiach.

Verejný priestor je tkanivom zdravého mestského života. Bratislava rozvíja 
komunitný život svojich mestských častí cez kvalitné verejné priestory 
a ponuku kultúrnych a voľnočasových aktivít. Zosúlaďuje pri tom záujmy 
tých, ktorí v meste žijú, s tými, ktorí mesto navštevujú.

Bratislava chráni a rozvíja unikátne urbánne štruktúry, ktoré dotvárajú jej 
identitu a obraz. Mestské časti reflektujú historickú, priestorovú a sociálnu 
identitu jednotlivých susedstiev. Bratislava vo všetkých mestských čas-
tiach ponúka svojim obyvateľom kvalitne a koncepčne navrhnuté verejné 
priestory, o ktoré sa pravidelne stará a zveľaďuje ich. Parkovacia politika 
prispieva k rovnováhe medzi dostupnosťou parkovania a spoločenským 
využitím verejného priestoru. 

Mesto podporuje lokálnu kultúrnu ponuku. Vytvára podmienky pre 
občianske iniciatívy, ktoré zlepšujú kvalitu života v susedstvách a aktívne 
zapájajú obyvateľky a obyvateľov ako aj všetkých užívateľov mesta do 
diania v komunite. Verejný priestor je to miesto, kde sa odohráva veľká 
časť každodenného života. Jeho aktívne užívanie pomáha ľuďom budovať 
si vzťah so svojou lokalitou, vzťah k mestu. Je miestom, kde sa ľudia môžu 
stretávať, komunikovať, objavovať, a ak chcú, aj byť objavenými. Rozma-
nité a živé susedstvá a lokálna kultúrna ponuka navyše zvyšuje atraktivitu 
mesta pre návštevníčky a návštevníkov i mimo centra.

Deti a mládež a ďalšie špecifické skupiny (ako napr. seniori a seniorky) sa 
zapájajú do života v meste prostredníctvom dostupných voľnočasových 
aktivít a mestských komunitných priestorov navrhnutých špeciálne pre ich 
potreby. 
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Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava chráni a rozvíja svoje urbánne štruktúry a obraz 
mesta. �▶ ŠC 23

 → Mesto Bratislava disponuje kvalitnými a koncepčne navrhnutými 
verejnými priestormi s vysokou dostupnosťou prvkov drobnej 
mestskej architektúry. Bratislava znížila investičný dlh vo verejnom 
priestore na minimum a pravidelne investuje do jeho zveľaďovania. 
�▶ ŠC 24

 → Mesto Bratislava rozvíja kultúrne parkovanie rezidentov a návštev-
níkov pri zachovaní rovnováhy medzi dostupnosťou parkovania 
a využitím verejného priestoru. �▶ ŠC 25

 → Mesto Bratislava umožňuje kvalitný komunitný život v mestských 
častiach, obyvatelia nachádzajú podporu a príležitosti pre tvorivosť 
a občianske vyjadrenie, upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru. 
�▶ ŠC 26

 → Mesto Bratislava má cenovo dostupnú, systematicky rozvinutú 
a kapacitne primeranú voľnočasovú infraštruktúru a mestské 
komunitné priestory nielen pre deti a mládež, ale aj ďalšie skupiny, 
čím umožňuje medzigeneračné prepojenie. �▶ ŠC 27

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Zanedbané plánovanie a tvorba kvalitných verejných priestorov 
(MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie východiSko 8).

 → Nekompaktné mesto. (MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie  
východiSko 9) 

 → Nevyvážená kultúrna ponuka (dostupnosť a prístupnosť)  
vo verejnom priestore. (kultúra východiSko 4)

 → Nedostatočné zapojenie rozmanitých komunít a všetkých  
obyvateľov do kultúrneho života mesta. (kultúra východiSko 5)

 → Pretrvávajúce neregulované parkovanie motorových vozidiel  
v niektorých častiach mesta. (Mobilita východiSko 7)

 → Nízke zapojenie mládeže do chodu Centier voľného času.  
(vzdelávanie východiSko 7)

Očakávaná zmena

Pri dlhodobej absencii jednotnej predstavy o kritériách pre verejné 
priestory je potrebné definovať požiadavky mesta na podobu verejných 
priestorov. Manuál verejných priestorov je základným podkladom pre 
koncepčný rozvoj verejných priestorov, ktorý tieto požiadavky formuluje. 
Manuál okrem iného definuje aj dochádzkové vzdialenosti verejných 
priestorov a vybavenosti od sídiel v závislosti od ich typu tak, aby sa 
dosiahla pešia dostupnosť kvalitných verejných priestorov (vrátane zelene) 
pre všetkých obyvateľov. Z týchto údajov sa pritom vychádzalo aj pri 
nastavovaní cieľov a merateľných ukazovateľov. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa je však zároveň nevyhnutné rozširovať Manuál 
verejných priestorov a dôsledne mapovať verejné priestory a urbánne 
štruktúry Bratislavy tak, aby boli následný rozvoj a obnova verejných 
priestorov, vybavenosti a infraštruktúry ekonomicky udržateľné, výhodné 
a zároveň kvalitné a ušité na mieru potrebám daných lokalít. Spodrobnenie 
regulácie zásad výstavby a rozvoja na nábrežiach je prvým krokom 
k vytvoreniu kvalitných priestorov nábrežia, ktoré budú reprezentatívne 
pre hlavné mesto. Do roku 2030 je realistickým cieľom adresovať situáciu 
v špecifikovanom úseku, pričom koncepcia rozvoja nábreží sa bude 
postupne rozširovať na celé územie nábrežia. 

Vyčíslenie investičného dlhu v jednotlivých oblastiach je prvým krokom 
k jeho postupnému znižovaniu. V prvom štádiu projekcie je možné nastaviť 
približné vyčíslenie dlhu v oprave peších komunikácií či verejných priesto-
rov, čo nám následne umožní odhadnúť časové rámce a fiškálne možnosti 
mesta v dorovnávaní svojho investičného dlhu. Súbežne s týmto procesom 
je však potrebné nastavovať stratégiu rozvoja verejných priestorov, ktorá 
riadne overí zistenia indexov a vnesie ich do praxe.

Bratislava vníma potenciál susedstiev a štvrtí pre rozvoj mesta, preto 
podporuje komunitnú ponuku v celom území. Verejný priestor je hlavným 
priestorom každodenného života. Jeho aktívne užívanie pomáha ľuďom 
budovať si vzťah so svojou lokalitou, vzťah k mestu. Mesto preto motivuje 
k angažovanosti a tvorivosti, vytvára podmienky k tomu, aby mohli všetci 
bez rozdielu aktívne prispievať k budovaniu komunít a slobodne užívať 
verejný priestor.

Mesto Bratislava v súčasnosti poskytuje finančné granty pre komunitné 
aktivity, komunitné priestory, či revitalizáciu verejných priestranstiev na 
funkčné verejné priestory, vrátane podpory vzniku komunitných záhrad 
a obdobných komunitných projektov. Je potrebné posilniť súčasný model 
podpory záujemcov o komunitné záhrady prostredníctvom jasného 
vyhradenia priestorov, ktoré sú vhodné pre ich zakladanie, poskytovania 
informácií o zakladaní komunitných záhrad, definovania dĺžky nájomných 
zmlúv a možností ich predlžovania. Keďže komunitné záhrady nerešpek-
tujú administratívne hranice, je v týchto procesoch potrebná spolupráca 
mestských častí. Komunitné záhrady výrazne prispejú k bezpečnejším 
a sociálne stabilnejším susedstvám. V praxi to znamená, že budú centrami 
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komunitného života, formovať vzťahy medzi ľuďmi, prispievať k tvorbe 
vzťahu s vlastným mestom. V neposlednom rade budú produkovať aj istú 
časť potravín pre domácnosti a prispievať k lepším ekologickým podmien-
kam v meste.

Verejný priestor má v meste slúžiť pre zmysluplné spoločenské interakcie. 
Napriek tomu sa množstvo verejného priestoru v meste využíva na funkcie 
statickej dopravy často v rozpore s právnymi predpismi. Je preto dôležité 
racionálne pristúpiť k využívaniu ulíc pre parkovanie tak, aby sa zladili 
záujmy používateľov mesta. Bratislava by mala mať primeraný počet 
parkovacích miest dostupných predovšetkým pre rezidentov. Počet parko-
vacích miest na uliciach postupne klesá v prospech verejných priestorov, 
zelene a nemotorovej dopravy. Parkovanie bude spoplatnené, avšak 
komfortné, férovo zastúpené, nepôjde na úkor hodnotnejšieho využitia 
spoločného priestoru. Súčasťou komplexného parkovacieho systému budú 
parkoviská P+R (park and ride) najmä v regióne a na vjazdoch do mesta 
s jednoduchým prestupom na systém verejnej osobnej dopravy. 

Verejný priestor je potenciálom pre mitigačné a adaptačné opatrenia 
pre zmenu klímy – kvalitná zeleň, zadržiavanie vody v území, vytváranie 
ostrovov chladu, navrhnutie priestoru podporujúceho udržateľnú mobilitu.

V kontexte Centier voľného času a základných umeleckých škôl môžeme 
konštatovať, že aktuálny trend nízkeho zapojenia mládeže do ich chodu sa 
bude mesto snažiť zvrátiť hneď niekoľkými krokmi. Prvým z nich je skvalit-
ňovanie a inovovanie ponuky pre deti a mládež v zmysle opatrení defino-
vaných Koncepciou rozvoja CVČ s cieľom konkurovať kvalitou ponúkaných 
služieb komerčnej ponuke a využívať konkurenčnú výhodu finančnej 
dostupnosti služieb. Nastavenie programu by malo smerovať k vytvorenie 
atraktívnej ponuky CVČ pre mladých ľudí v rámci príležitostnej činnosti 
(workshopy, prednášky, diskusie, spoločensko-kultúrne podujatia). 

Okrem toho by malo dochádzať k zvyšovaniu počtu pedagógov a pracov-
níkov s mládežou v štruktúre CVČ, podporovanie ich odborného vzdelá-
vania a profesijného rastu v nadväznosti na lepšie platové ohodnotenie. 
Zamestnávanie v štruktúre CVČ pracovníkov s mládežou, podporovať ich 
profesijný rozvoj, zbieranie skúseností a schopnosti. Toto kontinuálne 
vzdelávanie zamestnancov v CVČ by sa samozrejme malo týkať aj 
všetkých zamestnancov ZUŠ, kde už začína dochádzať ku kontinuálnemu 
vzdelávaniu v spolupráci s vysokými školami v konkrétnych oblastiach, 
ktorým sa pedagógovia venujú. 

Neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania atraktivity centier voľného času 
a základných umeleckých škôl je aj revitalizácia ich priestorov. Budú sa 
rekonštruovať ZUŠ a CVČ, jedná sa o rekonštrukcie aktuálnych priestorov 
ako aj o plánované investície do novej infraštruktúry, čím dochádza 
k znižovaniu investičného dlhu voči týmto mestským zariadeniam. V ne-
poslednom rade sa pri riešení situácie s CVČ nesmie zabúdať aj na ďalšie 
skupiny obyvateľstva, napr. rodičov s deťmi alebo seniorky a seniorov, čím 

sa môže podporovať aj vyššie spomenutý rozvijajúci sa aspekt lokálnych 
komunít. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia pre dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Koncepcia výškovej zonácie.

 → Vypracovanie koncepcie rozvoja ľavobrežných častí nábrežia  
v rozsahu Lanfranconi – Prístavný most.

 → Mapa významných urbanistických štruktúr.

 → Územná štúdia verejných priestorov.

 → Vypracovanie analytického podkladu pre rozhodovanie o investičnej 
činnosti do verejného priestoru (Atlas pobytovej kvality).

 → Revitalizácia a rozvoj verejných priestorov – Program Živé miesta, 
Živé námestie a i.

 → Implementácia manuálu verejných priestorov pri všetkých projektoch 
hlavného mesta.

 → Program revitalizácie mestských parkov.

 → Pilotovanie projektov distribúcie verejných investícií v sociálne 
zraniteľných územiach.

 → Program Ulice pre deti.

 → Spresnenie metodík indexu investičného dlhu a jeho využívanie pri 
plánovaní rozvoja a opráv infraštruktúry a verejných priestorov – 
opravy ciest a chodníkov.

 → Implementácia parkovacej politiky.

 → Výstavba parkovacích domov, výstavba P+R.

 → Nadácia mesta Bratislavy – komunity – Systematická finančná 
a nefinančná podpora komunitného života.

 → Pilotný grantový program Mestská časť kultúry.

 → Revitalizácia Kina Zora na komunitno-kultúrne účely.

 → Program tvorby a rozvoja komunitných záhrad.

 → Implementácia koncepcie rozvoja CVČ.

 → Implementácia koncepcie rozvoja ZUŠ.

 → Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ v správe mesta.

 → Modernizácia materiálno technického vybavenie škôl a školských 
zariadení – CVČ, ZUŠ.
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Identifikovaná investičná potreba

197 000 000 -288 000 000 €

Vybrané indikátory pre ŠC 23

Mesto Bratislava chráni a rozvíja svoje urbánne štruktúry a obraz mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 23 I 1
Prenesenie princípov a zá-
sad výškovej koncepcie 
do regulatívov územného 
plánu

V súčasnosti existuje urbanis-
tická štúdia, ukazovateľ od-
kazuje na to, či sa ÚŠ stane 
súčasťou regulatívov ÚPN. 

Nenaplnené Naplnené

ŠC 23 I 2
Plochy výstavby (ha) na 
ľavom brehu Dunaja v roz-
sahu od Lanfranconi po 
Prístavný most rešpektujú-
ce koncepciu nábrežia

Posledné dekády boli sved-
kom nekoncepčného rozvoja 
a výstavby predovšetkým 
na ľavom brehu Dunaja, čo 
prispelo k fragmentácii verej-
ného priestoru nábreží.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hod-
nota nastavená.

ŠC 23 I 3
Množstvo územných plá-
nov zón vychádzajúcich 
zo štúdie významných ur-
bánnych štruktúr (výmera 
plôch v ha)

Indikátor sleduje množstvo 
územných plánov zón, ktoré 
regulujú vybrané významné 
urbánne štruktúry vychádza-
júce zo štúdie týchto štruktúr.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hod-
nota nastavená.

Vybrané indikátory pre ŠC 24

Mesto Bratislava disponuje kvalitnými a koncepčne navrhnutými verejnými 
priestormi s vysokou dostupnosťou prvkov drobnej mestskej architektúry. 
Bratislava znížila investičný dlh vo verejnom priestore na minimum a pravi-
delne investuje do jeho zveľaďovania.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 24 I 1
Podiel bývajúcej popu-
lácie, ktorá má prístup 
k verejnej zeleni do 
750 metrov od svojho 
bydliska. Verejnou 
zeleňou sa rozume-
jú plochy mestskej 
zelene, ktoré sú voľne 
prístupné.

Navrhované ukazovatele merajú 
dostupnosť mestskej verejnej zelene 
a dostupnosť modrej infraštruk-
túry. V budúcnosti sa navrhnú, po 
spracovaní analytických materiálov 
(pasport, generely), aj ďalšie indiká-
tory merajúce dostupnosť ostatných 
prvkov drobnej mestskej architektú-
ry a vybavenosti. Princípy a celkovú 
víziu Bratislavy ako mesta

67 % populácie
(východisková 
hodnota vychá-
dza z dát z draftu 
pripravovaného 
Generelu zelene, 
požaduje sa však 
aktualizácia po 
dopracovaní)

80 % popu-
lácie

ŠC 24 I 2
Podiel bývajúcej popu-
lácie, ktorá má prístup 
k modrej infraštruk-
túre do 750 metrov 
od svojho bydliska. 
Modrou infraštruktúrou 
sa rozumejú vodné 
plochy, toky a vodné 
prvky, ktoré sú voľne 
prístupné.

pre peších predstavilo mesto v Ma-
nifeste verejných priestorov, ktorý 
je úvodným a hodnotovým doku-
mentom postupne sa rozrastajúceho 
Manuálu verejných priestorov.

83 % populácie
(východisková 
hodnota vychá-
dza z dát z draftu 
pripravovaného 
Generelu zelene, 
požaduje sa však 
aktualizácia po 
dopracovaní)

Pre indiká-
tor v súčas-
nosti nie 
je cieľová 
hodnota 
nastavená.

ŠC 24 I 3
Podiel výmery revi-
talizovaných parkov 
k výmere z roku 2021
(pod vyhovujúcim 
stavom parku sa 
rozumie technický stav 
jeho neživých zložiek, 
akými sú napríklad 
dobrý stav mobiliáru či 
komunikácií, a zdravot-
ný stav živých zložiek, 
napríklad životaschop-
nosť zelene)

Indikátor meria rozlohu revitalizova-
ných parkových plôch v meste berúc 
do úvahy stav roku 2021. Zmyslom 
ukazovateľa je merať dobieha-
nie investičného dlhu v parkovej 
infraštruktúre. Cena za m2 tvorby 
a revitalizácie parku je od 50 do 150 
Eur za m², čo umožňuje vyčíslenie 
investičného dlhu do parkových 
úprav.

27,5 % výmery 
parkov je vo vy-
hovujúcom stave
(38 ha parkov 
z celkovej výmery 
138 ha /zahŕňa aj 
plochy v správe 
mestských častí 
a verejne do-
stupné súkromné 
parkové plochy/; 
východisková 
hodnota bude 
aktualizovaná 
po vykonaní 
pasportu)

Pre indiká-
tor v súčas-
nosti nie 
je cieľová 
hodnota 
nastavená.
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ŠC 24 I 4
Rozloha plôch funkč-
ného využitia park 
podľa územného plánu 
(kód 1110)

Indikátor sleduje prírastok potenciál-
nej parkovej plochy v meste (plochy, 
ktoré môžu mať funkčné využitie 
ako parkové plochy).

138 ha parkov 
v rôznom stave.

340 ha par-
kov, vráta-
ne rezerv 
v územnom 
pláne.

ŠC 24 I 5
Rozloha kvalitných 
komunikácií

Indikátor sleduje rozlohu komuniká-
cii, ktoré sú revitalizované kvalitne 
podľa dotknutých Princípov a štan-
dardov a Technických listov mesta 
Bratislava.

0,99 km2  
(opravené v ob-
dobí 2017 – 2021)

1,63km2

ŠC 24 I 6 
Rozloha kvalitných 
chodníkov

Indikátor sleduje rozlohu chodní-
kov, ktoré sú revitalizované kvalitne 
podľa dotknutých Princípov a štan-
dardov a Technických listov mesta 
Bratislava.

0,07 km2  

(opravené v ob-
dobí 2017 – 2021)

0,29km2

ŠC 24 I 7 
Rozloha kvalitnej prí-
cestnej zelene

Indikátor sleduje mieru kvality, zna-
mená, že prícestná zeleň je revitali-
zovaná podľa dotknutých Princípov 
a štandardov a Technických listov 
mesta Bratislava.

0,003 km2 
(opravené v ob-
dobí 2017 – 2021)

0,027km2

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 24 I 8
Počet okruhov prin-
cípov a štandardov 
manuálu verejných 
priestorov

Bratislava špecifikovala 32 okruhov 
zásad, v rámci ktorých je potrebné 
vypracovať princípy a štandardy 
rozvoja a revitalizácie verejných 
priestorov (Manuál verejných 
priestorov).

16 32

ŠC 24 I 9
Počet pilotných projek-
tov v oblasti distribúcie 
investícií do sociálne 
zraniteľných území

Demografické a socio-ekonomické 
rozdiely v jednotlivých mestských 
častiach indikujú potrebu inves-
tovať do rôznych typov verejných 
priestorov a vybavenosti za účelom 
vytvorenia rovných príležitostí pre 
trávenie voľného času. V súčasnosti 
však neexistujú spracované metodi-
ky hodnotenia sociálne zraniteľných 
území, ktoré sú nevyhnutným pred-
pokladom pre primeranú distribúciu 
investícií.

0 Pre indiká-
tor v súčas-
nosti nie 
je cieľová 
hodnota 
nastavená.

Vybrané indikátory pre ŠC 25

Mesto Bratislava rozvíja kultúrne parkovanie rezidentov a návštevníkov 
pri zachovaní rovnováhy medzi dostupnosťou parkovania a využitím 
verejného priestoru.

Indikátor Odôvodnenie indikátora

Výcho-
disková 
hodnota 
(2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 25 I 1
Počet parkova-
cích miest P+R

Nie zo všetkých miest a obcí je kvalitné vlako-
vé spojenie, a preto ľudia volia auto a zvyčajne 
diaľnicu, ktorá dovedie ľudí priamo do Bratislavy. 
Preto okrem záchytných parkovísk v regióne (pri 
železničných staniciach) je potrebné zachytiť aj 
tých dochádzajúcich, ktorí realizujú cestu autom. 
Parkoviská a parkovacie domy určené na komfortné 
parkovanie a prestup na verejnú hromadnú dopravu 
v meste pomôžu znížiť použitie auta v Bratislave 
(hlavný cieľ modal split), znížia náklady dochádza-
júcich na parkovanie (platené a regulované parko-
vacie zóny) a, samozrejme, to má environmentálny 
rozmer a zlepšenie priepustnosti ciest a križovatiek 
v meste. Indikátor meria prípravu predpokladov pre 
implementáciu takejto politiky.

0 2 600 

ŠC 25 I 2
Počet regulova-
ných parkovacích 
miest dostupných 
pre návštevníkov 
a rezidentov

Indikátor meria rozširovanie parkovacej politiky 
v meste. Čím viac parkovacích miest bude regulo-
vaných (napr. spoplatnením, časovým obmedzením, 
ich kombináciou a pod.), tým lepšia dostupnosť 
parkovania bude – a to aj pre rezidentov aj pre 
návštevníkov lokality. 

8 500 50 000 

ŠC 25 I 3
Počet parkova-
cích miest v par-
kovacích domoch 
a garážach

Indikátor sleduje budovanie predpokladov pre par-
kovaciu politiku. Prestavba existujúcich parkovísk 
na parkovacie domy je podľa nás najvhodnejší 
neregulačný spôsob, ako uspokojiť potreby parko-
vania rezidentov.

300 3600
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Vybrané indikátory pre ŠC 26

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

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 26 I 1
% nárast no-
vovzniknutých 
občianskych 
a komunit-
ných iniciatív, 
komunitných 
priestorov 
vďaka podpore 
mesta/ celkom

Mesto postupne zavádza me-
chanizmy a stimuly na podpo-
ru príležitostí pre tvorivosť 
a občianske vyjadrenie oby-
vateľov a komunít. V dôsled-
ku občianska angažovanosť 
rastie vo všetkých mestských 
častiach rovnako ako kvalita 
mestom podporovaných 
komunitných projektov vďaka 
implementovaným mechaniz-
mom mesta.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor v súčas-
nosti nie je cieľová 
hodnota k dispozícii.

ŠC 26 I 2
Podiel podpo-
rených žiadate-
ľov o finančnú 
a nefinančnú 
podporu komu-
nitných aktivít 
z celkového 
počtu žiada-
teľov

Indikátor sleduje trend zvy-
šovania podielu podporených 
žiadateľov o finančnú aj nefi-
nančnú podporu komunitných 
aktivít.

40 % uspokojených 
žiadateľov o finanč-
nú a nefinančnú 
podporu komunit-
ných aktivít z celko-
vého počtu žiadate-
ľov ročne / priemer

65 % uspokojených 
žiadateľov o finančnú 
a nefinančnú podporu 
komunitných aktivít 
(prostredníctvom 
grantových mecha-
nizmov na podporu 
komunít) z celkového 
počtu žiadateľov za 
mesto ročne/priemer

ŠC 26 I 3
Nárast finanč-
nej podpory 
pre komunitné 
projekty 

Indikátor sleduje trend zvy-
šovania objemu podporených 
žiadateľov o finančnú aj nefi-
nančnú podporu komunitných 
aktivít.

(75 finančne podpo-
rených komunitných 
projektov v objeme 
175.000 EUR a 15 
nefinančne podpo-
rených komunitných 
projektov/ročne)

(120 finančne podpo-
rených komunitných 
projektov v objeme 
425.000 EUR a 75 
nefinančne podpo-
rených komunitných 
projektov/ročne)

ŠC 26 I 4
% nárast 
obyvateľmi 
a komunitami 
zrevitalizova-
ných verejných 
priestorov

Indikátor sleduje, ako mesto 
vytvára podmienky pre revi-
talizáciu verejných priestorov 
komunitami. V dôsledku vo 
všetkých mestských častiach 
rastie počet komunitami 
revitalizovaných verejných 
priestorov využívaných na 
kultúrno-komunitné účely. 

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii

Pre indikátor v súčas-
nosti nie je cieľová 
hodnota k dispozícii

ŠC 26 I 5
Podiel schvá-
lených žiadostí 
o nájom priesto-
ru pre komunit-
nú záhradu

Indikátor meria mieru úspeš-
nosti žiadateľov, ktorá je 
nastavená relatívne vysoko, 
keďže sa predpokladá, že 
žiadatelia si budú vyberať 
z mestom vybraných a navrh-
nutých plôch. 

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

50 %

Vybrané indikátory pre ŠC 27

Mesto Bratislava má cenovo dostupnú, systematicky rozvinutú a kapacit-
ne primeranú voľnočasovú infraštruktúru a mestské komunitné priestory 
pre deti a mládež.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 27 I 1
Počet účastníkov pravi-
delnej (krúžkovej) čin-
nosti pri prepočte na 10 
000 obyvateľov mesta 
vo veku 0-30 rokov

Indikátor reflektuje dopyt po kvalitných 
a cenovo dostupných voľnočasových 
službách. V súčasnosti je pre Bratisla-
vu pri prepočte na 10 000 obyvateľov 
vo veku 0-30 rokov výrazne nižší ako 
v prípade Košíc (390,5), či Brna (620,6), 
ktoré je počtom deti a mladých ľudí 
v tejto vekovej skupine porovnateľné 
s Bratislavou.

155,7 600

ŠC 27 I 2
Podiel detí a mladých 
ľudí vo veku nad 15 ro-
kov (15-30 rokov), ktorí 
využívajú voľnočasovú 
ponuku CVČ v kontexte 
celkového počtu (bez 
ohľadu na vek) účastní-
kov činnosti CVČ

Indikátor reflektuje dopyt po kvalitných 
a cenovo dostupných voľnočasových 
službách. Percentuálny podiel vekovej 
skupiny mladých ľudí vo veku 15-30 
rokov v rámci vekovej skupiny obyvate-
ľov vo veku 0-30 rokov predstavuje 44 
%. S ohľadom na skutočnosť, že aj podľa 
platnej legislatívy majú CVČ poskytovať 
voľnočasové aktivity pre deti a mládež 
vo veku do 30 rokov, ciele zvyšovania 
podielu účastníkov vo veku nad 15 rokov 
by malo reflektovať aktuálnu demografiu.

11,8 % 40 %
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C. 2. 2. 2 Rozmanitý kultúrny život

Mesto zabezpečuje dostupnú a rozmanitú kultúrnu 
ponuku, podporuje rozvoj lokálneho talentu a ochranu 
kultúrneho dedičstva.

Kultúra je podstatou vitality komunít, ktoré tvoria mesto. Bratislava vytvára 
podmienky pre inkluzívny kultúrny život – podporuje aktívnu účasť ľudí 
na kultúrnom živote a zlepšuje dostupnosť kultúrnej ponuky a kultúrnych 
služieb pre obyvateľky, obyvateľov alebo užívateľky a užívateľov mesta.

Bratislava podporuje systematickú udržateľnosť bohatej a dynamicky sa 
rozvíjajúcej kultúrnej a umeleckej scény – subjektov a jednotlivcov. Obraz 
Bratislavy a kvalita života v nej je do veľkej miery tvorený práve aktivitami 
a subjektmi občianskej, nezriaďovanej a nezávislej kultúrnej scény. Mesto 
využíva kultúrny potenciál kumulovaný na území mesta v mimoriadnej 
pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem.

Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu kultúry.  
Sú to predovšetkým systémy finančnej a nefinančnej podpory, posky-
tovanie a rozširovanie priestorov pre tvorbu a prezentáciu, vytváranie 
podmienok na výmenu skúseností, tvorivý dialóg a propagáciu, posilňova-
nie vzdelávania na všetkých úrovniach ako aj podpora rozvoja zručností 
a talentu.

Bratislava udržiava, obnovuje a využíva vlastné objekty kultúrnej infraš-
truktúry pre poskytovanie kultúrnych služieb, sprístupňovanie kultúrnych 
hodnôt a na vytváranie primeraného inštitucionálneho zázemia pre oblasť 
kultúry. 

Bratislava zároveň vytvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, 
ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na svojom území, 
rešpektuje a rozvíja svoje kultúrne bohatstvo, reflektuje kultúrnu minulosť 
a pozerá otvorene do budúcnosti. Mesto má vo svojom vlastníctve roz-
vinutú kultúrnu infraštruktúru, ktorá zabezpečuje plnohodnotnú ochranu 
kultúrno-historického dedičstva a prezentáciu kultúry.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava zabezpečuje dostupnú a rozmanitú kultúrnu 
ponuku, kvalitné a aktuálne kultúrne služby pre všetkých obyvate-
ľov, prispievajúc k rešpektujúcemu spolužitiu. �▶ ŠC 28

 → Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore lokálneho talen-
tu, umeleckej tvorby a rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich 
v kultúre v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. �▶ ŠC 29

 → Mesto Bratislava má rozvinutú kultúrnu infraštruktúru vo vlast-
níctve mesta, prostredníctvom ktorej zabezpečuje plnohodnotnú 
ochranu kultúrneho dedičstva a prezentáciu kultúry. �▶ ŠC 30

 → Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu 
kultúry, udržateľnosť kultúrnych organizácií mesta a koncepčný 
rozvoj založený na zapájaní verejnosti a zainteresovaných aktérov. 
�▶ ŠC 31

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Kultúra vnímaná ako nadstavba a doplnok, nie je rozvíjaná jej spo-
ločenská hodnota a príspevok k rozvoju územia (chýbajúca kultúrna 
perspektíva v plánovaní udržateľného rozvoja mesta). Zároveň 
chýbajú systémové nástroje na presadenie potrebných zmien vedú-
cich k efektívnej správe a financovaniu kultúry.  
(kultúra východiSko 1)

 → Poddimenzovanosť kultúry ako verejnej politiky a služby mesta, 
výrazné deficity v kapacitách správy – personálnych, finančných, 
priestorových a v nástrojoch kultúrnej politiky – plánovaní, zbere 
a vyhodnocovaní dát a tvorbe systémových mechanizmov. (kultúra 
východiSko 2)

 → Absencia systematickej ochrany a rozvoja kultúrnych zdrojov mesta 
(organizácií a infraštruktúry), výrazný investičný a modernizačný 
dlh a nevyhovujúca starostlivosť o kultúrne dedičstvo. (kultúra 
východiSko 3)

 → Nevyvážená kultúrna ponuka (dostupnosť a prístupnosť) vo verejnom 
priestore. (kultúra východiSko 4) 

 → Nedostatočné zapojenie rozmanitých komunít a všetkých obyvateľov 
do kultúrneho života mesta. (kultúra východiSko 5)  

 → Nedostatočne využitý potenciál kultúrnych zdrojov (ľudí a miest) na 
posilnenie sebavedomia mesta. Absencia medzinárodnej kultúrnej 
spolupráce. (kultúra východiSko 6)

 → Mesto nepracuje s rozvojom KKP a jeho potenciálom – neexistujú 
inovačné projekty v kultúre v napojení na KKP a rozvoj konkuren-
cieschopnosti mesta. (kultúra východiSko 7)
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Očakávaná zmena

Kvalitný a zdravý život potrebuje impulzy z umenia a kultúry. Bratislava 
vytvára podmienky pre inkluzívny kultúrny život – podporuje aktívnu 
účasť ľudí na kultúrnom živote a zlepšuje dostupnosť kultúrnej ponuky 
a kultúrnych služieb pre obyvateľov a užívateľov mesta tak, aby umenie 
a kultúra boli prístupné a dostupné všetkým rovnakou mierou so zreteľom 
na zraniteľné skupiny a jednotlivcov. 

Obraz Bratislavy a kvalita života v nej je do veľkej miery tvorený práve 
aktivitami a subjektmi občianskej, nezriaďovanej a nezávislej kultúrnej 
scény. Mesto využíva kultúrny potenciál kumulovaný na území mesta v mi-
moriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem 
prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
kultúry v záujme udržateľného rozvoja mesta. 

Bratislava udržiava, obnovuje a využíva vlastné objekty kultúrnej infraš-
truktúry pre poskytovanie kultúrnych služieb, sprístupňovanie kultúrnych 
hodnôt a na vytváranie primeraného inštitucionálneho zázemia pre 
oblasť kultúry. Bratislava zároveň vytvára všetky podmienky potrebné na 
zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na svojom 
území, rešpektuje a rozvíja svoje kultúrne bohatstvo, reflektuje kultúrnu 
minulosť a pozerá otvorene do budúcnosti. Mesto má vo svojom vlast-
níctve rozvinutú kultúrnu infraštruktúru, ktorá zabezpečuje plnohodnotnú 
ochranu kultúrno-historického dedičstva a prezentáciu kultúry, zaobchá-
dza so svojim kultúrnym dedičstvom efektívne a tvorivo ho sprístupňuje 
verejnosti s cieľom vzdelávania, udržateľnosti a inklúzie.

Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu kultúry. Je 
to predovšetkým systém finančnej a nefinančnej podpory, poskytovanie 
a rozširovanie priestorov pre tvorbu a prezentáciu, vytváranie podmienok 
na výmenu skúseností, tvorivý dialóg a propagáciu, posilňovanie vzdelá-
vania na všetkých úrovniach, podporu rozvoja zručností a talentu, ako aj 
participatívne strategické plánovanie a vyhodnocovanie dopadov.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia pre dosiahnutie  
stanovených cieľov

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

 → Rozmanitá Bratislava – program na podporu rozmanitosti a inklúzie 
prostredníctvom kultúry.

 → Nadácia mesta Bratislavy – kultúra – moderný transparentný grantový 
mechanizmus mesta na podporu kultúry a komunitného života.

 → Open Call BKIS – kultúra – efektívny a transparentný výber žiadateľov 
o nefinančnú podporu a spoluprácu.

 → Bratislavské kultúrne fórum a Klub štipendistov mesta Bratislavy.

 → Vybudovanie mestského multifunkčného kultúrneho komplexu.

 → Nová pobočka Mestskej knižnice – Mestské kúpele a knižnica 
Grössling.

 → Oživenie areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici.

 → Rekonštrukcia budovy DPOH. 

 → DPOH n.o. - vytvorenie samostatnej organizácie - rozvoj mestskej 
divadelnej scény 

 → Dobudovanie a prevádzka depozitárov na uloženie zbierkových 
predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy 

 → Vybudovanie administratívnej budovy a návštevníckeho centra  
hradu Devín 

 → Vybudovanie návštevníckeho centra rímskeho kastela Gerulata 
v Rusovciach 

 → Program ochrany a sprístupňovania fyzickej kultúrnej infraštruktúry: 
rekonštrukcie historických objektov, múzeí, NKP 

 → Priestory pre Archív mesta Bratislavy 

 → Koncepčné narábanie s monumentami mesta

 → Program podpory vzniku nových umeleckých diel vo verejnom 
priestore 

 → Implementácia Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry 2030 

 → Manažment kvality príspevkových organizácií v oblasti kultúry

 → Vytvorenie nového profilového mestského festivalu

Identifikovaná investičná potreba

135 000 000 - 177 000 000 €

Vybrané indikátory pre ŠC 28

Mesto Bratislava zabezpečuje dostupnú a rozmanitú kultúrnu ponuku, 
kvalitné a aktuálne kultúrne služby pre všetkých obyvateľov, prispievajúc 
k rešpektujúcemu spolužitiu.
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Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 28 I 1
Podiel respondentov spokoj-
ných s vyváženosťou kultúrnej 
ponuky v meste a v mest-
ských častiach

Štandardne využívané 
ukazovatele – vyváženosť 
z hľadiska žánrov a cieľo-
vých skupín, kvalita z hľa-
diska náročnosti publika 
a dostupnosť z hľadiska 
priestorového (geografic-
ká), ekonomického a pod. 
Mesto zlepšuje svoje 
kultúrne služby a vyhod-
nocuje dáta o spokojnosti 
s vyváženosťou kultúrnej 
ponuky a dostupnosťou 
kultúrnych služieb (so zre-
teľom na marginalizované 
skupiny).

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 2
Podiel respondentov spo-
kojných s kvalitou kultúrnej 
ponuky v meste/v mestských 
častiach

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 3
Podiel respondentov spokoj-
ných s dostupnosťou kultúrnej 
ponuky v meste/v mestských 
častiach

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 4
Počet návštevníkov na kul-
túrnych aktivitách mestských 
kultúrnych organizácií

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 5
% respondentov spokojných 
s kvalitou a dostupnosťou 
ponuky kultúrnych organizácií 
mesta

ŠC 28 I 6
Podiel inkluzívnych programov 
a projektov pre deti, mládež, 
seniorov, cudzincov, LGB-
TQI komunity, obyvateľov 
so zdravotným a mentálnym 
znevýhodnením, sociálnym 
vylúčením a pod.

Indikátor meria dostupnosť 
mestských podujatí pre 
marginalizované skupiny 
na základe nimi definova-
ných potrieb a záujmov.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 7
Nárast v % nových mestských 
podujatí prospievajúcich k do-
stupnej a rozmanitej kultúrnej 
ponuke, umožňujúcich aktívne 
zapojenie obyvateľov

Indikátor meria nárast 
mestských podujatí, 
v rámci ktorých sa dbá na 
zapájanie rôznych komunít 
a tvorbu vyváženej ponuky 
pre všetkých, keďže 
absentujú celomestské 
kultúrne programy na 
prácu s marginalizovanými 
skupinami obyvateľstva.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 28 I 8
Počet návštevníkov mest-
ských kultúrnych podujatí pre 
marginalizované skupiny

Indikátor sleduje zvýšenie 
motivácie a prehĺbenie 
účasti na kultúrnych akti-
vitách.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 29

Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore lokálneho talentu, 
umeleckej tvorby a rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre 
v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 29 I 1
% bežných výdavkov 
z rozpočtu mesta na 
podporu kultúrnych 
projektov občian-
skych organizácií/me-
dziročne + % podiel 
týchto výdavkov na 
rozpočte na kultúru

Indikátor sledujúci trend 
nárastu bežných výdavkov 
z rozpočtu mesta, ktorých 
cieľom je podpora lokál-
neho talentu, umeleckej 
tvorby a rozvoja organizá-
cií pôsobiacich v kultúre. 

9 % z výdavkov na 
kultúru
0,19 % z bežných 
výdavkov rozpočtu 
mesta 

13 % z výdavkov na 
kultúru 
0,5 % z bežných 
výdavkov rozpočtu 
mesta 

ŠC 29 I 2
Podiel uspokojeného 
dopytu (poskytnutá 
suma voči žiadanej 
žiadateľom o finanč-
nú a o nefinančnú 
podporu)

Indikátor sledujúci nárast 
podporených žiadostí 
rozvíjajúcich kultúrne 
a umelecké projekty. Toto 
má pozitívny efekt na prí-
stupnosť kultúry pre širokú 
verejnosť ako aj zlepšenie 
podmienok pre kultúrnu 
obec.

20 % uspokojeného 
dopytu po finančnej 
podpore
(155 finančne pod-
porených kultúr-
nych a umeleckých 
projektov v objeme 
645 000 EUR)

35 % dopytu po 
finančnej podpore 
(220 finančne pod-
porených kultúr-
nych a umeleckých 
projektov v objeme 
1 000 000 EUR)

ŠC 29 I 3
Podiel finančne pod-
porených organizácií 
a projektov s meraný-
mi dopadmi

31 % žiadostí o fi-
nančnú podporu

40 % žiadostí o fi-
nančnú a nefinanč-
nú podporu

ŠC 29 I 4
Počet nefinančne 
podporených orga-
nizácií a projektov 
s meranými dopadmi 
(vrátane spolupráci)

15 nefinančne pod-
porených projektov 
a 50 spoluprác/
ročne)

50 nefinančne pod-
porených projektov 
a 75 spoluprác/
ročne)
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ŠC 29 I 5
Počet novo využitých 
priestorov samosprá-
vy na kultúrne aktivity

Indikátor sleduje vznik 
kultúrnych priestorov 
v dovtedy pre kultúru ne-
využívaných priestoroch. 
Mesto umožňuje a zvyšuje 
povedomie o kultúrnych 
zdrojoch, organizáciách, 
umelcoch, tvorcoch a ta-
lentoch.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 29 I 6
Aplikovanie merania 
dopadov podpory na 
kultúrny život mesta

Indikátor sleduje, či sa 
aplikuje meranie dopadu 
podporovaných projektov 
na kultúrny život v meste 
s dôrazom na dostupnosť 
a udržateľnosť, čím zvyšu-
je relevanciu realizovaných 
mechanizmov podpory.

Nenaplnené Naplnené 

Vybrané indikátory pre ŠC 30

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

Indikátor Odôvodnenie indi-
kátora

Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 30 I 1
% podiel národných kultúr-
nych pamiatok vo vlastníctve 
a správe mesta s pripravenou 
projektovou dokumentáciou/
celkom

Indikátor sleduje 
pripravenosť pro-
jektovej dokumen-
tácie pre rekon-
štrukcie NKP pre 
potrebné investície 
a čerpanie exter-
ných zdrojov.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii

80 % 

ŠC 30 I 2
% kapitálových výdav-
kov z ročného mestského 
rozpočtu investovaných do 
kultúrnych pamiatok vo vlast-
níctve mesta, národného, resp. 
európskeho významu 

Indikátor sleduje 
mieru znižovania 
investičného a mo-
dernizačného dlhu 
kultúrnej infraš-
truktúry.

3 % kapitálo-
vých výdavkov 
z rozpočtu 
mesta (2020)

min. 7 % kapitálového 
rozpočtu

ŠC 30 I 3
Počet zrekonštruovaných 
infraštruktúr a infraštruktúr 
s prebiehajúcou rekonštruk-
ciou/celkom 

Indikátor sleduje 
množstvo význam-
ných kultúrnych 
pamiatok vrátane 
ich zázemia, ktoré 
čakajú na svoju 
obnovu.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

8 objektov kultúrnej 
infraštruktúry (Michal-
ská veža, Depozitáre 
pre GMB a MMB, Dom 
u dobrého pastie-
ra, Kúpele Grössling 
s pobočkou knižnice, 
DPOH, Hrad Devín, 
Gerulata v Rusovciach)

ŠC 30 I 4
Počet vypracovaných projek-
tových žiadostí pre financova-
nie vzniku a obnovy kultúrnej 
infraštruktúry z externých 
zdrojov/za projekt

Indikátor sleduje 
množstvo projek-
tov na rekonštruk-
ciu existujúcej 
kultúrnej infraš-
truktúry.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor v súčas-
nosti nie je cieľová 
hodnota k dispozícii.

ŠC 30 I 5
Počet vybudovaných nových 
kultúrnych infraštruktúr a po-
čet infraštruktúr vo výstavbe 
(vo vlastníctve mesta)/celkom

Indikátor sleduje 
množstvo nových 
projektov kultúrnej 
infraštruktúry.

0 2 nové kultúrne objek-
ty (objekty aj s kultúr-
nou funkciou) – depo-
zitáre a ďalšie projekty 
prepájajúce dedičstvo 
a inovácie

ŠC 30 I 6
Podiel revitalizovaných a sprí-
stupnených priestorov pre 
kultúrne a komunitné aktivity 
v rámci priestorov mestských 
inštitúcií (nádvoria, vnútroblo-
ky, vstupy)/celkom

Indikátor sleduje 
miesta, ktoré boli 
sprístupnené na 
kultúrne a komu-
nitné programy. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

70 % 
Mestské kultúrne 
organizácie postupne 
revitalizujú a zlepšujú 
prístupnosť návštev-
níckych priestorov 
a exteriérov.

ŠC 30 I 7
Nárast návštevnosti pamiat-
kových lokalít a pamäťových 
inštitúcií mesta

Indikátor sledu-
júci zvyšovanie 
návštevností 
pamiatkových 
inštitúcií mesta 
ako odzrkadlenie 
zvyšujúcej sa kva-
lity poskytovaných 
služieb. 

Múzeum mesta 
Bratislavy cel-
kovo 263 000 
(z toho NKP Ge-
rulata je 4400 
ľudí NKP Devín 
182 300 ľudí)
Galéria mesta 
Bratislavy 25 
000 ľudí. (2016 – 
2020)

2 % ročne, kumulatívne 
o 15% 

ŠC 30 I 8
Podiel zdigitalizovaných 
predmetov kultúrnej hodnoty 
z fondov mesta

Indikátor sleduje 
znižovanie digita-
lizačného dlhu vo 
všetkých oblas-
tiach kultúrneho 
dedičstva (zbier-
kové, archívne 
fondy, nehnuteľné 
kultúrne pamiatky).

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor v súčas-
nosti nie je cieľová 
hodnota k dispozícii.

ŠC 30. I 9
Výdavky mesta na kultúru 
v eurách na obyvateľa

Indikátor hodnotí 
finančnú podporu 
kultúry z rozpočtu 
mesta prostredníc-
tvom skutočných 
výdavkov na sektor 
kultúry v eurách 
prepočítaných na 
obyvateľa

25,4 Eur na 
obyvateľa
(12 080 809,46 
Eur = Kultúr-
ne služby; 
Vysielacie 
a vydavateľské 
služby) / (475 
503 obyvateľov, 
SODB 2021)

Indikátor má evidenčný 
charakter, nestanovuje 
sa cieľová hodnota
 
Benchmark: 
Napr. Trnava
31,6 Eur na obyvateľa
Celkové výdavky na 
kultúru (2 018 226,49 
Eur)

.
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Vybrané indikátory pre ŠC 31

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

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 31 I 1
% bežných výdavkov 
na kultúru z celkového 
rozpočtu mesta

Kultúra je dnes vnímaná ako 
nadstavba , čomu zodpovedá 
aj percento financovania kul-
túry z rozpočtu mesta, ktoré je 
najnižšie zo všetkých rozpoč-
tových programov, výdavky na 
kultúru sú deficitné. Indikátor 
sleduje kvantitatívnu finančnú 
podporu sektoru kultúry voči 
iným oblastiam.

2 % z bežných 
výdavkov roz-
počtu mesta

3,5-4% z bež-
ných výdavkov 
rozpočtu mesta, 
zavedené % 
z poplatku na 
rozvoj na kultúr-
nu infraštruktúru

ŠC 31 I 2
Počet zamestnancov 
a špecializácií pre oblasť 
kultúry na Magistráte 
a v príspevkových kultúr-
nych organizáciách 

Ľudské kapacity nie sú posta-
čujúce na pokrytie kvalitnej 
správy kultúrnych služieb 
a nových potrebných mecha-
nizmov. 

Správu kultúry 
(jadro) za-
bezpečuje 9 
pracovníkov 
magistrátu 

Správu kultúry 
(jadro) zabezpe-
čuje optimálne 
15 pracovníkov 
magistrátu 

ŠC 31 I 3
Počet nových a delimito-
vaných kultúrnych orga-
nizácií mesta a organizá-
cií a útvarov, ktoré prešli 
transformáciou/celkom

Indikátor sleduje úspešnosť 
pri vzniku nových a delimito-
vaných kultúrnych organizácií 
mesta a tých, ktoré prešli 
transformáciou. Cieľom je 
navýšenie počtu týchto orga-
nizácií. 

5 príspevkových 
organizácií 
a archív

7 organizácií

ŠC 31 I 4
% priemerný podiel ex-
terných zdrojov v rámci 
rozpočtov mestských 
kultúrnych organizácií/
zmena medziročne

Indikátor sledujúci financova-
nie  mestských kultúrnych 
organizácií z externých 
zdrojov.

79 % 70 % (výška 
príspevku rastie, 
klesá samotný 
podiel)
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C. 2. 3 Zelené a zdravé mesto

Mesto zabezpečuje podmienky pre zdravý život 
a možnosti na rekreáciu, šport a zdravý životný štýl 
prostredníctvom ochrany a rozvoja svojej zeleno-
modrej infraštruktúry. 

Kľúčové slová: prírodné zdroje, ochrana životného prostredia, 
riešenie environmentálnych záťaží, zeleno-modrá infraštruktúra, šport 
a rekreácia, zdravý životný štýl a pohyb

C. 2. 3. 1 Ochrana životného prostredia 
a ekosystémových služieb

Mesto monitoruje, chráni a zabezpečuje zdravý život 
prostredníctvom čistého ovzdušia, pôdy, pitnej vody, 
nízkymi hodnotami hluku a riešením environmentálnych 
záťaží na svojom území.

Čisté životné prostredie je základným pilierom zdravia obyvateľov. 
Bratislava zabezpečuje podmienky pre zdravý život mnohými spôsobmi, 
okrem iného aj monitorovaním a chránením zložiek životného prostredia 
a zeleno-modrej infraštruktúry. 

Bratislava koná v rámci svojich kompetencií tak, aby všetky jej obyvateľky 
a obyvatelia mali prístup k pitnej vode, čistej pôde a čerstvému vzduchu. 
Monitoruje a prijíma opatrenia, aby jej obyvatelia neboli vystavení nadmer-
nému hluku. Mesto pri svojom plánovaní a rozvoji postupuje podľa aktu-
álnych územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, a zároveň plánuje 
ďalší rozvoj mesta tak, aby boli zabezpečené tie najlepšie podmienky pre 
ochranu prírodných zdrojov. 

Mesto disponuje sieťou meracích zariadení, ktoré pomáhajú dlhodobo 
sledovať kvalitu životného prostredia a prijímať opatrenia na znižovanie 
úrovne znečistenia. Mesto taktiež aktívne, v rámci svojej pôsobnosti, 
podporuje všetkými možnými a dostupnými spôsobmi odstraňovanie 
environmentálnych zaťaží, a sleduje ich stav na svojom území. Všetky 
pozemky mesta sú ošetrené voči degradácii pôdy.

Bratislava postupne dotvára svoj zelený mestský okruh, ktorého základ 
tvorí koridor Dunaja, jeho ramien a lužných lesov. Bratislava je prepojená 
ucelenou sieťou verejných priestorov, vhodných pre pohyb mestom, 
oddych i stretávanie sa. 

Bratislava systematicky transformuje plochy zelene na sídliskách a v okolí 
bytových domov na klimaticky odolné a biodiverzitu podporujúce územia 
vrátane výsadby klimaticky odolných druhov drevín. Mesto má jasne 
určené nezastavateľné plochy a rozvíjajúci sa systém ekologickej stability, 
ktorý prepája mestskú zeleň a okolitú prírodnú krajinu.
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Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava má čisté životné prostredie (ovzdušie, voda, pôda, 
hluková hladina) s minimálnymi úrovňami celkového aj lokálneho 
znečistenia prostredia. Mesto Bratislava disponuje kvalitnou 
a distribuovanou infraštruktúrou priebežne zbierajúcou informácie 
potrebné na dôsledné vyhodnocovanie stavu životného prostredia 
v meste. �▶ ŠC 32

 → Mesto Bratislava má dostatočné zásoby pitnej vody a poskytuje 
kvalitné a konzistentné služby výroby pitnej vody a jej dodávania 
a spracovania odpadových vôd dostupné pre každú obyvateľku 
a obyvateľa Bratislavy. Voda je dostupným, no vzácnym zdrojom, 
ktorým sa neplytvá. �▶ ŠC 33

 → Mesto Bratislava je mestom s podmienkami pre tvorbu kvalitnej 
mestskej zelene a zelenej infraštruktúry aj mimo zastavaného 
územia mesta. Mesto Bratislava priebežne rozširuje a zveľaďuje 
zelené plochy na svojom území. Mesto Bratislava má kompletný 
a komplexný prehľad o zelenej a modrej infraštruktúre na svojom 
území a využíva moderné regulačné nástroje na jej ochranu. � 
▶ ŠC 34

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Vodovodná a kanalizačná infraštruktúra má nakumulovaný investičný 
dlh. (technická infraštruktúra východiSko 6)

 → Nadmerná spotreba vody. (technická infraštruktúra východiSko 7)

 → Nedostatočná legislatívna podpora potrebná pre výkon kompetencií 
mesta v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá je daná 
platným znením právnych predpisov. (Životné ProStredie  
východiSko 1) 

 → Nedostatok a nedostupnosť informácií (asymetria informácií –  
nie všetci aktéri majú rovnaký prístup k informáciám). (Životné 
ProStredie východiSko 3)

 → Negatívny vplyv environmentálnych hrozieb na kvalitu zložiek život-
ného prostredia a kvalitu života v meste Bratislava.  
(Životné ProStredie východiSko 4)

Očakávaná zmena

Mesto vykonáva v oblasti starostlivosti o životné prostredie a jeho jednot-
livé zložky prenesenú štátnu správu. V mnohých oblastiach však samo-
správy bojujú s množstvom environmentálnej agendy na jednej strane a na 
druhej strane s nedostatočnými kompetenčnými „pákami” a aj chýbajúcimi 
potrebnými zdrojmi. Bratislava preto pokračuje v iniciácii a zintenzívňuje 
tlak na legislatívne zmeny v prospech rozšírenia kompetencií a právomocí 

mesta a tvorby podporných finančných mechanizmov v oblasti ochrany 
a tvorby životného prostredia a zvyšovania odolnosti mesta na klimatické 
a iné (prírodné) hrozby. Využíva na to všetky dostupné platformy a nadvä-
zuje partnerstvá s aktérmi z rôznych sektorov.

Aby mesto mohlo správne identifikovať rozsah niektorých známych prob-
lémov v oblasti životného prostredia, chýba mu dostatok informácií a dát, 
aby mohlo opatrenia nastavovať cielene a efektívne. Mesto si vytvorilo 
v spolupráci so stakeholdermi a mestskými časťami informačnú platformu, 
o ktorú sa opiera pri nastavovaní mestských environmentálnych politík. 
Základ tvorí monitorovacia sieť, ktorú mesto dlhodobo buduje a rozvíja 
spolu s partnermi, je zameraná na získavanie dát o kvalite a znečistení 
ovzdušia, klimatologické charakteristiky, informácie o intenzite dopravy 
a produkcii emisií (vďaka kamerovému systému) a v niektorých lokalitách 
aj informácie o dlhodobom zaťažení hlukom. 

Doprava, hluk a kvalita ovzdušia sú v Bratislava prepojeným problémom. 
Informácie z novej mestskej monitorovacej siete preto pomáhajú mestu 
regulovať minimálne tieto tri oblasti naraz. Napríklad Bratislava spolu 
s rezortnými organizáciami (ako je okresný úrad v sídle kraja a SHMÚ) 
lepšie nastavuje opatrenia v oblasti napr. zlepšovania kvality ovzdušia 
najmä v súvislosti s oxidom dusičitým a ozónom, prípadne inými znečisťu-
júcimi látkami pre nový typ Integrovaného programu na zlepšenie kvality 
ovzdušia (IPZKO) pre aglomeráciu mesta. Nový dopravný model, ktorý 
získava vstupné údaje zo sledovania cestnej premávky pomocou kamier, 
pomáha Bratislave s tvorbou strategických hlukových máp a na nich 
nadväzujúcich akčných plánov ochrany pred hlukom. Taktiež pomáha pri 
nastavovaní modelov znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade pomáha 
aj pri znižovaní uhlíkovej stopy v oblasti dopravy.

Mesto aktívne podporuje šetrenie primárnych zdrojov vody prostredníc-
tvom politík pre nastavenie inteligentného nakladania so zrážkovou vodou 
a opätovné využívanie zrážkovej vody ako tzv. sivej vody ako súčasť 
navrhovaných obnov verejných priestorov a budov (resp. pri budovaní 
nových). Bratislava sa aj aktívne zasadzuje za zefektívnenie využívanie 
sivej vody v rámci legislatívy a podporuje to aj v rámci povoľovacej čin-
nosti pri posudzovaní investičných zámerov. Mesto Bratislava spolu s BVS, 
a. s., vynakladá úsilie pre znižovanie investičného dlhu na infraštruktúre 
verejných vodovodov a kanalizácií. S postupnými plánovanými investíciami 
aj vďaka externým zdrojom financovania bude možné v budúcnosti 
znižovať počet prípadov havárií a prípadov prerušenia dodávok pitnej 
vody.12 

12  Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody, príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 
Z. z., tabuľka 1. Dostupné na: https://www.bvsas.sk/files/kvalita-vody/o-vode/vyhodnote-
nie-standardov-kvality-za-rok-2020.pdf
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Územie Bratislavy je veľmi rôznorodé z hľadiska krajinnej pokrývky 
a poskytuje veľké množstvo ekosystémových služieb, ktoré Bratislava a jej 
obyvatelia využívajú udržateľným spôsobom. Mesto preto vytvorilo ná-
stroje na zmapovanie a dotvorenie siete pre zabezpečenie ekologickej sta-
bility prírodného prostredia v extraviláne, ale aj toho mestského v intravilá-
ne. Základným nástrojom sa stalo budovanie zeleno-modrej infraštruktúry 
mesta, ktorá logicky prepája a tvorí zeleno-modrú sieť z urbanizovaného 
prostredia (zelené ulice, zelené verejné priestory) až po prírodné zázemie 
mesta a regiónu. Podkladom pre nový územný plán mesta v oblasti zabez-
pečovania kvality životného prostredia a prosperovania ekosystémových 
služieb sa stali územno-plánovacie podklady ako územný generel zelene, 
miestne územné systémy ekologickej stability a dokumenty starostlivosti 
o dreviny, ktoré odrážajú generel zelene a ideálne rešpektujú aj Princípy a 
štandardy starostlivosti o zeleň a sú obstarávané a schvaľované mestský-
mi časťami, ako aj krajinno-ekologický plán a prognózy v oblasti dôsledkov 
zmeny klímy. Mesto vytvára sieť zeleno-modrej infraštruktúry s cieľom 
zlepšiť stav ekosystémových služieb, čím sa zlepší aj kvalita s odolnosťou 
ekosystémov voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. To platí aj pre 
napr. produkčné ekosystémové služby, vďaka ktorým je krajina schopná 
produkovať potraviny, drevo, pitnú vodu, hrozno, ale aj tzv. regulačné 
(čistenie pôd, vôd, ovzdušia) a tzv. kultúrne služby (možnosť krátkodobej 
rekreácie, prírodný turizmus a pod.) 

Jedna z podmienok fungujúcej zelenej infraštruktúry a ekosystémových 
služieb je aj dobrý stav pôd v meste ako aj v jeho extraviláne. Mesto 
v rámci svojich kompetencií daných legislatívou ako účastník konania 
aktívne pristupuje v rámci svojej pôsobnosti k procesom vedúcim 
k riešeniu EZ na území Bratislavy. Do mestského informačného systému 
o životnom prostredí sa okrem informácií o stave ovzdušia, pôd, vôd a pod. 
dostali aj komplexné informácie zelenej infraštruktúry mesta aj vďaka 
pasportizačnému systému zelene.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia pre dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Štúdia uskutočniteľnosti nízkoemisných zón.

 → Implementácia Integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia 
v aglomerácii Bratislava pre znečisťujúce látky NO2 a O3.

 → Zabezpečenie pravidelného obstarávania novej strategickej hlukovej 
mapy a na základe nej realizácia akčného plánu ochrany pred hlukom.

 → Vytvorenie mestského informačného systému pre hodnotenie miery 
znečistenia rôznymi environmentálnymi záťažami na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a stav asanácie týchto záťaží (ako súčasť programu 
monitoringu kvality životného prostredia).

 → Program zabezpečovania služieb dodávky kvalitnej pitnej vody 
a odvádzania a čistenia odpadových vôd.

 → Rekultivačné protierózne opatrenia prírode blízkym spôsobom 
zamerané na zlepšenie kvality a ochrany mestských pôd pred vodnou 
eróziou.

 → Program transformácie plôch sídliskovej zelene a v okolí bytových 
domov na klimaticky odolné a biodiverzitu podporujúce plochy.

 → Zavedenie kvalitného informačného pasportizačného systému 
evidujúceho počet, rozlohu, polohu a stav zelenej infraštruktúry 
mesta.

 → Spracovanie územného generelu zelene na území hlavného mesta.

 → Program tvorby parkov celomestského významu a lokálneho význa-
mu - realizácia projektov - výsadby stromov a zvyšovania podielu 
zelene aj za pomoci výsadby do nádob, záhonov, ostrovčekov, 
popínavých rastlín v uliciach.

 → Program tvorby parkov celomestského významu a lokálneho 
významu.

 → Program 25 tisíc drevín: Realizácia výsadby stromov a krovín,  
realizácia povýsadbovej starostlivosti.

 → Obstaranie a schválenie tzv. Krajinného plánu (krajinno-ekologický 
plán).*

 → Vytvorenie a implementácia miestnych územných systémov  
ekologickej stability (MÚSES).

 → Vytvorenie a implementácia koncepcie zeleno-modrej infraštruktúry.

Identifikovaná investičná potreba

5 571 657 - 6 090 657 €

* V prípade schválenia pripraveného návrhu zákona o krajinnom plánovaní  
LP/2022/126 bude obstarávateľom a schvaľovateľom miestneho krajin-
no-ekologického plánu okresný úrad.
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Vybrané indikátory pre ŠC 32

Mesto Bratislava má čisté životné prostredie (ovzdušie, voda, pôda, 
hluková hladina) s minimálnymi úrovňami celkového aj lokálneho znečis-
tenia prostredia. Mesto Bratislava disponuje kvalitnou a distribuovanou 
infraštruktúrou priebežne zbierajúcou informácie potrebné na dôsledné 
vyhodnocovanie stavu životného prostredia v meste.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 32 I 1
Priemerná ročná 
koncentrácia 
znečisťujúcej lát-
ky NO2 v ovzduší 
v mikrogramoch 
na meter kubický 
(μg/m-3)

Indikátory hodnotia úro-
veň znečistenia ovzdu-
šia škodlivými látkami. 
Na základe indikátorov 
dokážeme hodnotiť 
vývoj a stav kvality 
ovzdušia na území 
mesta a v jeho okolí. Pri 
návrhu Oblasti riadenia 
kvality ovzdušia (ORKO) 
sa hodnotia merania za 
najmenej posledné 3 
roky. V r. 2021 je Brati-
slava na základe meraní 
tzv. oblasťou riadenia 
kvality ovzdušia pre NO2 
a O3. Kvalita ovzdušia je 
dlhodobo monitorovaná 
SHMÚ a dobre sa po-
rovnáva s inými mestami 
celonárodne, detaily 
a limity stanovuje Zákon 
č. 137/2010 Z. z. zákon 
o ovzdušív platnom zne-
ní, vyhláška MŽP SR č. 
244/2016 Z. z. o kvalite 
ovzdušia.

Trnavské mýto (33 μg/m-3)
Jeséniová (9 μg/m-3)
Mamateyova (16 μg/m-3) 
(2020)
Naposledy bol limit pre 
priemernú ročnú koncen-
tráciu NO2 prekročený 
v roku 2018 na monitorova-
cej stanici Trnavské mýto 
(41 μg/m-3)
Priemerná ročná koncen-
trácia NO2 nesmie prekročiť 
40 μg.m-3

Ročné priemerné 
limitné koncentrá-
cie pre NO2 nie sú 
prekračované v 27 
problematických 
lokalitách

ŠC 32 I 2
Priemerný počet 
dní s prekro-
čením cieľovej 
hodnoty prízem-
ného ozónu na 
ochranu zdravia 
ľudí za posledné 
3 roky

Jeséniová 37 dní (priemer 
rokov 2018 – 2020)
Mamateyova 26 dní (prie-
mer rokov 2018 – 2020)
Najvyššia priemerná 8 ho-
dinová koncentrácia v prie-
behu dňa nesmie prekročiť 
hodnotu 120 μg.m-3 viac 
ako 25 dní za kalendárny 
rok v priemere troch rokov.

Priemerná 8-hodi-
nová koncentrácia 
znečisťujúcej látky 
O3 (ozón) v prie-
behu dňa nepre-
kračuje stanovený 
limit viac ako 25 
dní za rok v priemer 
troch rokoch v 27 
problematických 
lokalitách počas 
obdobia 3 po sebe 
idúcich rokov.

ŠC 32 I 3
Priemerná ročná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 
látky PM 2,5 
v ovzduší v mik-
rogramoch na 
meter kubický 
(μg/m-3) 

Kamenné nám. - 14 μg.m-3,
Trnavské mýto - 15 μg.m-3,
Jeséniova - 12 μg.m-3,
Mamateyova - 13 μg.m-3. 
(2020).
Do 2020: Priemerná ročná 
koncentrácia nesmela 
prekročiť 20 μg.m-3

Od 2020: Priemerná ročná 
koncentrácia nesmie 
prekročiť 20 μg.m-3

Priemerná ročná 
koncentrácia pev-
ných častíc PM 2,5 
v ovzduší nepresa-
huje limitnú hodno-
tu v 27 problematic-
kých lokalitách.

ŠC 32 I 4
Priemerná ročná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 
látky PM10 
v ovzduší v mik-
rogramoch na 
meter kubický 
(μg/m-3)

Kamenné nám. - 20 μg.m-3,
Trnavské mýto - 25 μg.m-3,
Jeséniova - 18 μg.m-3,
Mamateyova - 20 μg.m-3,
Priemerná ročná koncen-
trácia nesmie prekročiť 40 
μg.m-3.

Priemerná ročná 
koncentrácia pev-
ných častíc PM 10 
v ovzduší nepresa-
huje limitnú hodno-
tu v 27 problematic-
kých lokalitách.

ŠC 32. I 5
Počet prekročení 
dennej limitnej 
hodnoty pre 
PM10 za rok

Kamenné nám. - 5, 
Trnavské mýto - 14, 
Jeséniova - 4, 
Mamateyova - 4. 
Priemerná denná koncen-
trácia PM10 nesmie prekro-
čiť hodnotu 50 μg.m-3 viac 
ako 35-krát za kalendárny 
rok.

Počet prekročení 
dennej limitnej 
hodnoty pre PM 10 
v ovzduší nepresa-
huje limitnú hodno-
tu v 27 problematic-
kých lokalitách.

ŠC 32 I 6
Počet využiteľ-
ných vodáren-
ských zdrojov

Bratislava chráni 
a rešpektuje pásma 
ochranných zdrojov 
a dodržiava podmienky 
stanovené vodoprávnym 
rozhodnutím. Stratu ka-
pacity vodných zdrojov 
nie je možné nahradiť 
(najmä zdroj Čunovo, 
Rusovce), momentál-
ne kvalitu vody v BA 
nie je nutné chemicky 
upravovať, v prípade 
znečistenia vodných 
zdrojov ohrozením ich 
ochranného pásma 
bude potrebné pristúpiť 
k chem. čisteniu, čo 
zvýši, náklady na do-
dávku pitnej vody.

6 6

ŠC 32 I 7
Kapacita v l.s-1 
jednotlivých 
zdrojov

3932 l.s-1 3932 l.s-1
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Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 32 I 8
Počet a rozloha 
environmentál-
nych záťaží (EZ) 
rôzneho stupňa 
evidovaných 
v informačnom 
systéme mesta

Na základe kompetencií 
mesta na úseku environ-
mentálnej záťaže vyplý-
vajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych 
predpisov sa navrhuje 
voľnejší ukazovateľ 
sledujúci mapovanie 
environmentálnych 
záťaží. Nami navrhovaný 
cieľ pomocou spojenia 
ostrých dát od rezort-
ných organizácií MŽP 
s údajmi mesta prinesie 
vizuálne (mapové) verej-
ne dostupné a živé dáta 
a informácie o rozlohe 
zaťaženia EZ a aktuál-
nom stave ich riešenia. 

0 %. Pozícia mesta pri 
riešení environmentálnych 
záťaží na území mesta 
vyplýva zo všeobecne 
záväzných právnych pred-
pisov upravujúcich túto 
problematiku. Vo viace-
rých prípadoch je určenou 
povinnou osobou MŽP a pri 
mnohých environmentál-
nych záťažiach stále pre-
bieha zisťovacie konanie. 
Mesto nemá dostatočný 
informačný základ ohľadom 
znečistenia svojich pozem-
kov environmentálnymi 
záťažami. Údaje o rozlohe 
a počte environmentálnych 
záťaží spracovávajú rezort-
né organizácie Ministerstva 
životného prostredia SR 
(MŽP).

100 % pozemkov vo 
vlastníctve mesta 
a stav asanácie 
environmentálnych 
záťaží je zmapova-
ných 
(v budúcnosti 
sa môže doplniť 
o ukazovateľ miery 
odstraňovania EZ)ŠC 32 I 9

% zmapovanej 
rozlohy po-
zemkov mesta 
s environmen-
tálnou záťažou 
rôzneho stupňa 
evidovaných 
v informačnom 
systéme mesta, 
% zmapovanej 
rozlohy EZ podľa 
stavu sanácie 
alebo monitorin-
gu na pozem-
koch mesta 
tzv. povinnými 
osobami

ŠC 32 I 10
Počet monitoro-
vaných lokalít 
(neskôr môže 
byť doplnené 
o priemernú 
nameranú dennú 
a nočnú hodnotu 
hluku)

Indikátor sleduje úspeš-
nosť realizácie programu 
na systematické monito-
rovanie úrovne hluku 
v meste. Neskôr môže 
byť doplnený/nahradený 
za ukazovateľa sledu-
júceho vlastné hodnoty 
hluku, priemernú na-
meranú dennú a nočnú 
hodnotu hluku.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

30 

ŠC 32 I 11
Podiel obyvate-
ľov vystavených 
nadmernému 
hluku z cel-
kového počtu 
obyvateľov 
mesta/mestskej 
časti (%)

Hluková mapa poskyt-
ne mestu informácie 
o skupinách obyvateľov 
zasiahnutých nadmer-
ným hlukom. Hlukovú 
mapu mesto obstaráva 
každé 4-5 rokov, akčný 
plán k nej sa robí na 
každé 2 roky.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 32 I 12
Podiel obyva-
teľov ktorým 
bola preukáza-
teľne znížená 
záťaž hlukom 
po realizácií 
opatrení mestom 
z celkového 
počtu obyvate-
ľov vystavených 
nadmernému 
hluku (%)

Indikátor sleduje účin-
nosť opatrení mesta 
a tretích strán proti 
nadmernému hluku na 
podklade meraní mo-
nitorovacími stanicami 
alebo hlukovou mapou.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

 

Vybrané indikátory pre ŠC 33

Mesto Bratislava má dostatočné zásoby pitnej vody a poskytuje kvalitné 
a konzistentné služby spracovania odpadových vôd dostupné pre každú 
obyvateľku a obyvateľa Bratislavy. Voda je dostupným, no vzácnym 
zdrojom, ktorým sa neplytvá.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 33 I 1
Napojenosť % obyva-
teľstva z celkového 
počtu, domácností 
a iných objektov 
napojených na infraš-
truktúru pre zásobo-
vanie pitnou vodou

Indikátor sleduje pokrytie infraš-
truktúry pre dodávku pitnej vody. 
Je potrebné adekvátne pokryť 
dopyt, ktorý navyšujú najmä 
veľké developerské projekty.

99,93 % ( 
2020)

99,96 % 

ŠC 33 I 2
% pripojených tzv. 
ekvivalentných oby-
vateľov

Indikátor sleduje pokrytie pre 
dodávku pitnej vody. Je potrebné 
adekvátne pokryť dopyt, ktorý 
navyšujú najmä veľké developer-
ské projekty.

99,3 % Bratislava si udržuje 
napojenosť 98 % 
obyvateľov na kana-
lizáciu a navyšuje 
dĺžku kanalizačnej 
siete v súvislosti 
s narastajúcim poč-
tom tzv. ekvivalent-
ných obyvateľov.



Jedno mesto, mnoho susedstievBratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030  

> C. Strategická časť > Zelené a zdravé mesto

159158

ŠC 33. I 3
Náklady na obnovu 
vodovodnej a kanali-
začnej infraštruktúry 
v správe BVS, a.s. 
v eurách 

Etablovaný indikátor používaný 
BVS, a.s. 
Indikátor sleduje mieru obnovy 
vodovodnej a kanalizačnej infraš-
truktúry. 
Celkový investičný dlh na ob-
novu a rozširovanie vodovodnej 
a kanalizačnej infraštruktúry je 
356 mil. Eur (HMBA).

11 mil. Eur 
(2020)

250 mil. Eur 

ŠC 33. I 4
Úniky vody v litroch 
ročne v prepočte na  
1 kilometer potrubia

Doplnok k cieľu rozširovania 
vodovodnej siete zameriavajúci 
sa na efektívnu prepravu vody ku 
zákazníkom.

6 492  
m³/km/rok 

5000 m3/km/rok

ŠC 33 I 5
Počet zaznamena-
ných udalostí nedo-
držania kvality vody 
(§ 2 ods. 1 písm. a) 
– kvalita pitnej vody)

Indikátor sleduje konzistentnosť 
v kvalite služby dodávok pitnej 
vody. 

63 (2020) 50

ŠC 33 I 6
Počet prípadov ha-
várie vodárenského 
potrubia

Indikátor sleduje kvalitu údržby 
vodovodnej siete (priemer za 
posledné 4 roky).

1992 
(priemer za 
posledné 4 
roky, 2018 – 
2021)

1528

ŠC 33. I 7
Počet prekročení 
stanovených limitov 
environmentálneho 
znečistenia vôd

Indikátor sleduje množstvo 
prípadov environmentálneho 
znečistenia. Európska smernica 
o vode 2000/60/ES zavádza pra-
vidlá na zastavenie zhoršovania 
stavu vodných útvarov Európskej 
únie a dosiahnutie „dobrého 
stavu“ európskych riek, jazier 
a podzemnej vody. Monitoringom 
je poverená rezortná organizá-
cia - Výskumný ústav vodného 
hospodárstva. V oblasti sledova-
nia kvality vôd na kúpanie sleduje 
RÚVZ na základe zákona o zdraví.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisko-
vá hodnota 
k dispozícii.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 33. I 8
Spotreba pitnej vody 
v domácnostiach 
v litroch na obyvateľa 
a deň (l/obyv./deň)

Nižšia spotreba na obyvateľa 
znamená, že sa zo životného pro-
stredia odoberá menej vody a na 
jej extrakciu, úpravu a distribúciu 
je potrebných menej zdrojov. 
Ukazovateľ meria využívanie 
vody obyvateľmi.

110,07 
(2018)
106,96 
(2019)
105,06 
(2020)
100,58 
(2021)

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii. Bude 
identifikované 
v rámci regulačnej 
politiky ÚRSO (Úrad 
regulácie sieťových 
odvetví).

Vybrané indikátory pre ŠC 34

Mesto Bratislava je mestom s podmienkami pre tvorbu kvalitnej mestskej 
zelene a zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia mesta. Mesto 
Bratislava priebežne rozširuje a zveľaďuje zelené plochy na svojom území. 
Mesto Bratislava má kompletný a komplexný prehľad o zelenej a modrej 
infraštruktúre na svojom území a využíva moderné regulačné nástroje na 
jej ochranu.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 34 I 1
Podiel rozlohy pôd 
v rizikových lokali-
tách s realizovaný-
mi rekultivačnými 
opatreniami proti 
erózii na pozem-
koch mesta

Indikátor sleduje realizáciu rekulti-
vačných opatrení proti erózii na po-
zemkoch mesta. Mestské pôdy trpia 
najmä vodnou eróziou, nedostatkom 
rôznych živín a zhutňovaním, v nie-
ktorých lokalitách aj znečistením. 
Rekultivačné protierózne opatrenia 
sa dajú realizovať prírode blízkymi 
spôsobmi. Znečistenie environmen-
tálnymi záťažami a ich sanácia do 
tohto opatrenia nespadá.

0 % na 100 % po-
zemkov mesta 
boli realizované 
opatrenia proti 
degradácii pôd 
vodnou eróziou 
v rizikových 
lokalitách

ŠC 34 I 2
% z rozlohy plôch 
transformovanej 
zelene v okolí by-
tových domov a na 
sídliskách

Indikátor reflektuje mieru transfor-
movanej plochy sídliskovej zelene 
a v okolí bytových domov na klima-
ticky odolné a biodiverzitu pod-
porujúce plochy vrátane výsadby 
klimaticky odolných druhov drevín.
Zloženie vegetácie na jednotlivých 
plochách sa bude mapovať a sle-
dovať po vytvorení pasportizácie 
(v procese verejného obstarávania) 
a v závislosti od eko-indexu, ktorý 
bude definovať potrebnú mieru 
aplikovania a kombinovania rôznych 
zeleno-modrých riešení. 

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 34 I 3
Rozloha intaktných 
plôch v ha/% intakt-
ných plôch zelene 
z celkovej rozlohy 
mesta

Indikátor sleduje rozlohu alebo 
podiel intaktných plôch zelene na 
celkovej rozlohe mesta. Intaktnými 
plochami sa rozumejú plochy, ktoré 
sú trvalo určené pre vegetačnú 
pokrývku. Z hľadiska územného 
rozvoja je ich zachovanie významné, 
preto sú chápané ako nedotknu-
teľné – resp. intaktné, pričom ich 
plošný rozsah nesmie byť zmenše-
ný. Je potrebné ich zakomponovať 
do zelenej infraštruktúry mesta 
a zároveň aj do územnoplánovacej 
dokumentácie.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.



Jedno mesto, mnoho susedstievBratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030  

> C. Strategická časť > Zelené a zdravé mesto

161160

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 34 I 4
Počet realizá-
cií zelených ulíc 
s obnovou stromov 
alebo s alternatív-
nou formou zelene 
(aj za pomoci 
výsadby do nádob, 
vytvorenie záhonov, 
vegetačných stien, 
popínavých rastlín, 
ostrovčekov zelene)

Indikátor sleduje prírastok k množ-
stvu zelených ulíc v meste. 

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

16 pilotných pro-
jektov zelených 
ulíc širších ako 
15 m
16 pilotných pro-
jektov zelených 
ulíc užších ako 
15 m

ŠC 34 I 5
Počet novovysade-
ných drevín (stromy 
a iné dreviny, neza-
hŕňa náhradnú vý-
sadbu na rovnakom 
mieste) v intraviláne 
a v extraviláne 

Indikátor meria prírastok k množ-
stvu drevín v meste. (Indikátor sa 
v budúcnosti môže zmeniť na sta-
vový ukazovateľ – na celkový počet 
drevín).

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie 
je známy údaj 
o celkovom 
počte stro-
mov a drevín 
v meste. V sú-
časnosti mesto 
ukončuje ini-
ciatívu výsadby 
10 000 stromov 
(2019 – 2022). 

25 000 novovy-
sadených drevín, 
z toho 20 000 
drevín a 1 600 
stromov v intra-
viláne
3 400 v extra-
viláne v rámci 
obnovy biokori-
dorov
(nad rámec 
iniciatívy 10 000 
stromov)

ŠC 34 I 6
Počet m2 parkovo 
upravených plôch 
v priamej správe 
mesta

Indikátor sleduje mieru kvalitnej 
zelene v meste.

31 673 m2  

(2018 – 2021)
80 000 m2

ŠC 34 I 7
Podiel prvkov 
zelenej infraštruk-
túry so stromami 
s vysokou sadov-
níckou hodnotou 
z celkovej rozlohy 
mesta (% alebo m2/
na obyvateľa

Indikátor sleduje mieru kvalitnej 
zelenej infraštruktúry, s vysokou 
sadovníckou hodnotou. 
Sadovnícka hodnota vyjadruje biolo-
gické a estetické vlastnosti stromu, 
vrátane jeho potenciálu z pohľadu 
krajinnej architektúry
Cieľový stav bude doplnený na 
základe dokončenia Územného 
generelu zelene (2023).

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 34 I 8
Krajinno-ekologický 
plán ako podklad 
pre tvorbu nového 
ÚPN

Krajinno-ekologický plán plní funkciu 
územnotechnického podkladu, ktorý 
komplexne a systémovo spraco-
váva a hodnotí územnotechnické 
podmienky z krajinno-ekologického 
hľadiska (všetky zložky životného 
prostredia, nielen zeleň). Aktuálne 
má mesto 1 zastaraný krajinno-eko-
logický plán ako povinný podklad 
k UPN (vypracovaný pre účely 
schválenia územného plánu v r. 
2007). 

Nenaplnené Naplnené

ŠC 34 I 9
Počet okresov, 
počet mestských 
častí s vytvorenou 
dokumentáciou 
MÚSES

Indikátor sleduje adopciu MÚSESov 
na území mesta. V rámci štatútu 
HM SR BA majú mestské časti 
kompetenciu obstarávať koncepcie 
ekologických sietí pre zabezpečenie 
ekologickej stability krajiny a urba-
nizovaného prostredia, tzv. MÚSES, 
ktorý sa použije ako podklad pre 
nový ÚPN. V ÚPN je zakreslený iba 
priemet zastaraného RÚSESu (regi-
onálny ÚSES). Chýba však podrob-
nejší MÚSES.

0 okresov,  
0 mestských 
častí

5 okresov,  
17 mestských 
častí

ŠC 34 I 10
Vytvorenie a zave-
denie koncepcie ze-
lenej infraštruktúry 

Prírodné zázemie mesta má potenci-
ál pre vytvorenie zeleného prstenca, 
ktorý bude spolu so zeleno-modrou 
kostrou Dunaja vytvárať základ pre 
zelenú infraštruktúru. Zeleno-modrá 
kostra územia je už navrhnutá v štú-
dii BDP (indikátor sa môže upraviť 
na počet prvkov a (ha) zelenej 
infraštruktúry).

Nenaplnený Naplnený
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C. 2. 3. 2 Možnosti pre pohyb, rekreáciu  
a zdravý životný štýl 

Mesto chráni a rozvíja svoju zeleno-modrú 
infraštruktúru Malých Karpát a Dunaja a vytvára 
dostupné možnosti pre šport, pohyb a rekreáciu 
svojich obyvateľov.

Dostupné možnosti pre pohyb a rekreáciu zvyšujú kvalitu mestského 
života. Bratislava motivuje svoje obyvateľky a obyvateľov k pohybu 
prostredníctvom kvalitnej športovej infraštruktúry, možnosťami rekreácie 
v meste a podporou športových podujatí. 

Bratislava je mestom, v ktorom môže každá a každý bez ohľadu na vek, 
ekonomickú situáciu či zdravotný stav žiť aktívne. Mesto vytvára podmien-
ky pre rozvoj organizovaného a neorganizovaného športu prostredníctvom 
kvalitnej, cenovo, priestorovo a časovo dostupnej infraštruktúry. Ľudia 
si pre pohyb a šport môžu vybrať z pestrej ponuky, od multifunkčných 
zariadení na medzinárodnej úrovni až po voľne prístupné lokálne ihriská 
a športoviská. Väčšina obyvateľov má prístup ku kvalitnej športovej infraš-
truktúre do 750 metrov od svojho bydliska. Potreby pre šport a pohyb sú 
súčasťou požiadaviek pri revitalizácii verejných priestorov. 

Rekreácia v prírode patrí k dôležitým formám zdravého životného štýlu. 
Mesto Bratislava je mestom veľkých a dostupných lesoparkov, v ktorých 
vytvára podmienky pre rekreáciu a pohyb, pričom tie sú zosúladené 
s potrebami pre ochranu prírody. 

V neposlednom rade sa mesto významne podieľa na podpore národných, 
celomestských či lokálnych športových podujatí prostredníctvom grantov 
a prepájaním rôznych aktérov v športe. 

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava je mestom veľkých lesoparkov s výbornou do-
stupnosťou pre všetkých so zosúladenými potrebami pre ochranu 
prírody s rekreáciou v prírode. �▶ ŠC 35

 → Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyva-
teľstva mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej 
športovej infraštruktúry. �▶ ŠC 36

 → Mesto Bratislava investuje dostatočné finančné prostriedky do 
športovej infraštruktúry, športových podujatí a grantových schém. 
�▶ ŠC 37

 → Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore národných, 
celomestských a lokálnych športových podujatí. �▶ ŠC 38

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Málo ľudí vykonáva pravidelnú fyzickú aktivitu. (šPort východiSko 1)

 → Nízka spokojnosť so športovou infraštruktúrou. (šPort východiSko 2)

 → Nízka dostupnosť k športovej infraštruktúre. (šPort východiSko 3)

 → Cenová dostupnosť športovísk. (šPort východiSko 4)

 → Nedostatok peňazí v športe. (šPort východiSko 5)

 → Malá časť výdavkov ide do investičných aktivít. (šPort východiSko 6)

 → Nízka finančná podpora pre grantové schémy. (šPort východiSko 7)

 → Chýbajúci koncepčný prístup k téme športu a výstavby športovej 
infraštruktúry v meste. (šPort východiSko 8)

 → Nedostatočné integrovanie výstavby športovej infraštruktúry do 
investičných projektov mesta. (šPort východiSko 9)

 → Agenda zdravia ako priorita mesta. (šPort východiSko 10)

 → Nejasná pozícia štátu pri podpore športovej infraštruktúry národného 
významu v Bratislave. (šPort východiSko 11)

 → Nedostatočná legislatívna podpora potrebná pre výkon kompetencií 
mesta v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá je  
daná platným znením právnych predpisov. (Životné ProStredie 
východiSko 1)

Očakávaná zmena

Rozširovanie a modernizácia športovej infraštruktúry, work-outových 
ihrísk, multišportovej haly či multišportových ihrísk zvyšuje množstvo 
obyvateľov bývajúcich v pešej dostupnosti k nej. Vďaka integrácii športo-
vísk do programov revitalizácií verejných priestranstiev (napr. Živé miesta) 
sa atraktivita športovísk zvyšuje. Podobne vypracovanie, schválenie 
a uplatňovanie Manuálu športovej infraštruktúry zabezpečí mieru kvality 
pri rekonštrukciách. Všetky tieto aspekty prispievajú k vyššej spokojnosti 
ľudí so športoviskami a vedú k pravidelnejšej športovej aktivite v exteriéri.

Vďaka implementácii Koncepcie športu sa začne s dlhodobým koncepč-
ným plánovaním v oblasti športu v meste. Spolu s nefinančnou podporou 
športových podujatí a lepšou podporou vzdelávacích programov v školách 
a centrách voľného času sa vytvoria podmienky pre ešte väčšie zapojenie 
verejnosti do športovania v meste. 

Postupné navyšovanie rozpočtu minimalizuje rozdiel medzi výdavkami 
na šport v Bratislave a okolitými mestami. Vďaka zlepšeniu pomeru 
v prospech investičných zámerov sa infraštruktúra nielen udržiava, ale 
začína sa zmenšovať aj jej investičný dlh. Pomer odpisov a investícií sa 
vďaka tomu vyrovnáva. Úspešné projekty podporené programami Fondu 
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pre podporu športu tiež významne prispievajú k znižovaniu dlhu. Tieto 
prostriedky zabezpečia realizáciu vyššie zmienených opatrení.

Pre organizované aj neorganizované športové organizácie je vytvorená 
finančná a nefinančná podpora. Samotný nárast podpory grantových 
schém je predpokladom, že sa doň zapojí viac obyvateľov, resp. lokálnych 
organizácií. Tak ako silná občianska spoločnosť pomáha v každej oblasti 
verejných záujmov, tak to platí aj v oblasti športu a pohybových aktivít. 

Chránené územia v katastrálnom území tvoria približne štvrtinu rozlohy 
mesta – 92,4 km2. Nachádzajú sa tu mnohé ďalšie prírodné alebo poloprí-
rodné územia, ktoré majú vysoký potenciál z hľadiska rekreačných, regu-
lačných a podporných ekosystémových služieb. Zatiaľ čo sú ohrozované 
rôznymi negatívnymi faktormi, nie je naplnený ich potenciál prístupnosti 
pre ľudí. Pre zachovanie harmónie medzi rekreáciou a ekologicky stabilizu-
júcou funkciou je nutné realizovať revitalizačné opatrenia prírode blízkym 
neinvazívnym spôsobom. 

Týmito opatreniami zvýšime návštevnícku atraktivitu, zároveň však spra-
cujeme rozvoj infraštruktúry s ohľadom na životné prostredie. Iniciatíva 
zo strany mesta by mohla významne podporiť snahu o zriadenie veľko-
plošných lesoparkov, ktorých súčasťou by boli územia s rôznym režimom 
manažmentu z hľadiska ochrany prírody a možnosťami pre rekreáciu 
v prírodnom prostredí. Zabezpečovala by to zonácia, ktorej cieľom by bolo 
udržateľné využívanie prírodného bohatstva na území Bratislavy z hľa-
diska potrieb jej obyvateľov ochrany prírody v územiach, kde je prioritnou 
funkciou ochrana biodiverzity. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia pre dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Vytvorenie Bratislavského Dunajského Parku - rozšírenie lesoparku a 
posilnenie ochrany jestvujúcich chránených území, najmä pomocou 
zonácie, vznik nových chránených území, napríklad obecných. 

 → Zabezpečenie starostlivosti a ochrany prírody a podpory ekosysté-
mových služieb a rozlohy bezzásahových území prostredníctvom 
zonácie, opatrnou a cielenou ťažbou dreva meniť štruktúru porastov 
na prírode blízke a druhovo pestré lesy.

 → Asanácia schátraných objektov v Bratislavskom lesoparku a vytvore-
nie predpokladov pre vhodnejšie aktivity z hľadiska potreby rozvoja 
prírode blízkych mäkkých foriem rekreácie.

 → Integrácia potreby športu do programov revitalizácie a rozvoja 
verejných priestorov. 

 → Program sprístupňovania športovísk a telocviční verejných škôl. 

 → Aktualizácia generelu športu.

 → Koncepcia športu.

 → Manuál športovej infraštruktúry. 

 → Zvyšovanie počtu hodín na športovanie pre verejnosť formou 
rozširovania kapacít existujúcej veľkej športovej infraštruktúry 
a rozširovaním otváracích hodín.

 → Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania: Podpora investícií 
do športovej infraštruktúry.

 → Program výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry.

 → Vytvorenie koncepcie nefinančnej podpory športovým podujatiam 
v meste.

 → Podpora mesta pre organizátorov veľkých športových podujatí  
(MS, ME, Maratón, Svetový pohár, atď.).

Identifikovaná investičná potreba 

121 000 000 - 122 000 000 €
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Vybrané indikátory pre ŠC 35

Mesto Bratislava je mestom veľkých lesoparkov s výbornou dostupnosťou 
pre všetkých so zosúladenými potrebami pre ochranu prírody s rekreáciou 
v prírode.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 35 I 1
Rozloha 
lesoparkových 
plôch (v ha)
v rôznom 
stupni zonácie 

Indikátor sleduje výmeru 
lesoparkov v meste v rôznych 
stupňoch zonácie. Zonácia 
umožňuje ochranu prírody v 
hodnotných územiach a roz-
víja vhodné aktivity - mäkké 
formy rekreácie v ich ochran-
nom pásme resp. v územiach 
s nižším stupňom ochrany.

3 160 ha 10 000 ha 

ŠC 35 I 2
Podiel vyťa-
ženého dreva 
z celkového 
objemu roč-
ného prírastku 
drevnej hmoty 
(%)

Ťažbu dreva vykonávajú 
Mestské lesy BA najšetrnej-
šou možnou formou – účelo-
vým výberom. Z porastu sa 
vyberajú len jednotlivé stromy 
a nevznikajú tak odkryté 
plochy. Výsledkom budú 
lesy s vysokou rekreačnou, 
estetickou a ochranárskou 
hodnotou preradené do 
bezzásahového režimu (zóny 
pokoja).

Menej ako 27 % Menej ako 20 % 

ŠC 35 I 3
% územia 
so zonáciou 
a v rámci nej 
rozloha (v ha) 
tzv. bezzása-
hových území 

– zón pokoja

Okrem MLB hospodária na 
lesných pozemkoch v Ma-
lých Karpatoch, na Devínskej 
Kobyle a v lužných lesoch aj 
rôzni ďalších vlastníci, pričom 
tieto plochy by v budúcnosti 
mohli byť súčasťou veľkých 
lesoparkov: rozšíreného 
Veľkého lesoparku Malé 
Karpaty a BDP. Postupnosť, 
resp. možnosť začlenenia 
jednotlivých lesných celkov, 
resp. ich častí, do lesoparku 
bude závisieť od úspešnosti 
rokovaní, resp. od postupnos-
ti dosiahnutia dohôd mesta 
s ich vlastníkmi (SR, cirkev, 
miestne urbariáty – Svätý Jur, 
Rača a pod.) a užívateľmi.

54 % územia Brati-
slavského lesoparku 
je preradených do 
bezzásahového reži-
mu, tzv. zóny pokoja 
z celkovej rozlohy 
3160 ha. Podobne aj 
55 % plôch patria-
cich lesohospodár-
skemu subjektu – 
Lesy SR, š. p., 4195 
ha (z toho približne 
polovica v BDP) bolo 
identifikovaných 
ako vhodných na 
zaradenie do bez-
zásahového režimu. 
Odhadovaná rozloha 
BDP celkovo je pri-
bližne 3 500 ha.

Zachovať rovnaký 
podiel, min. 50 %, zo 
zväčšeného územia 
lesoparkov – Veľké-
ho lesoparku Malé 
Karpaty (približne 11 
tis. ha) a BDP (približ-
ne 3,5 tis. ha) v tzv. 
bezzásahovom režime 
(zóny pokoja). Mesto, 
ďalší štátni a súkrom-
ní vlastníci lesných 
pozemkov na území 
mesta a v jeho okolí 
sledujú spoločný cieľ 
vytvárať lesy s vysokou 
rekreačnou, estetickou 
a ochranárskou hodno-
tou tak, že zachovávajú 
tzv. podiel zón pokoja 
na minimálne 50 % 
rozlohy lesoparkov.

ŠC 35 I 4
Počet asano-
vaných objek-
tov v brati-
slavských 
lesoparkoch

Indikátor sleduje odstraňo-
vanie nežiaducich objektov 
v bratislavských lesoparkoch. 
Ide o objekty, ktoré dávno 
stratili svoju funkciu a je po-
trebné ich odstrániť a citlivo 
nahradiť za objekty podporu-
júce mäkké formy rekreácie. 
Jedná sa o dlhodobý problém, 
ťažko riešiteľný pre kompli-
kované vlastnícke vzťahy 
a majetkovo-právne spory.

0 10 

Vybrané indikátory pre ŠC 36

Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyvateľstva 
mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej športovej 
infraštruktúry.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 36 I 1
Podiel bývajú-
cej populácie, 
ktorá má prístup 
k športovej in-
fraštruktúre do 
750 metrov od 
svojho bydliska

Indikátor sleduje rámcovú 
geografickú dostupnosť exis-
tujúcej športovej infraštruktúry. 
Ukazovateľ nezohľadňuje kvalitu 
a stav športovej infraštruktúry, 
ktorá môže vykazovať známky 
opotrebenia. Športovou infraš-
truktúrou sa rozumejú detské 
ihriská a športoviská, ktoré sú 
voľne prístupné verejnosti.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

94,7 % 
(cieľová hodnota re-
prezentuje priesto-
rové možnosti 
mesta)

ŠC 36 I 2
Spokojnosť 
obyvateľov 
s dostupnosťou 
športovej infraš-
truktúry (veľmi 
spokojný alebo 
skôr spokojný)

Indikátor vykazovaný v rámci 
meraní Eurobarometer. Keďže 
ukazovateľ sa v súčasnosti ne-
registruje na mestskej úrovni tak 
pre východiskovú, ako aj cieľovú 
hodnotu, je použitá hodnota pre 
Slovensko. 

46,6 %
Spokojnosť obyva-
teľov so športovou 
infraštruktúrou 
(veľmi spokojný, 
skôr spokojný) 
(Eurostat 2019)

66 %
Priemerná spo-
kojnosť obyvate-
ľov so športovou 
infraštruktúrou v 12 
hlavných mestách 
EÚ s najvyššou 
mierou spokojnosti 
so športovou infraš-
truktúrou (veľmi 
spokojný, skôr 
spokojný) 
(Eurostat 2019)
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ŠC 36 I 3
Podiel ľudí, ktorí 
vykonávajú pra-
videlnú fyzickú 
aktivitu mimo 
domu

Indikátor sleduje podiel obyvateľ-
stva Bratislavy, ktorý vykonáva 
fyzickú aktivitu mimo domu. 
Slovensko sa v tomto ohľade 
umiestnilo najhoršie z krajín EÚ. 
Až 62 % populácie vykonáva 
fyzickú aktivitu doma. V najlepšie 
umiestnených krajinách (Fínsko, 
Rakúsko, Španielsko) 53 až 67 
% vykonáva športovú aktivitu 
v parkoch, verejných ihriskách 
a podobne.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

ŠC 36 I 4
Stredná dĺžka 
života pri naro-
dení obyvateľov 
Bratislavy

Indikátor zahŕňajúci niekoľko 
aspektov spojených so zdravím, 
dobrou životosprávou (a teda 
aj športom) a ďalšími, ktoré 
odzrkadľujú fyzické predpoklady 
na dožitie.

75,8 – muž 
81,8 – žena 
(2018)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota 
(Porovnanie 
s mestom: Viedeň 
2020: 77,8 - muž, 
82,7 - žena).

ŠC 36 I 5
Výskyt ocho-
renia diabetes 
melitus v popu-
lácii Bratislav-
ského kraja

Vhodným proxy pre sledovanie 
zdravia populácie je miera obez-
ity v populácii, avšak táto nie je 
vykazovaná na úrovni mesta ani 
kraja, preto sa zvolil indikátor 
miery výskytu diagnostikovaného 
ochorenia diabetes melitus. 

6 371 diagnostiko-
vaných na 100 000 
obyvateľov (2020)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota 
(Porovnanie so 
Žilinským krajom 
v roku 2020: 4 993 
diagnostikovaných) 

ŠC 36 I 6
Počet diag-
nostikovaných 
ochorení dia-
betes melitus, 
obezity a inej 
nadmernej vý-
živy vo vekovej 
skupine deti 
a dorast v Brati-
slavskom kraji

Indikátor monitoruje výskyt ocho-
rení diabetes melitus, obezity 
a inej nadmernej výživy vo veko-
vej skupine deti a dorast. Tieto 
ochorenia sa zvyčajne spájajú 
s nevhodným spôsobom stravo-
vania, nedostatočnou fyzickou 
aktivitou a nezdravým životným 
štýlom.

Deti 0-18 rokov: 
180 (diabetes 
melitus)  
1 470 (obezita a iná 
nadmerná výživa)
Dorast 19-26 
rokov: 
63 (diabetes 
melitus) 
328 (obezita a iná 
nadmerná výživa) 
(2020)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 36 I 7
Podiel športo-
vísk a telocviční 
v areáloch 
a budovách 
verejných škôl, 
ktoré majú otvá-
racie hodiny pre 
verejnosť 

Športoviská a telocvične v areá-
loch a budovách verejných škôl 
predstavujú športovú infraštruk-
túru v dobrej pešej dostupnosti. 
Indikátor sleduje dostupnosť 

– otvorenosť týchto areálov, vrá-
tane podvečerných a večerných 
hodín, pričom podmienkou je 
osvetlenie areálu.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

80 % 

Vybrané indikátory pre ŠC 37

Mesto Bratislava investuje dostatočné finančné prostriedky do športovej 
infraštruktúry, športových podujatí a grantových schém.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 37 I 1
Podiel investičných vý-
davkov mesta a mest-
ských organizácií do 
športovej infraštruktúry 
bez ohľadu na zdroj 
financovania voči bež-
ným príjmom hlavného 
mesta

Indikátor sleduje výšku in-
vestícií do športovej infraš-
truktúry, ktoré v dôsledku 
motivujú väčšie využívanie 
zo strany obyvateľov. Mesto 
Brno do roku 2030 plánuje 
investovať minimálne 5 % 
bežných príjmov ročne do 
športovej infraštruktúry – 
vrátane zdrojov krajov a štátu 
(https://cobude.brno.cz/
vyznamne-projekty/).

pod 0,5 % 5 % (v priemere)

ŠC 37 I 2
Podiel výdavkov mesta 
a mestských organi-
zácií do investičných 
aktivít v rámci športovej 
infraštruktúry voči bež-
ným príjmom mesta

Indikátor sleduje, aká veľká 
časť mestského rozpočtu 
je alokovaná na investičné 
aktivity, a teda akou mierou 
sa znižuje investičný dlh.

26 % 
(2020 – 2022)

60 % 

ŠC 37 I 3
Pomer odpisov 
a investícií – výška 
investičných výdavkov 
mesta a mestských 
organizácií do špor-
tovej infraštruktúry 
bez ohľadu na zdroj 
financovania

Ukazovateľ meria dlhodobú 
udržateľnosť financovania 
infraštruktúry. Ak sú investí-
cie dlhodobo pod úrovňou 
odpisov, majetok stráca na 
hodnote, nie je obnovovaný 
a budúce náklady na jeho 
sanáciu či novovybudovane 
budú rádovo vyššie.

6:1 1:1

Vybraný indikátor pre ŠC 38

Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore národných, celomest-
ských a lokálnych športových podujatí.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 38 I 1
Podiel podporených 
žiadateľov o finanč-
nú podporu z gran-
tového mechanizmu 
pre rozvoj športu 

Indikátor sleduje saturáciu dopytu po 
grantoch pre rozvoj športu a vzdelá-
vania. Mesto rozvíja grantový mecha-
nizmus pre rozvoj športu a vzdelá-
vania. Trend navyšovania podpory je 
rastúci, ale stále nepokrýva dopyt.

61 % 70 % 
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C. 3 PRÍPRAVA NA BUDÚCNOSŤ: 
PROAKTÍVNE RIADENÁ 
METROPOLA PRIPRAVENÁ ČELIŤ 
VÝZVAM BUDÚCNOSTI 

Táto kapitola sa zameriava na budovanie 
kompetencií Bratislavy ako modernej, odolnej 
a konkurencieschopnej európskej metropoly, ktorá je 
pripravená zvládať zmeny a krízy, ktorým môže čeliť 
v budúcnosti. 

Ekonomická a kompetenčná suverenita Bratislavy 
ako centra metropolitného regiónu a budovanie 
konkurencieschopnosti a imidžu mesta doma 
aj v zahraničí je ústrednou témou. Taktiež sa zaoberá 
strategickým riadením, chodom mesta a jeho inštitúcií 
s dôrazom na efektivitu, transparentnosť a spoluprácu, 
ako aj zvyšovaním proaktivity mesta prostredníctvom 
zosúladenej digitálnej, dátovej a technickej 
infraštruktúry. V neposlednom rade sa venuje 
témam budovania klimatickej odolnosti, znižovania 
produkcie emisií skleníkových plynov, informovanosti 
mesta a udržateľnému prístupu k využívaniu 
či zhodnocovaniu zdrojov. 

To, ako funguje mesto zvnútra, priamo ovplyvňuje 
kvalitu služieb pre občanov, ako aj celkovú kvalitu 
života v meste. Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a rozpoznateľnosti mesta má pozitívny ekonomický 
dopad na celý metropolitný región. Pomáha mestu 
udržať, ako aj prilákať talent a vytvoriť lepšie 
podmienky pre štúdium, prácu a podnikanie. Včasné 
budovanie odolnosti a informovanosti je pre mesto 
kľúčové, vďaka tomu bude schopné zvládať výzvy 
spojené s klimatickou zmenou ako aj efektívne 
reagovať na nepredvídateľné krízy.

Kľúčové slová: moderné, odolné, konkurencieschopné mesto



Pohľad na Bratislavu, foto: Marek Velček



Metropolitné fórum, foto: Marek Velček
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C. 3. 1 Bratislava, rozpoznávaná  
európska metropola

Bratislava ako ekonomicky a kompetenčne silná 
metropola, ktorá benefituje zo svojej pozície hlavného 
mesta SR a medzinárodne rozpoznávanej metropoly 
stredoeurópskeho regiónu. 

Kľúčové slová: regionálna metropola, kompetenčná a ekonomická 
suverenita, konkurencieschopnosť, rozpoznávaná značka v zahraničí, 
cestovný ruch 

C. 3. 1. 1 Bratislava ako silná metropola

Bratislava je ekonomicky a kompetenčne silné centrum 
metropolitného regiónu.

Právomoci Bratislavy sa rovnajú jej statusu hlavného mesta. Bratislava je 
ekonomicky a kompetenčne silnou a suverénnou metropolou, ktorá má 
významné slovo v rozvoji celého mestského regiónu. 

Mesto Bratislava je centrom metropolitnej oblasti. Mesto podporuje 
a prepája sociálne, ekonomické, politické a kultúrne vzťahy v regióne 
a integruje široké zázemie mesta do jedného prirodzeného celku.

Bratislava je ekonomicky silným mestom, ktoré profituje z ekonomického 
úspechu celého regiónu. Vzhľadom na jej štatút hlavného mesta SR je 
financovanie metropoly samostatne posilnené zo štátneho rozpočtu nad 
rámec financovania samospráv. Mesto zvyšuje podiel vlastných príjmov 
vďaka zmene daňového mixu v prospech majetkových a spotrebných daní, 
ako aj pozemkovej politike na rozširovanie a rozvoj pozemkového fondu 
mesta.

Špecifické ciele 

 → Mesto Bratislava sa podieľa na koordinácii rozvoja metropolitného 
funkčného regiónu, ktorého je ťažiskovým centrom. ▶ ŠC 39

 → Mesto Bratislava je ekonomicky silným mestom, ktoré profituje 
z ekonomického úspechu regiónu. Financovanie Bratislavy zodpo-
vedá jej postaveniu hlavného mesta. ▶ ŠC 40

 → Mesto Bratislava je kompetenčne silným mestom, ktoré na svojom 
funkčnom mestskom území efektívne vykonáva posilnenú samo-
správu. ▶ ŠC 41

Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Neadekvátne kompetencie a právna úprava územného plánovania 
územia metropolitného regiónu Bratislavy. (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 1)

 → Financovanie samosprávy je výrazne solidárne, centrá ekonomickej 
aktivity vygenerovanými daňovými príjmami dotujú menšie obce. 
(ekonoMický rozvoj východiSko 1)

 → V rozpočtovom procese a hospodárení Bratislavy sú nedostatočne 
zohľadnené princípy transparentnosti a hodnoty za peniaze predo-
všetkým pri strednodobom plánovaní, riadení investícií a zverejňovaní 
rozpočtu. (ekonoMický rozvoj východiSko 2)
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Očakávaná zmena

Vznik nových platforiem pre koordináciu rozvoja v rámci metropolitného 
funkčného regiónu je nevyhnutný pre zabezpečenie stability dopravy, 
ekonomickú efektivitu a pre dlhodobo udržateľný rozvoj hlavného mesta. 
Prioritou je pritom zabezpečiť blízku spoluprácu minimálne s obcami 
v bezprostrednom kontakte s hlavným mestom, a to prinajmenšom formou 
zriadenia platformy pre spoluprácu na metropolitnom plánovaní, prípadne 
po vzore iných európskych miest porovnateľného významu a veľkosti 
aj formou legislatívnych zmien zavádzajúcich metropolitné územné 
plánovanie.

Územný rozvoj je fragmentovaný do viacerých úrovní samosprávy. Nekon-
cepčný rozvoj sídiel za administratívnymi hranicami mesta a zvyšujúca sa 
intenzita denných dochádzok vytvárajú disproporčný tlak na infraštruktúru 
mesta a mestský rozpočet. Tento stav sa nedá považovať za dlhodobo 
udržateľný vzhľadom na rastúci význam Bratislavy ako prirodzeného ťažis-
kového centra širšieho regiónu a tomu nezodpovedajúcemu financovaniu 
mesta.

Ako prvý krok k zlepšeniu spolupráce pri koordinácií územného rozvoja 
by mohla byť vytvorená platforma pre koordináciu územného rozvoja 
v rámci metropolitného regiónu Bratislavy s cieľom zamedziť živelnému 
(neregulovanému) rozvoju, podporiť vytváranie kompaktných a polyfunkč-
ných predmestských sídiel a poskytnúť odborné kapacity či konzultovanie 
mesta pre sídla a samosprávy metropolitného funkčného regiónu. 
Riešením uvedeného problému by mohla byť príprava metodiky a následne 
metropolitného plánu ako nástroja udržateľného rozvoja v spoločnom 
záujmovom území.

Financovanie aj kompetencie samosprávy budú nastavené podľa refor-
my územnej samosprávy. Financovanie sa priblíži európskemu štandardu 
postavenému na troch pilieroch: miestnych daniach a poplatkoch (spra-
vovaných lokálne), daňou z príjmu (spravovanou centrálne, rozdeľovanou 
podľa domicilu daňovníkov) a vyrovnávacích grantoch a transferoch zo 
štátneho rozpočtu na financovanie verejných služieb (školstvo, sociálne 
služby a iné). 

Legislatíva upravujúca daň z nehnuteľnosti dá mestám väčšiu flexibilitu 
v nastavovaní sadzieb, odvodená bude od hodnoty nehnuteľnosti alebo 
podlahovej plochy, s minimálnymi národnými sadzbami. Mestá budú 
môcť sadzby dane navyšovať vlastným rozhodnutím nad rámec minima. 
Cieľom minima je garantovať istú výšku príjmov pre samosprávy z majet-
kových daní a umožniť znižovanie dane z príjmov fyzických osôb. Správa 
a výber dane z nehnuteľnosti ostane kompetenciou samospráv. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Vznik koordinačnej platformy sídel a samospráv regiónu pre metropo-
litný územný rozvoj.

 → Reforma samosprávy v spolupráci s Úniou miest Slovenska.

 → Vytvorenie Mestskej spoločnosť pre správu, rozširovanie a rozvoj 
pozemkového fondu mesta.

 → Zmena kompetencií HMBA v oblastiach metropolitného plánovania.

Identifikovaná investičná potreba 

Na opatrenia pri tomto cieli sú využívané interné zdroje.

Vybraný indikátor pre ŠC 39

Mesto Bratislava sa podieľa na koordinácii rozvoja metropolitného funkč-
ného regiónu, ktorého je ťažiskovým centrom.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 39 I 1
Počet jednotiek územnej 
samosprávy/kraja - aj 
v maďarských a ra-
kúskych pohraničných 
územiach participujúce na 
spoločnom metropolitnom 
plánovaní

Indikátor sleduje mieru spolupráce 
obcí na príprave spoločného met-
ropolitného plánu. V súčasnosti 
neexistuje platforma pre celistvý 
rozvoj regiónu hlavného mesta, 
napriek značnému ekonomickému 
a infraštruktúrnemu bremenu, kto-
ré vyplýva z denných dochádzok 
z okolitých okresov. 

Nenaplnené Naplnené 
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Vybrané indikátory pre ŠC 40

Mesto Bratislava je ekonomicky silným mestom, ktoré profituje z eko-
nomického úspechu regiónu. Financovanie Bratislavy zodpovedá jej 
postaveniu hlavného mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 40 I 1
Sila vzťahu medzi HDP 
a podielovými daňami, 
počítaná ako A/B

Indikátor meria mieru solidarity 
vo financovaní samospráv na 
Slovensku. Pomer relatívneho HDP 
a relatívneho výnosu podielových 
daní ukazuje na vzťah alebo jeho 
absenciu medzi ekonomickým 
výkonom a príjmami samosprávy.
A: Príjem z podielových daní 
samospráv v BSK (Eur)/Celkový 
príjem samospráv z podielových 
daní (Eur)
B: Regionálne HDP BSK (Eur)/HDP 
Slovenskej republiky (Eur)

Bratislava dnes 
získa z podielo-
vých daní (ako 
% výberu DPFO) 
iba 50 % svojho 
hrubého domá-
ceho produktu 
(ako % národné-
ho HDP).

Bratislava získa 
z podielových 
daní (daní, ktoré 
bude medzi 
samosprávy 
deliť štát) 80 % 
svojho hrubé-
ho domáceho 
produktu.

ŠC 40 I 2
Podiel príjmov verej-
nej správy SR (general 
government revenues) 
Eur, smerujúcich do 
BSK (%)

Indikátor ukazuje mieru, ktorou 
štát financuje hlavné mesto, resp. 
jeho metropolitný región. Ide o in-
dikátor, ktorý sa dá dobre porov-
návať medzi krajinami. Benchmark 
Prahy sú 4 %, benchmark Viedne 
až 7 % príjmov verejnej správy.
A: Príjmy samospráv v BSK (Eur)
B: Celkové príjmy verejnej správy 
SR (Eur) – general government 
revenues

2,5 % príjmov  
verejnej správy

4 % príjmov  
verejnej správy

ŠC 40 I 3
Miera vlastných 
príjmov počítaná 
ako podiel príjmov 
z miestnych daní 
a nedaňových príjmov 
na celkových bežných 
príjmov Bratislavy

Indikátor ukazuje mieru samo-
statnosti vo financovaní Brati-
slavy. Miestne dane môže mesto 
ovplyvňovať samé bez závislosti 
na centrálnej vláde.
A: Príjmy z miestnych daní a neda-
ňové príjmy
B: Celkové bežné príjmy Bratislavy

Vlastné príjmy 
Bratislavy 
(miestne dane 
a nedaňové 
príjmy) dnes 
dosahujú iba 
32 % celko-
vých bežných 
príjmov.

Minimálne 45 % 
bežných príjmov 
budú tvoriť 
vlastné príjmy 
(miestne dane 
a nedaňové 
príjmy).

ŠC 40 I 4
HDP na obyvateľa 
v BSK

Hrubý domáci produkt vydele-
ný počtom obyvateľov sledované-
ho územia. Ukazovateľ umožňuje 
porovnania ekonomickej výkon-
nosti medzi územiami s rozličnými 
počtami obyvateľov.

V roku 2020 
bolo HDP na 
obyvateľa 
v BSK na úrovni 
39 704 Eur. 

Ukazovateľ má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 40 I 5
Produktivita práce, 
HDP na zamestnanú 
osobu v BSK

Produktivita práce je celkový vý-
stup delený pracovnými vstupmi. 
Produktivita práce sa zvyšuje 
v dôsledku dokonalejších techno-
lógií, vyššou pracovnou zručnos-
ťou a prehlbovaním kapitálu.

101,4 (2019) 
(rovnaké obdo-
bie minulého 
roku=100)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 41

Mesto Bratislava je kompetenčne silným mestom, ktoré na svojom 
funkčnom mestskom území participuje pri výkone samosprávy aj za 
administratívnymi hranicami mesta. 

Indikátor Odôvodnenie merateľného indikátor
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 41 I 1
Podiel rozsahu 
metropolitných kom-
petencií, na ktorých 
participuje HMBA

Indikátor sleduje participáciu HMBA 
na výkone (metropolitných) kompe-
tencií vzhľadom k populácii.
Počet obyvateľov v samosprávach, 
ktorých sa týkajú kompetencie, na 
ktorých výkone participuje aj HMBA, 
vydelené počtom obyvateľov Brati-
slavy (administratívne územie).

100 % Metropolitné/
spoločné funkcie 
na území metro-
politného regiónu 
BA budú zasa-
hovať minimálne 
140 % obyvateľov 
administratívnej 
Bratislavy.
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C. 3. 1. 2 Konkurencieschopné mesto 

Mesto Bratislava je atraktívnou voľbou na štúdium, 
prácu, podnikanie a život pre slovenský, ako aj 
medzinárodný talent.

Konkurencieschopnosť zvyšuje úroveň kvality života v meste. Bratislava 
zlepšuje podmienky pre štúdium, prácu aj podnikanie, čo z nej robí atrak-
tívnejšie miesto na život pre lokálny aj medzinárodný talent. 

Bratislava je vnímaná ako atraktívne mesto schopné konkurovať ostatným 
centrám v regióne ako Brno, Praha, Viedeň alebo Budapešť. To umožňuje 
mestu udržať si lokálny talent, ako aj prilákať talent z regiónov a zahraničia. 

Mesto vytvára žiaduce podmienky pre vyššie vzdelanie, kvalifikovanú 
prácu a podnikanie, osobitne v segmentoch s vysokou pridanou hodnotou, 
vo vede, výskume a inováciách. Mesto má vybudovanú štruktúru partner-
stiev a spoluprác s podnikateľským, súkromným sektorom, vedecko-vý-
skumnými a medzinárodnými inštitúciami. 

Zodpovedná podnikateľská aktivita obyvateľov je podporovaná mestskou 
inovačnou a podnikateľskou agentúrou a programom spoločenskej zodpo-
vednosti firiem. Bratislava podporuje a prehlbuje spoluprácu s akademic-
kým a podnikateľským sektorom prostredníctvom mestského laboratória, 
ktoré pomáha v riešení výziev, ktorým mesto čelí.

Mesto taktiež kladie dôraz na vzdelanie a kvalifikáciu obyvateľstva, čo 
napĺňa predpoklady pre konkurencieschopnú ekonomiku mesta. Odliv 
mozgov a kvalifikovaných ľudí je minimalizovaný, naopak, zvyšuje sa počet 
navrátilcov, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji mesta. 

Bratislava je mesto s výrazne rozvinutým kreatívnym potenciálom obyva-
teľov. Mesto vytvára partnerstvá medzi kultúrnymi aktérmi, akademickým 
a súkromným sektorom, pravidelne analyzuje priame a nepriame dopady 
kreatívnych odvetví na ekonomiku mesta. Bratislava ako kultúrne konku-
rencieschopné mesto premýšľa v súvislostiach, nemrhá vzácnym ľudským 
a kultúrnym potenciálom. Naopak, vie z neho vyťažiť a vytvára systémové 
podmienky pre dlhodobú ekonomickú stabilitu a rast mesta, aby z neho 
talentovaní, tvoriví a aktívni ľudia neodchádzali, ale mohli sa plne realizo-
vať v tom, čo vedia a chcú robiť.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava je regionálne konkurencieschopným mestom, 
ktoré láka talenty zo Slovenska, iných štátov EÚ či tretích krajín. 
Bratislavčanky a Bratislavčania z mesta neodchádzajú pre lepšie 
pracovné príležitosti či životné podmienky do ostatných regionál-
nych centier (Praha, Viedeň, Brno, Graz, Budapešť). ▶ ŠC 42 

 → Mesto Bratislava zúročuje potenciál tvorivých ľudí a kreatívnych 
odvetví a podporuje kultúrne inovácie pre vyššiu konkuren-
cieschopnosť mesta. ▶ ŠC 43 

 → Mesto Bratislava je atraktívnym miestom na podnikanie, kvalifiko-
vanú prácu a vyššie vzdelanie. Bratislava má vybudovanú štruktúru 
partnerstiev a spoluprác vrátane vlastnej inovačnej a podnikateľ-
skej agentúry a programu spoločenskej zodpovednosti firiem.  
▶ ŠC 44

 → Mesto cielene zmenšuje rozdiely príležitostí a zabezpečuje rovnaké 
možnosti odmeňovania pre všetkých zamestnancov mesta nezá-
visle od ich veku, ekonomickej situácie, náboženstva, etnika a rodu. 
Mesto navyšuje podiel žien vo vedúcich a expertných pozíciách 
v mestskej verejnej správe. ▶ ŠC 45

 → Mesto Bratislava je mestom so vzdelaným obyvateľstvom, ktoré 
napĺňa predpoklady pre vzdelanostnú a konkurencieschopnú 
ekonomiku mesta. ▶ ŠC 46 

Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Zvyšujúci sa záujem o štúdium v zahraničí v spojení s nízkou mierou 
usadenia sa v Bratislave; chýbajúce ekonomicko-právne nástroje 
hlavného mesta obmedzujú jeho schopnosť aktívne zvyšovať svoju 
konkurencieschopnosť (ekonoMický rozvoj východiSko 6)

 → Komunikácia a spolupráca mesta s akademickým prostredím  
a firmami nie je systematická a dostatočná. (rozvoj inštitúcií  
a digitalizácia východiSko 8)

 → Zvyšujúci sa záujem o štúdium v zahraničí v spojení s nízkou mierou 
usadenia sa v Bratislave. (vzdelávanie východiSko 4) 

 → Mesto nepracuje s rozvojom KKP a jeho potenciálom - neexistujú 
inovačné projekty v kultúre v napojení na KKP a rozvoj konkuren-
cieschopnosti mesta. (kultúra východiSko 7)

Očakávaná zmena

Budovanie CSR a dobrovoľníckeho programu buduje vzťah obyvateľov – 
dobrovoľníkov ako aj korporátnych partnerov s priestorom, v ktorom žijú 
a pôsobia – s mestom. Kultivovaný priestor na spoluprácu tento vzťah ešte 
výraznejšie posilňuje. 

Bratislava aktívne využíva existujúce nástroje, najmä v oblasti 
územného plánovania, či majetkovej politiky, s cieľom podporiť zvlášť 
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vedecko-výskumné a inovačné inštitúcie či podniky. Usiluje sa o získanie 
nových ekonomických nástrojov na ďalšie zvyšovanie konkurencieschop-
nosti podnikateľského prostredia a jeho predpokladov (vzdelávanie, 
veda, výskum, inovácie). Vďaka projektom v rámci mestského laboratória, 
budovaniu Quintuple Helix spolupráce, vytvoreniu mestskej inovačnej 
a podnikateľskej agentúry sa prepojenie medzi akadémiou, mestom, 
podnikateľskými aktérmi a občianskym sektorom zvýši.

Mesto môže proaktívne budovať partnerstvá so zamestnávateľmi s cieľom 
oslovovať študentov – absolventov v regionálnych centrách (Praha, Brno, 
Budapešť, Viedeň) s konkrétnymi ponukami práce a usadenia sa v Brati-
slave po skončení štúdia. Navyše, vďaka vylepšovaniu dostupnosti služieb 
poskytovaných mestom zahraničným občanom sa spokojnosť so službami 
zlepší aj u cudzincov žijúcich v Bratislave. To by malo mať následne vplyv 
aj na mieru atraktivity mesta pre cudzincov.

Zlepšovanie rovnováhy rodinného, osobného a profesného života zamest-
nankýň a zamestnancov významne ovplyvní nielen ich výkonnosť, ale aj 
spokojnosť a sebarealizáciu ako kreatívnych jedincov. Tým budeme aktív-
ne znižovať fluktuáciu zamestnankýň a zamestnancov a budeme tak lákať 
talenty. Zameranie sa na vzdelávanie a schopnosti žien, aby sa dostali do 
vedúcich pozícií s reálnymi kompetenciami, rovnako prispeje k vyrovnáva-
niu rodových nerovností. Prezentáciou ženských odborníčok na vedúcich 
pozíciách bude mesto nepriamo ovplyvňovať i pomer žien v mestskom 
zastupiteľstve. Bude lákať ženy do lokálnej politiky a samosprávy.

Všetky vyššie spomínané aktivity môžu dopomôcť k tomu, aby sa Brati-
slava stala konkurencieschopnou destináciou pre vzdelanú spoločnosť 
a mohla nalákať zahraničných študentov, aby si ako svoje miesto pre život 
vybrali práve Bratislavu, keďže sa v súčasnosti nie len Bratislava, ale celé 
Slovensko potýka s výrazným odlivom mozgov do zahraničia.

Bratislava je mesto s výrazne rozvinutým kreatívnym potenciálom. Mesto 
vytvára partnerstvá medzi kultúrnymi aktérmi, akademickým a súkromným 
sektorom, pravidelne analyzuje priame a nepriame dopady kreatívnych 
odvetví na ekonomiku mesta. Mesto podporuje kultúrne inovácie na 
riešenie systémových problémov mesta, stimuluje obehovú ekonomiku, 
spoločné a opätovné využívanie lokálnych zdrojov. Bratislava ako kultúrne 
konkurencieschopné mesto premýšľa v súvislostiach, nemrhá ľudským 
a kultúrnym potenciálom. Naopak, vie z neho vyťažiť a vytvára systémové 
podmienky pre dlhodobú ekonomickú stabilitu a rast mesta, aby z neho 
talentovaní, tvoriví a aktívni ľudia neodchádzali, ale mohli sa plne realizo-
vať v tom, čo vedia a chcú robiť.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanoveného cieľa

 → Budovanie kvalitného CSR programu mesta.

 → Program Mestské laboratórium a pilotné projekty mestského 
laboratória.

 → Budovanie Quintuple Helix spolupráce.

 → Bratislavská inovačná agentúra – podpora inovačného a podnika-
teľského ekosystému s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti 
a atraktívnosti Bratislavy.

 → Realizácia spoločných projektov s partnermi z akademickej a podni-
kateľskej sféry v rôznych oblastiach mestských politík.

 → Projekt dostupnosti digitálnych služieb v anglickom jazyku, prípadne 
iných jazykoch.

 → Projekt porozumenia špecifickým potrebám zahraničných obyvateliek 
a obyvateľov. 

 → Budovanie partnerstiev so zamestnávateľmi s cieľom oslovovať 
študentov – absolventov v regionálnych centrách (Praha, Brno, 
Budapešť, Viedeň).

 → Kreatívna Bratislava - program stimulácie kreatívnych odvetví 
v meste - Bratislavský klaster kreatívneho priemyslu

 → Štúdia inovačného potenciálu mesta pre rozvoj kultúrneho a kreatív-
neho priemyslu

 → Zapojenie mesta do medzinárodných kreatívnych sietí

 → Cieľavedomé využívanie súčasných kompetencií a politík na podporu 
segmentov ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, vedecko-vý-
skumných inštitúcií a univerzít

 → Aktívna práca na prilákanie renomovanej európskej alebo medziná-
rodnej inštitúcie, alt. zahraničnej významnej vedecko-výskumnej 
inštitúcie

 → Akčný plán pre rodovú rovnosť
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 → Vytvorenie systému stážových programov pre absolventov SŠ a VŠ 
v štruktúrach mesta a jeho ROPO

Identifikovaná investičná potreba 

Na opatrenia pri tomto cieli sú využívané interné zdroje.

Vybrané indikátory pre ŠC 42 

Mesto Bratislava je regionálne konkurencieschopným mestom, ktoré láka 
talenty zo Slovenska, iných štátov EÚ či tretích krajín. Bratislavčanky 
a Bratislavčania z mesta neodchádzajú pre lepšie pracovné príležitosti 
či životné podmienky do ostatných regionálnych centier (Praha, Viedeň, 
Brno, Graz, Budapešť).

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 42 I 1
Hrubá miera 
migračného salda 
(vnútorná migrácia) 

- migračné saldo na 
1 000 obyvateľov na 
úroveň BA a BSK

Slovensko ako aj Bratislava 
trpí tzv. odlivom mozgov, 
kedy množstvo kvalifikova-
nej pracovnej sily odchádza 
do iných konkurencieschop-
nejších miest.
Ukazovatele sledujú prí-
rastok populácie Bratislavy; 
budú porovnávané s re-
gionálnymi centrami ako 
Praha, Viedeň, Brno, Graz, 
Budapešť.

Rok 2021:
BSK:
7 886 (prisťahovaní zo SR)
4 069 (vysťahovaní do SR)
3 817 (migračný prírastok)
5,29 ‰ (hrubá miera 
migračného salda) 
Bratislava:
6 410 (prisťahovaní zo SR)
6 136 (vysťahovaní do SR)
274 (migračný prírastok)
0,58‰ (hrubá miera migrač-
ného salda)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 42 I 2
Hrubá miera 
migračného salda 
(zahraničná migrá-
cia) - migračné 
saldo na 1 000 oby-
vateľov na úroveň 
BA a BSK

Rok 2021:
BSK:
891 (prisťahovaní zo zahra-
ničia)
614 (vysťahovaní do zahra-
ničia)
277 (migračný prírastok)
0,38 ‰ (hrubá miera 
migračného salda) 
Bratislava:
677 (prisťahovaní zo zahra-
ničia)
500 (vysťahovaní do zahra-
ničia)
177 (migračný prírastok)
0,37‰ (hrubá miera migrač-
ného salda)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 42 I 3
Hodnota 
European Social 
Progress index 

Indikátor sleduje postavenie 
BSK v porovnaní s ostat-
nými krajmi ako miesta pre 
dobrý život. Social Progress 
index v sebe spája niekoľko 
aspektov, ktoré sa vyhod-
nocujú vo frekvencii 4 rokov 
na úrovni NUTS2 (BSK).

67,9 (2020) Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.
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Vybraný indikátor pre ŠC 43

Mesto Bratislava zúročuje potenciál tvorivých ľudí a kreatívnych odvetví 
a podporuje kultúrne inovácie pre vyššiu konkurencieschopnosť mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 43 I 1 
Poradie v zozname 
miest – indikátor prostre-
dia pre podnikanie v KKP 
(CCI)

Indikátor reflektuje, ako 
je prostredie Bratislavy 
priateľské voči pod-
nikateľským aktivitám 
v oblasti kultúrno-krea-
tívneho priemyslu.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 44

Mesto Bratislava je atraktívnym miestom na podnikanie, kvalifikovanú 
prácu a vyššie vzdelanie. Bratislava má vybudovanú štruktúru partner-
stiev a spoluprác vrátane vlastnej inovačnej a podnikateľskej agentúry 
a programu spoločenskej zodpovednosti firiem.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 44 I 1
Podiel finančného a ne-
finančného plnenia pre 
mesto (vrátane dobro-
voľníckej práce) v rámci 
programu spoločenskej 
zodpovednosti firiem 
(CSR)

Indikátor reflektuje rozvoj CSR 
programu a rozširovanie modelov 
spolupráce v záujme budovania 
zodpovedného podnikateľského 
prostredia a zvyšovania kvality 
života v meste.

Hodnota finanč-
ných plnení pre 
mesto: 0,11 % 
bežných príjmov 
(399 tis. Eur 
z 363 mil. Eur; 
pri započítaní 
nefinančných pl-
není ide o sumu 
cca 700 000 Eur 
v roku 2021)

0,3 % 

ŠC 44 I 2
Podiel zrealizovaných 
projektov mesta v part-
nerstve s najmenej 2 ďal-
šími sektormi (súkromný, 
akademický, občianska 
spoločnosť, mimovládne 
organizácie) (%)

Mesto Bratislava by malo proak-
tívne vstupovať do partnerstiev 
s akademickým, podnikateľským 
a občianskym sektorom s cieľom 
zvyšovania kvality života v mes-
te a zlepšovania podmienok pre 
podnikateľské a akademické 
prostredie.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 44 I 3
Podiel dlhodobo neza-
mestnaných (UoZ) z cel-
kového počtu nezamest-
naných (%) 

Dlhodobá nezamestnanosť je zna-
kom neudržateľného sociálneho 
a ekonomického rozvoja, ktorá vý-
razne znižuje sociálnu súdržnosť 
a kvalitu života obyvateľov mesta. 
Za dlhodobo nezamestnaného sa 
považuje osoba, ktorá je evido-
vaná na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny ako uchádzač 
o zamestnanie (UoZ) najmenej 12 
po sebe nasledujúcich mesiacov 
z predchádzajúcich 16 mesiacov. 
Dlhodobo nezamestnaní sú vede-
ní aj ako znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie.

37,1 %
10 335 UoZ 
834 dlhodobo 
nezamestnaní
(december 2021)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 44 I 4
Podiel právnických 
a fyzických osôb 
v odvetviach s vysokou 
technologickou úrovňou 
(high-tech) z celkového 
počtu právnických a fy-
zických osôb (%)

Indikátor hodnotí úroveň rozvoja 
znalostnej ekonomiky v meste. 
Odvetvia s vysokou technologic-
kou úrovňou (high-tech) zahŕňajú 
ekonomické činnosti s vysokou 
intenzitou výskumu a vývoja.

8,2 % (9 264 PO 
a FO v high-tech 
odvetviach
113 358 (celkový 
počet PO a FO)
(2020)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 45

Mesto cielene zmenšuje rozdiely príležitostí a zabezpečuje rovnaké mož-
nosti odmeňovania pre všetkých zamestnancov mesta, nezávisle od ich, 
veku, ekonomickej situácie, náboženstva, etnika a rodu. Mesto navyšuje 
podiel žien vo vedúcich a expertných pozíciách v mestskej verejnej správe.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 45 I 1
Podiel žien vo vedúcich 
pozíciách mestskej 
verejnej správy

Napriek tomu, že ženy sú početne 
zastúpené v mestskej verejnej správe, 
ich zastúpenie je najmä na administra-
tívnej úrovni, nie vo vedúcich pozíci-
ách. Cieľom je vyrovnať pomer oboch 
pohlaví na všetkých úrovniach.
Pomer vo vedúcich pozíciách sa javí 
vyrovnaný, v rámci hierarchickej štruk-
túry ale ženy figurujú len vo vedúcich 
pozíciách najnižšieho levelu – vedú-
cich referátov či oddelení. 

49 % (2022) Ukazovateľ 
má evidenč-
ný charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 45 I 2
Podiel žien v mestskom 
zastupiteľstve

Vyrovnaný podiel mužov a žien 
v mestskom zastupiteľstve zvyšuje 
vytváranie a prijímanie viac inkluzív-
nych politík.

28 % (2022) Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.
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ŠC 45 I 3
Podiel mužov dostá-
vajúcich rodičovský 
príspevok z celkového 
počtu poberateľov rodi-
čovského príspevku (%)

Indikátor sleduje mieru normalizácie, 
normalizuje skĺbenie starostlivosti 
o deti s kariérou.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisko-
vá hodnota 
k dispozícii.

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 45 I 4
Priemerná hrubá mzda 
mužov a žien v mest-
skej verejnej správe 
kumulatívne

Indikátor sleduje proporciu rozdele-
nia bohatstva v spoločnosti medzi 
pohlaviami. 

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisko-
vá hodnota 
k dispozícii.

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 45 I 5
Rodový mzdový rozdiel 
vypočítaný z priemer-
nej hrubej nominálnej 
mesačnej mzdy (%) 
v mestskej správe 
v rámci jednej úrovne

Cieľom je uzavretie tzv. gender pay 
gap a zabezpečenie, že ľudia na 
rovnakých pozíciách sú primerane 
rovnako finančne ohodnotení.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisko-
vá hodnota 
k dispozícii.

0 Eur

Vybrané indikátory pre ŠC 46

Mesto Bratislava je mestom so vzdelaným obyvateľstvom, ktoré napĺňa 
predpoklady pre vzdelanostnú a konkurencieschopnú ekonomiku mesta.

Indikátor Odôvodnenie  
indikátora

Východisková hodnota 
(2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 46 I 1
Percento absolventov 
SŠ v Bratislavskom 
kraji, ktorí pokračovali 
v štúdiu na VŠ

Indikátory evidenčného 
charakteru, ktorých 
cieľom je získanie 
dostatočného prehľadu 
o vývoji situácie na 
poli stredných a vyso-
kých škôl v kontexte 
uplatniteľnosti absol-
ventov a ich konku-
rencieschopnosti na 
pracovnom trhu.

61 % Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 46 I 2
Podiel absolventov 
školy (znevýhodne-
ných uchádzačov 
o zamestnanie) z cel-
kového počtu UoZ (%)

3,86 % (399 znevýhod-
nených UoZ absolventov 
školy)
(december 2021)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 46 I 3
Počet študentov 
vysokých škôl v Bra-
tislave

57 481 (denní + externí)  
46 542 (denní)
z toho zahraniční študenti: 
7 234 (denní + externí) 
5 858 (denní)
doktorandské štúdium: 
3 456 (denní + externí) 
1 927 (denní)
z toho zahraniční študenti 
doktorandského štúdia: 
522 (denní + externí) 
207 (denní)
(k 31.10. 2021)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 46 I 4
Podiel obyvateľov 
s vysokoškolským 
vzdelaním z celkové-
ho počtu obyvateľov 
(%) 

Indikátor informuje 
o ľudskom kapitále 
v meste, ktorý je deter-
minantom ekonomic-
kého rastu a súčasťou 
technologického pok-
roku. Vyššia vzdelanosť 
zvyšuje možnosť uplat-
nenia na trhu práce 
v sektoroch s vysokou 
pridanou hodnotou. 

36,6 % (174 091 obyva-
teľov s vysokoškolským 
vzdelaním)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 46 I 5
Podiel zahranič-
ných študentov na 
vysokých školách 
v Bratislave z celko-
vého počtu študentov 
na VŠ (%) 

Indikátor monitoruje 
záujem zahraničných 
študentov absolvovať 
štúdium na VŠ v Brati-
slave. 

12,6 % (vrátane dok-
torandského štúdia)
(k 31.10. 2021)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota
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C. 3. 1. 3 Bratislava ako rozpoznávaná značka 

Mesto Bratislava ako atraktívna destinácia 
a rozpoznávaná značka v zahraničí.

Bratislava je medzinárodne rozpoznávanou značkou a destináciou, známa 
svojou vitalitou, ako aj kultúrnym a prírodným dedičstvom. 

Bratislava je rozpoznávaná ako rekreačná, kultúrna a športová destinácia, 
ako aj destinácia pre obchodný a konferenčný turizmus. Mesto rešpektuje 
cestovný ruch ako zdroj zamestnanosti, ekonomických prínosov, obnovy 
a aktívne sa podieľa na zvyšovaní povedomí o Bratislave ako destinácie. 
Vytvára podmienky na zlepšenie kvality pobytu návštevníčok a návštevní-
kov a zároveň ich balansuje s potrebami rezidentiek a rezidentov.

Bratislava má vybudovaný sebavedomý kultúrny profil, ktorý posilňuje jej 
viditeľnosť v medzinárodnom kontexte ako otvorené, tolerantné a priateľ-
ské kultúrne mesto, ktoré víta návštevníčky a návštevníkov a potenciálne 
obyvateľky a obyvateľov. Mesto poskytuje atraktívne podmienky pre 
rastúci počet cudzincov, rozvíja medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, 
zapája sa do kultúrnych kooperačných sietí a platforiem pre globálne 
výzvy a problémy. Rozvíja potenciál spolupráce s kultúrnymi inštitútmi 
a mestami v zahraničí pri implementovaní kultúrnych politík. 

Bratislava je mesto s unikátnym charakterom. Jedinečná geografická 
poloha na Dunaji a na svahoch Malých Karpát dodáva mestu unikátny 
charakter. Možnosti na mestskú a prímestskú rekreáciu, ktorými disponuje, 
má máloktoré hlavné mesto v Európe. Unikátny historický a ekologický 
vzťah k vinohradníctvu taktiež ponúka nové možnosti na agroturizmus, 
ekonomický a kultúrny rozvoj okrajových častí mesta. 

Špecifické ciele

 → Bratislava má jasnú stratégiu cestovného ruchu a vníma cestovný 
ruch ako prierezovú tému, ktorá prispieva k rozvoju mesta. ▶ ŠC 47 

 → Bratislava má definovanú identitu a brand. Marketing a tvorba 
identity mesta vychádza aj z príbehov komunít, ktoré v meste žijú. 
Mesto identifikovalo témy, podujatia a aktérov, ktorí môžu prispieť 
k ďalšej tvorbe identity mesta vo väzbe na koncepciu udržateľného 
cestovného ruchu. ▶ ŠC 48

 → Bratislava je etablovaná nielen ako rekreačná a biznis destinácia, 
ale je aj rozpoznanou kultúrnou, športovou a konferenčnou turistic-
kou destináciou. ▶ ŠC 49

 → Mesto Bratislava má vybudovaný sebavedomý kultúrny profil 
a aktívne zapája kultúrne zdroje mesta do posilňovania rozpozna-
teľnosti v medzinárodnom kontexte. ▶ ŠC 50

 → Mesto Bratislava chráni a rozvíja prvky kultúrnej krajiny pre ňu 
typické. Bratislava rozvíja potenciál rieky Dunaj vo vzťahu k mestu 
a verejnému priestoru. ▶ ŠC 51

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Téma cestovného ruchu nie je ukotvená v štruktúre mesta.  
(ceStovný ruch východiSko 1)

 → Mesto nemá víziu rozvoja CR, z ktorej by vyplývala identita a brand 
Bratislavy. (ceStovný ruch východiSko 2)

 → Chýbajú dáta a analýzy. (ceStovný ruch východiSko 3)

 → Cestovný ruch nie je vnímaný ako prierezová téma.  
(ceStovný ruch východiSko 4)

 → Zanedbané plánovanie a tvorba kvalitných verejných priestorov. 
(MeStSký rozvoj a úzeMné Plánovanie východiSko 8)

 → Nedostatočne využitý potenciál kultúrnych zdrojov (ľudí a miest) na 
posilnenie sebavedomia mesta. Absencia medzinárodnej kultúrnej 
spolupráce. (kultúra východiSko 6)

Očakávaná zmena

Kľúčové atraktívne miesta v Bratislave priťahujú domácich ako aj zahra-
ničných návštevníkov: Bratislavský Dunajský Park, ZOO, vinice či národné 
kultúrne pamiatky. 

Bratislava pomáha vytvárať atraktívne podmienky pre rastúci počet 
cudzincov, rozvíja medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, zapája sa do 
kultúrnych kooperačných sietí a platforiem pre globálne výzvy a problémy 
(Agenda 2030, Agenda 21 pre kultúru – UCLG a pod.) s cieľom vytvárania 
mostov pre vzájomné porozumenie a zodpovednosť pre udržateľný rozvoj 
planéty. Rozvíja potenciál spolupráce s kultúrnymi inštitútmi a mestami 
v zahraničí pri implementovaní kultúrnych politík. Výsledkom bude, že 
Bratislava bude v zahraničí rozpoznateľným, otvoreným, tolerantným 
a priateľským kultúrnym mestom, ktoré víta návštevníčky a návštevníkov 
a potenciálne obyvateľky a obyvateľov.
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Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Vypracovanie a schválenie koncepcie udržateľného cestovného 
ruchu obsahujúcu ekonomickú analýzu ekonomického prínosu 
cestovného ruchu pre mesto. 

 → Budovanie identity mesta.

 → Kontinuálne budovanie kultúrneho brandu mesta a marketingových 
nástrojov kultúry.

 → Komplexná stratégia rozvoja segmentu MICE (plánovanie aktivít, 
convention bureau, aktívna propagácia destinácie a tvorba špeciál-
nych balíčkov pre účastníkov kongresov).

 → Prepojenie budovania infraštruktúry pre návštevníkov s programom 
obnovy verejných priestorov.

 → Zavedenie novej dane za vstup do mesta pre pristavované lode. 

 → Strategická podpora kultúrnych podujatí – grantový program.

 → Baum cityregion – platforma spolupráce mesta Bratislavy s Dolným 
Rakúskom.

 → Baum – vznik inštitúcie – holding viacerých krajín.

 → Stratégia pre podporu prezentácie kultúry a kultúrneho dedičstva 
Bratislavy ako hlavného mesta v zahraničí.

 → Vznik Platformy pre kultúrne dedičstvo.

 → Strategický rozvoj návštevníckej infraštruktúry národnej kultúrnej 
pamiatky rímskeho kastelu Gerulata a rozvoj národnej kultúrnej 
pamiatky Devín.

 → Rozvoj ZOO.

 → Realizácia obnovy mestských viníc na produkčné či rekreačné účely.

 → Žiadosť o vyhlásenie Bratislavského Dunajského Parku za chránené 
územie podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

Identifikovaná investičná potreba 

1 453 200 – 7 681 200 €

Vybrané indikátory pre ŠC 47

Bratislava má jasnú stratégiu cestovného ruchu a vníma cestovný ruch ako 
prierezovú tému, ktorá prispieva k rozvoju mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 47 I 1
Schválenie stratégie udrža-
teľného cestovného ruchu

Stratégia je výcho-
diskovým bodom pre 
nastavenie modelu 
udržateľného rozvoja 
cestovného ruchu.

Nenaplnené Naplnené

ŠC 47 I 2
Počet prenocovaní domá-
cich návštevníkov/rok

Základné parametre 
pre identifikáciu druhu 
turistov, vďaka ktorým 
je možné sledovať 
trendy v turistickej sfére. 
Prostredníctvom týchto 
ukazovateľov dokážeme 
odvodiť, ako atraktívne 
je mesto pre turistov a či 
prostredníctvom aktivít 
vieme docieliť, aby sa 
napr. zvýšila priemerná 
dĺžka pobytu.

1 105 404 
(2019)
496 056 (2020)
415 926 (2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 3
Počet prenocovaní zahra-
ničných návštevníkov/rok

1 745 351 (2019)
420 092 (2020) 
376 896 (2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 4
Priemerná dĺžka pobytu/
osoba

2,04 (2019)
2,3 (2020)
2,1 (2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 5
Počet ubytovaných domá-
cich návštevníkov/rok

428 045 (2019)
185 770 (2020)
182 561 (2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 6
Počet ubytovaných zahra-
ničných návštevníkov/rok

967 851 (2019)
219 405 (2020)
200 327 (2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 7
Výška výdavkov na tovary 
a služby denných návštev-
níkov

Ďalšie zo série štan-
dardných ukazovateľov 
prepojených s vyššie 
uvedenými, na základe 
ktorých vieme merať 
kvalitu a rozsah služieb 
cez priemernú spotre-
bu návštevníka na deň. 
Pracujeme s predpokla-
dom, že pri poskytovaní 
kvalitných služieb bude 
tento ukazovateľ priro-
dzene rásť.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 8
Priemerná výška výdavkov 
na tovary a služby všetkých 
návštevníkov

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 47 I 9
Príjmy z dane za ubytovanie 
v eurách za rok 

4 738 616 Eur 
(2019 (zdroj: 
Opendata 
Portal)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.
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ŠC 47 I 10
Tržby návštevníkov v ubyto-
vacích zariadeniach za rok 
(domáci)

30 625 809 Eur 
(2019)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 47 I 11
Tržby návštevníkov v ubyto-
vacích zariadeniach za rok 
(zahraniční)

89 376 693 Eur 
(2019)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 47 I 12
Počet lôžok (z toho stále 
lôžka)

31 991 (2019)
28 179 (2020)
28 051 (2021)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

ŠC 47 I 13
Počet ubytovacích zariadení 

312 (2019)
303 (2020)
284 (2021)

Indikátor má evi-
denčný charakter, 
nestanovuje sa 
cieľová hodnota.

Vybrané indikátory pre ŠC 48

Bratislava má definovanú identitu a brand. Marketing a tvorba identity 
mesta vychádza aj z príbehov komunít, ktoré v meste žijú. Mesto iden-
tifikovalo témy, podujatia a aktérov, ktorí môžu prispieť k ďalšej tvorbe 
identity mesta vo väzbe na koncepciu udržateľného cestovného ruchu.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 48 I 1
Vytvorenie nového 
brandu mesta 

Indikátor sleduje existenciu 
nového brandu mesta pre 
obyvateľov ako aj návštevní-
kov mesta. 

Nenaplnené Naplnené 

ŠC 48 I 2
Marketingová 
stratégia mesta 
v kontexte nového 
brandu 

V nadväznosti na vytvore-
nie nového brandu indikátor 
sleduje aplikovanie do praxe 
novej marketingovej stratégie 
pre dosah k obyvateľom ako aj 
návštevníkom mesta. 

Nenaplnené Naplnené

ŠC 48 I 3
Brand Index

Indikátor meria poznateľnosť 
značky, napr. pomocou Anholt 
Ipsos Nation Brands Index.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispozícii.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 48 I 4
Vnímanie turizmu 
ako pridanej hodno-
ty pre Bratislavu 

Prieskumový indikátor, ktorý 
sleduje vnímanie rozvoja 
turizmu v kontexte domácich 
obyvateľov. 

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispozícii.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 49

Bratislava je etablovaná nielen ako rekreačná a biznis destinácia, ale je aj 
rozpoznanou kultúrnou, športovou a konferenčnou turistickou destináciou.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 49 I 1
Hodnota MTLG (mee-
ting experience index)

Indikátor meria atraktivitu 
mesta z hľadiska konferenč-
nej a kongresovej turistiky.

4,42 4,5 

ŠC 49 I 2
Počet vytvorených 
čiastkových marketin-
gových plánov zame-
raných na jednotlivé 
cieľové skupiny

Každá cieľová skupina 
vyžaduje iné komunikačné 
kanály, preto je nutné poznať 
cieľové skupiny a ich sprá-
vanie a osloviť ich vhodným 
spôsobom.

0 Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

ŠC 49 I 3
Počet nových oslove-
ných cieľových skupín

Prieskum motivácie návštev-
níkov pre návštevu Bratislavy 
poukazuje na to, aké cieľové 
skupiny do mesta prichá-
dzajú.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 50

Mesto Bratislava má vybudovaný sebavedomý kultúrny profil a aktívne 
zapája kultúrne zdroje mesta do posilňovania rozpoznateľnosti v medziná-
rodnom kontexte.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 50 I 1
Podiel (%) návštevníkov 
(domácich a zahraničných) 
Bratislavy, pre ktorých je 
hlavným dôvodom návštevy 
kultúra a umenie

Mesto má zadefinovanú 
kultúrnu značku, váži si 
svoje kultúrne zdroje, vie 
ich ponúknuť a spropa-
govať v medzinárodnom 
kontexte. V dôsledku toho 
má viac návštevníkov ako 
hlavnú motiváciu príchodu 
do Bratislavy práve kultúru 
a umenie.

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodnota 
k dispozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 50 I 2
Zvýšenie medzinárodného 
uznania a imidžu – počet 
pozitívnych zahraničných 
komunikačných výstupov 
o meste Bratislava v navia-
zanosti na kultúru

Indikátor sledujúci obraz 
mesta Bratislava v zahra-
ničných komunikačných 
výstupoch ako možnosti 
zvýšenia potenciálu mesta 
a navýšenia množstva náv-
števníkov mesta. 

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodnota 
k dispozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.
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ŠC 50. I 3
Suma investovaných pro-
striedkov prostredníctvom 
programu Strategickej 
podpory kultúrnych podujatí 
(ročne)

Mesto postupne rozvíja 
podporu profilových kultúr-
nych podujatí a festivalov 
v meste.

130 000 500 000 

ŠC 50 I 4
Počet nových medzinárod-
ných kultúrnych partnerstiev 
a spoluprác 

Indikátor sleduje schopnosti 
mesta nadväzovať kultúrne 
partnerstvá a spolupráce 
s inými inštitúciami v medzi-
národnom kontexte. 

0 2 

ŠC 50 I 5
Počet mestom aktívne pre-
zentovaných umelcov, resp. 
bratislavských kultúrnych 
formátov v zahraničí 

Mesto realizuje umelecké 
kultúrne výmeny, podporuje 
mobilitu cez svoje nástroje 
podpory. 

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodnota 
k dispozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 50 I 6
Počet zrealizovaných me-
dzinárodných umeleckých 
výmen s podporou mesta 
(prostredníctvom nadácie)

Indikátor sledujúci kvali-
tu prostredia tvoriaceho 
dostatočné možnosti pre 
medzinárodné umelecké 
výmeny a aktívne podporuje 
tieto výmeny.

Pre tento indiká-
tor v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodnota 
k dispozícii.

Pre tento 
indikátor v sú-
časnosti nie je 
cieľová hodno-
ta k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 51

Mesto Bratislava chráni a rozvíja prvky kultúrnej krajiny pre ňu typické. 
Bratislava rozvíja potenciál rieky Dunaj vo vzťahu k mestu a verejnému 
priestoru.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 51 I 1
Podiel plochy mest-
ských vinohradov prina-
vrátených produkčnej či 
rekreačnej funkcii z cel-
kovej plochy mestských 
vinohradov (%)

Indikátor meria navrátenie funkčného 
využitia mestských viníc. 

34 % 60 % 

ŠC 51 I 2
Výmera plôch regulova-
ných v zmysle platného 
ÚPN ako vinice (funkč-
ný kód 1202)

Indikátor meria reguláciu využívania 
plôch s cieľom zachovávania funkčné-
ho využitia vinice. Bratislava zachová-
va vinohrady ako historické krajinné 
štruktúry v minimálnom rozsahu 
596,9 ha, ktoré sú súčasťou zelenej 
infraštruktúry mesta, a pokračuje 
v podpore vinohradníckej tradície.

596,9 ha 596,9 ha

ŠC 51 I 3
Výmera plôch využí-
vaných na produkčnú 
funkciu viníc

Indikátor meria využívanie plôch 
v meste na produkčnú funkciu viníc 
pričom má len evidenčný charakter, 
keďže mesto nemá priamy vplyv na 
napĺňanie ukazovateľa.

223,7 ha Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.

ŠC 51 I 4
Počet území BDP 
v urbanizovanom pro-
stredí, ktoré podstúpia 
komplexnú obnovu za 
účelom vybudovania 
kvalitných verejných 
a rekreačných priesto-
rov

Indikátor sleduje množstvo zrevita-
lizovaných území, ktoré predstavujú 
samostatné ucelené územia, je 
potrebné zrevitalizovať jeho čiastkové 
územia a nastaviť stupne ochrany 
v závislosti od ich ekologickej hod-
noty, ako sú naštudované v štúdii Bra-
tislavský Dunajský Park (2022).

0 3-5 zrevita-
lizovaných 
území

ŠC 51 I 5
Dĺžka brehov a ramien 
Dunaja (km) na území 
mesta, ktoré podstúpia 
komplexnú obnovu 
a revitalizáciu 

Indikátor sleduje množstvo km 
brehov a ramien na zrevitalizovaných 
územiach Bratislavského dunajského 
parku za účelom zlepšenia laterálnej 
konektivity koryta Dunaja a inundač-
ných území, vodozádržných funkcií 
riečnych ekosystémov, podpory 
biodiverzity a odolnosti voči prejavom 
zmeny klímy

0 12,7 km 

ŠC 51 I 6
Rozhodnutie o poskyt-
nutí štatútu chráneného 
územia

Binárny ukazovateľ meria priznanie 
štatútu chráneného územia pre úze-
mie alebo časti územia Bratislavského 
Dunajského Parku.

Nenaplnené Naplnené 
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C. 3. 2 Moderné a efektívne mesto

Riadenie a chod mesta je efektívne, transparentné 
a plne digitalizované. Dôraz kladie na strategickú 
prioritizáciu projektov, spoluprácu a zvyšovanie 
spokojnosti zamestnancov mesta. Environmentálna 
a sociálna udržateľnosť sú dôležitými faktormi pri 
rozhodovaní mesta. 

Kľúčové slová: strategické riadenie, interdisciplinárna spolupráca, 
manažment výkonnosti, digitalizácia procesov, zodpovedné verejné 
obstarávanie, dátová a digitálna infraštruktúra, hospodárenie

C. 3. 2. 1 Strategické riadenie, priorizácia 
a spolupráca

Vnútorné fungovanie mesta ako inštitúcie má priamy 
dopad na spokojnosť obyvateľov a obyvateliek 
so službami mesta a celkového života v meste. 
Riadenie a chod mesta a jeho inštitúcií kladú dôraz 
na strategické plánovanie, spoluprácu a zvyšovanie 
spokojnosti zamestnankýň a zamestnancov mesta.

Mesto a jeho organizácie sú riadené efektívne, transparentne a strate-
gicky. Vedenie mesta a manažment sa opiera o kvalitné zamestnankyne 
a zamestnancov z oblasti projektového manažmentu a expertíz v každej 
oblasti. Dôraz je na interdisciplinárnej spolupráci sektorov a efektívnom 
využívaní lokálnych a EÚ zdrojov. 

Správne nastavené a digitalizované interné procesy skvalitňujú služby aj 
smerom k občanom. Rozširujú rozsah služieb za zachovania rovnakých 
nákladov. Prostredníctvom integrovaného magistrátneho projektového 
portfólia sa darí napĺňať strategické ciele v jednotlivých oblastiach verej-
ných politík mesta. 

Zodpovednosť voči ľuďom a životnému prostrediu sú dôležitými faktormi 
pri rozhodovaní. Mesto a jeho organizácie obstarávajú služby a tovary 
efektívne; zvyšuje sa podiel zákaziek s dôrazom na súťaž, kvalitu a envi-
ronmentálnu či sociálnu udržateľnosť.

Spokojní a kvalifikovaní zamestnanci sú nevyhnutnou súčasťou dobre 
fungujúceho mesta. Mesto vytvára dobré pracovné podmienky a prostre-
die, zároveň zabezpečuje odborné vzdelanie aj rozvoj mäkkých zručností, 
ktoré zlepšujú komunikáciu a spoluprácu. Odmeňovanie zamestnankýň 
a zamestnancov sleduje ich výkonnosť a plnenie strategických cieľov, no 
nezabúda na rozvoj talentu. 

Mestské organizácie sú s hlavným mestom významným ekonomickým 
aktérom na metropolitnom trhu, využívajú synergie plynúce zo svojej 
veľkosti. Spoločnosti a organizácie zdieľajú podporné činnosti, financo-
vanie, likviditu a know-how. Investície sa realizujú spoluprácou všetkých 
mestských organizácií, takže aj infraštruktúrny rozvoj sa dopĺňa. Mestské 
spoločnosti sú dôležitým zamestnávateľom v regióne a ponúkajú dôstojnú 
prácu v hlavnom meste aj pre technické a robotnícke profesie. 
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Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava realizuje svoju víziu v jednotlivých oblastiach cez 
identifikované strategické projekty, ktoré sú riadne priorizované 
a ich inicializácia a realizácia prebieha v súlade s projektovými 
štandardami a za dodržania stanovených cieľov, harmonogramu 
a rozpočtu. ▶ ŠC 52

 → Mesto Bratislava má zmapované, vyhodnotené a upravené interné 
procesy s cieľom čo najväčšej efektivity organizácie práce. Interné 
procesy úradu sú plne digitalizované. ▶ ŠC 53

 → Mesto Bratislava má implementovaný jednotný systém manažmen-
tu výkonnosti, ktorý umožňuje riadenie a správu mesta so zreteľom 
na jasné ciele a priority s prepojením cieľov v rámci celej organizá-
cie, výkonov jednotlivcov pri ich dosahovaní a ich ohodnotení na 
základe výkonu. ▶ ŠC 54

 → Príspevkové a rozpočtové organizácie (RO/PO) a obchodné 
spoločnosti mesta (OS) sú efektívne spravované, poskytujú kvalitné 
služby pre obyvateľov, spolupracujú medzi sebou, využívajú 
synergie a sú otvorené, transparentné a kreatívne. ▶ ŠC 55

 → Mesto Bratislava obstaráva služby a tovary efektívne s dôrazom na 
súťaž, kvalitu a environmentálnu a sociálnu udržateľnosť. ▶ ŠC 56

 → Zamestnanci mesta sú informovaní a spokojní s mierou zapojenia do 
rozhodnutí mesta a komunikáciou a spoluprácou s kolegami. Mesto 
vytvára kvalitné pracovné podmienky, ktoré vedú k spokojnosti 
zamestnancov. ▶ ŠC 57

 → Mesto Bratislava je efektívne a transparentne hospodáriacim 
mestom. ▶ ŠC 58

Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Prebiehajúca transformácia mesta z hierarchického riadenia na 
moderné riadenie projektov. (rozvoj inštitúcií a digitalizácia  
východiSko 1)

 → Potreba presnejšej objektivizácie výkonnosti útvarov magistrátu, 
organizácií a ich zamestnancov vo svetle vízie mesta. (rozvoj  
inštitúcií a digitalizácia východiSko 2)

 → Potreba hlbšej integrácie rozpočtových a príspevkových organizácií 
(RO/PO) a obchodných spoločností (OS) so strategickým plánovaním 
a víziou mesta; potreba ich napojenia na nástroje na zdieľanie 
procesov cez centrum zdieľaných služieb. (rozvoj inštitúcií  
a digitalizácia východiSko 3)

 → Správe mestských pozemkov chýba jasná mestská politika, správu 
zaťažujú súdne spory a nevysporiadané pozemky.(ekonoMický 
rozvoj východiSko 5)

 → V rozpočtovom procese a hospodárení Bratislavy sú nedostatočne 
zohľadnené princípy transparentnosti a hodnoty za peniaze predo-
všetkým pri strednodobom plánovaní, riadení investícií a zverejňovaní 
rozpočtu. (ekonoMický rozvoj východiSko 6) 

Očakávaná zmena

Štandardizované zavedenie a dodržiavanie štartovania a realizovania 
projektov zabezpečí predvídateľnejší výber projektov, transparentnejšie 
vyhodnocovanie projektov, ich dlhodobú udržateľnosť. Evidencia v por-
tfóliu a zosilnené štandardy projektového manažmentu sú základnými 
predpokladmi pre efektívne čerpanie kapitálových výdavkov a realizáciu 
mestských projektov. Skúsení projektoví manažéri s adekvátnym vzdela-
ním sú dôležitým predpokladom kvalitného riadenia akéhokoľvek projektu. 
Vďaka realizácii tréningov a školení v tomto smere sa kvalita riadenia 
projektov zvýši.

Predpokladom digitalizácie procesov je využívanie jednotného infor-
mačného systému, ktorý poskytuje okrem iného možnosti priraďovania 
zodpovednosti, sledovania stavu úloh či ukladania a zdieľania dokumentov 
za dodržania užívateľskej prívetivosti. 

Na to, aby sa dala merať výkonnosť zamestnancov a útvarov, je potrebné 
nastavovať ciele zamestnancov. Potrebné je previazať strategické ciele 
mesta a merateľných ukazovateľov vyplývajúcich zo strategických 
dokumentov a programového rozpočtu s konkrétnymi cieľmi na úrovni 
sekcií, oddelení a jednotlivých zamestnancov. Previazanie výkonnosti 
a ohodnotenia zamestnancov zvyšuje motiváciu zamestnancov, ktorí majú 
možnosť vidieť nielen to, za čo sú odmeňovaní, ale majú hlbší pohľad aj 
do toho, ako ich práca prispieva k napĺňaniu cieľov na vyššej úrovni – či 
už cieľov ich organizačného útvaru alebo mesta ako celku. Súčasne však 
nesmieme zabúdať na vyhľadávanie a rozvoj talentu.

Vďaka tvorbe strategických dokumentov organizácií a ich synchronizáciou 
s celomestskými stratégiami sa vytvoria lepšie podmienky pre riešenie 
problémových častí. To povedie ku zlepšeným ukazovateľom spokojnosti 
ako v organizáciách, ktoré takéto merania už vykonávajú, tak aj pri organi-
záciách, ktoré takéto merania ešte nerobia.

Vďaka snahe a internému tlaku využívať MEAT kritériá a vyhodnocovanie 
sociálneho a environmentálneho aspektu ako štandard verejného obsta-
rávania je zabezpečená vyššia kvalita verejného obstarávania. Podobne 
mesto zavádza ďalšie opatrenia s cieľom zvýšiť množstvo subjektov 
ochotných prihlásiť sa do verejného obstarávania. Väčšie množstvo súťa-
žiacich zvyšuje kvalitu dodaných tovarov a služieb a/alebo znižuje cenu.
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Prvým krokom k zisteniu, na akej úrovni sa nachádza miera spokojnosti 
zamestnancov, či už s komunikáciou, mierou zapojenia či pracovnými 
podmienkami, je takýto prieskum vykonať. Keďže v súčasnosti sa takéto 
na pravidelnej báze nekonajú, je treba s nimi začať. Následne, v závislosti 
od zistení, sa ďalej môžu nastavovať opatrenia ako školenie mäkkých 
a manažérskych zručností, aktívnejšie zapájanie zamestnancov či aktív-
nejší networking.

Mesto nastaví jasné pravidlá majetkovej politiky mesta s cieľom aktívne 
rozvíjať nehnuteľný majetok aj územie Bratislavy a generovať vlastné 
príjmy plynúce zo zhodnocovania majetku. 

Auditovanie rozpočtových vplyvov zabezpečí lepší prehľad o hospodárení 
jednotlivých organizácií. Vďaka štandardu pravidelného vykonávania 
prieskumu spokojnosti sa budú dať lepšie identifikovať problematické témy 
a nastavovať ich riešenia.

Mestské spoločnosti a organizácie budú zdieľať centralizované podporné 
služby. Spoločné podporné služby (financie, personalistika, obstará-
vanie, IT, právne služby, správa budov a vozidiel, poistenie, atď.) budú 
využívať obchodné spoločnosti ako aj mestské príspevkové a rozpočtové 
organizácie. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanoveného cieľa

 → Implementácia opatrení projektového riadenia.

 → Digitalizácia papierových procesov.

 → Vytvorenie procesnej mapy s hierarchiou a nadväznosťou procesov.

 → Zavedenie výkonnostného manažmentu.

 → Zavedenie systému merania a manažmentu výkonnosti pre jednotlivé 
RO/PO.

 → Využívanie MEAT kritérií pri verejnom obstarávaní.

 → Zavedenie merateľných ukazovateľov verejného obstarávania vychá-
dzajúcich aj zo strategických cieľov mesta.

 → Súbor opatrení vedúcich k zvyšovaniu počtu ponúk v rámci jednotli-
vých verejných obstarávaní.

 → Nové mestské rozpočtové pravidlá pre transparentnejšie a hospodár-
nejšie narábanie s mestskými financiami.

 → Nová politika v oblasti správy portfólia nehnuteľností mesta a novú 
mestskú spoločnosť pre správu, rozširovanie a rozvoj nehnuteľného 
majetku mesta.

 → Realizácia školení mäkkých a manažérskych zručností pre 
zamestnancov.

 → Mestské centrálne zdieľané služby pre všetky mestské organizácie.

 → Nové mestské spoločnosti. 

Identifikovaná investičná potreba 

Na opatrenia pri tomto cieli sú využívané interné zdroje.

Vybrané indikátory pre ŠC 52

Mesto Bratislava realizuje svoju víziu v jednotlivých oblastiach cez identifi-
kované strategické projekty, ktoré sú riadne priorizované a ich inicializácia 
a realizácia prebieha v súlade s projektovými štandardami a za dodržania 
stanovených cieľov, harmonogramu a rozpočtu.

Indikátor Odôvodnenie indi-
kátora

Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 52 I 1
Podiel projektov, pri ktorých 
boli dodržané stanovené ciele, 
harmonogram a rozpočet s ma-
ximálnou odchýlkou 10 %

Indikátor ukazuje, 
či implementácia 
opatrení projektové-
ho riadenia plní svoj 
účel.

Pre indikátor v sú-
časnosti nie je vý-
chodisková hodnota 
k dispozícii.

100 %

ŠC 52 I 2
Podiel vyčerpaných prostried-
kov na projekty z celkových 
plánovaných výdavkov rozpočtu 
mesta na projekty 

Indikátor zobrazuje 
schopnosť prio-
rizovať, plánovať 
a realizovať projekty 
mesta.

44 % 
(2019 – 2021)

80 %
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Vybrané indikátory pre ŠC 53 

Mesto Bratislava má zmapované, vyhodnotené a upravené interné procesy 
s cieľom čo najväčšej efektivity organizácie práce. Interné procesy úradu 
sú plne digitalizované.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 53 I 1
Pomer digitalizo-
vaných interných 
procesov voči 
všetkým inter-
ným procesom 

Hlavnými internými procesmi sa rozu-
mejú procesy, ktoré napĺňajú základné 
strategické smerovanie organizácie 
a ich výstupy sú určené externým zá-
kazníkom. Ako merateľný ukazovateľ/
ukazovatele môžu byť zvolené aj miera 
administratívnej záťaže, podiel prida-
nej hodnoty v procese a dĺžka spraco-
vania agendy rovnako ako nižšie.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

100 % 

ŠC 53 I 2
Vybavená hlavná 
agenda na 
zamestnanca; 
dĺžka spraco-
vania agendy 
v rámci procesov 
úradu; podiel 
pridanej hodnoty 
v procese

Štandardné ukazovatele efektívnosti 
procesov. V súčasnosti mesto nemá 
urobenú procesnú mapu, nemá k pro-
cesom nastavené merateľné ukazo-
vatele a väčšina procesov nemá po-
menovaných svojich vlastníkov, ktorí 
zodpovedajú za ich riadne fungovanie 
a zefektívňovanie.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Nárast vyba-
venej hlavnej 
rutinnej agendy 
na zamestnanca 
o 15 % oproti sú-
časnému stavu; 
dĺžka spraco-
vania agendy je 
znížená o 15 % 
oproti súčasné-
mu stavu. 

Vybraný indikátor pre ŠC 54

Mesto Bratislava má implementovaný jednotný systém manažmentu 
výkonnosti, ktorý umožňuje riadenie a správu mesta so zreteľom na jasné 
ciele a priority s prepojením cieľov v rámci celej organizácie, výkonov 
jednotlivcov pri ich dosahovaní a ich ohodnotení na základe výkonu.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 54 I 1
Výkonnosť útva-
rov a zamestnan-
cov

Štandardné ukazovatele efek-
tívnosti procesov. V súčasnosti 
mesto nemá podrobný prehľad 
o výkonnosti útvarov a zamest-
nancov. Je potrebné implemen-
tovať sledovanie výkonnosti v in-
formačných systémoch mesta. 

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Zvýšená výkonnosť 
útvarov a zamest-
nancov o 15 % 
oproti súčasnému 
stavu.

Vybrané indikátory pre ŠC 55

Príspevkové a rozpočtové organizácie (RO/PO) a obchodné spoločnosti 
mesta (OS) sú efektívne spravované, poskytujú kvalitné služby pre 
obyvateľov, spolupracujú medzi sebou, využívajú synergie a sú otvorené, 
transparentné a kreatívne.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 55 I 1
Výkonnosť RO/PO

V súčasnosti existuje systém 
merania a manažmentu výkonnosti 
len pre OS hlavného mesta, pri-
čom tento systém a výkazy OS sa 
primerane aplikujú aj na RO/PO. 
Uvedený cieľ nadväzuje na systém 
transparentných výberových konaní 
na riaditeľov/členov štatutárnych 
orgánov RO/PO a OS.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 55 I 2
Miera spokojnosti 
obyvateľov s výkonom 
a službami RO/PO

V súčasnosti mesto Bratislava ne-
meria mieru spokojnosti obyvateľov 
s výkonom a službami RO/PO, meria 
sa len miera spokojnosti obyvateľov 
s výkonom a službami OS.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 55 I 3
Percento úspor pri vý-
davkoch RO/PO/OS

Ukazovateľ meria zvýšenie efektivity 
hospodárenia RO/PO/OS v dôsledku 
využívania podporných služieb.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodno-
ta k dispozícii.

10 % (pri 
zachovaní 
rovnakého 
výkonu).

ŠC 55 I 4
Miera spokojnosti 
obyvateľov s výkonom 
a službami BVS (ka-
tegórie úplne spokoj-
ný/á a skôr spokojný/á)

Sledovanie spokojnosti zákazníkov 
pomáha identifikovať slabé miesta 
a zároveň interaktívne spolupra-
covať s cestujúcimi pri návrhoch 
zlepšenia fungovania systému.

85 % 
(2021)

95 % 

ŠC 55 I 5
Miera spokojnosti 
obyvateľov s výkonom 
a službami OLO (ka-
tegórie úplne spokoj-
ný/á a skôr spokojný/á)

86 % 
(2021)

95 % 

ŠC 55 I 6
Miera spokojnosti 
obyvateľov s výkonom 
a službami DPB (ka-
tegórie úplne spokoj-
ný/á a skôr spokojný/á)

88,8 % 
(2021)

95 %
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Vybrané indikátory pre ŠC 56

Mesto Bratislava obstaráva služby a tovary efektívne s dôrazom na súťaž, 
kvalitu a environmentálnu a sociálnu udržateľnosť.

Indikátor Odôvodnenie 
indikátora

Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 56 I 1
Podiel zákaziek s využitím MEAT 
kritérií a podiel hodnoty zákaziek 
s využitím MEAT kritérií z celkovej 
hodnoty zákaziek

Miera súťaže 
v rámci verej-
ných obstarávaní 
odráža kvalitu 
verejných ob-
starávaní mesta 
a zároveň vyššia 
miera súťaže 
zvyšuje úspory 
pri obstarávaní.

20 % z počtu 
všetkých záka-
ziek a zároveň 
menej ako 20 
% z ich celkovej 
hodnoty 
(2021)

50 % z celkového 
počtu všetkých záka-
ziek a zároveň 50 % 
z ich celkovej hodnoty

ŠC 56 I 2
Podiel environmentálne, resp. 
sociálne zodpovedných zákaziek 
z celkového počtu zákaziek

13 %
(2021)

35 % z celkového roč-
ného počtu zákaziek 
a zároveň 35 % z ich 
celkovej hodnoty

ŠC 56 I 3
Priemerný počet ponúk vo VO 
mesta = 
celkový počet ponúk/počet VO so 
súťažnými postupmi 
(nerátajú sa sem výnimky, najmä 
z dôvodu sumy do 5 000 Eur, ale 
aj z iných dôvodov, ktoré stanovu-
je zákon, napr. obstaranie služby 
od vysokej školy, nákup umelec-
kých diel a pod.)

Miera súťaže 
v rámci VO 
odráža kvalitu 
verejných ob-
starávaní mesta 
a zároveň vyššia 
miera súťaže 
zvyšuje úspory 
pri obstarávaní.

3,36 
(2021)

4,0

Vybrané indikátory pre ŠC 57

Zamestnanci mesta sú informovaní a spokojní s mierou zapojenia do roz-
hodnutí mesta a komunikáciou a spoluprácou s kolegami. Mesto vytvára 
kvalitné pracovné podmienky, ktoré vedú k spokojnosti zamestnancov.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 57 I 1
Spokojnosť zamest-
nancov s komuniká-
ciou a spoluprácou 
s kolegami z iných 
útvarov a inštitúcií.

Ide o štandardný indikátor 
realizovaný formou priesku-
mu mienky medzi zamest-
nancami.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

80 % 

ŠC 57 I 2
Spokojnosť zamest-
nancov s mierou 
informovanosti, otvo-
renou komunikáciou 

Ide o štandardný indikátor re-
alizovaný formou prieskumu 
mienky medzi zamestnanca-
mi. Kombinácia informačného 
prínosu platforiem na komu-
nikáciu + online stretnutia 
s primátorom)

61,5 % 
 

80 % 

ŠC 57 I 3
Spokojnosť zamest-
nancov s pracovnými 
podmienkami

Ide o štandardný indikátor 
realizovaný formou priesku-
mu mienky medzi zamest-
nancami.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodnota 
k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 58

Mesto Bratislava je efektívne a transparentne hospodáriacim mestom.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 58 I 1
Podiel revidovaných 
výdavkov ročne

Indikátory sledujú tempo, akým mesto 
reviduje svoje výdavky a hľadá úspory.
Výpočet B/A
Objem výdavkov, ktorý prešiel revíziami 
výdavkov/výkonnostnými auditmi dele-
no bežné výdavky rozpočtu HMBA.

 0 % 10 % 
(v prieme-
re)

ŠC 58 I 2
Podiel výdavkov na 
zdieľané služby zabez-
pečované centrálne 
a výdavkov na zdieľané 
služby zabezpečované 
individuálne ROPO a OS

Ukazovatele merajú mieru, akou sa darí 
zavádzať zdieľané podporné služby.
Výpočet B/A
Výdavky na zdieľané služby zabezpečo-
vané centrálne/zdieľané deleno
výdavky na zdieľané služby ROPO a OS 

0 % 50 % 
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C. 3. 2. 2 Digitálne sebavedomé mesto

Moderná dátová a digitálna infraštruktúra umožňuje 
mestu poskytovať kvalitné digitálne služby pre 
občanov a využívať dáta pri rozhodovaní a príprave na 
budúcnosť.

Digitálne kompetencie a služby sú podmienkou moderného mesta. Mesto 
má vybudovanú solídnu dátovú a digitálnu infraštruktúru, ktorá mu 
umožňuje poskytovať kvalitné služby pre občanov a využívať dáta pri 
rozhodovaní a príprave na budúcnosť.

Každodenné fungovanie mesta je postavené na solídnej, dátovo riadenej 
infraštruktúre. Manažment mesta a rozhodovanie sa opiera o dáta 
v reálnom čase ako aj časovo zozbieraných vzorov správania. Mesto má 
vybudované technické a zručnostné kapacity, vďaka ktorým môže zbierať 
a analyzovať kľúčové dáta od svojich obyvateliek, obyvateľov a senzorov 
rozmiestnených po meste. Mesto spolupracuje s verejným, súkromným 
a akademickým sektorom pri zbere, tvorbe a využívaní dát. Vďaka tomu 
mesto disponuje dostatkom údajov o meste, jeho obyvateľstve a ich 
potrebách, na základe ktorých dokáže robiť viac informované a kvalifiko-
vané rozhodnutia. 

Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje služby 
digitálne. Komunikácia s nimi, ako aj medzi inštitúciami, je rýchla, bez-
papierová a kde je to možné, aj automatizovaná. Digitálna inkluzivita je 
prioritou, ktorá zabezpečuje, že všetky digitálne produkty a služby, ktoré 
mesto poskytuje, sú dostupné pre všetkých obyvateľov odhliadnuc od ich 
znevýhodnenia. Všetky mestské služby a komunikácia sú plne dostupné aj 
pre obyvateľov, ktorí nehovoria po slovensky. 

Mesto implementuje nové technológie rýchlo a zodpovedne. Všetky digi-
tálne výstupy sú navrhnuté v spolupráci s obyvateľkami a obyvateľmi a ich 
potrebami podľa najnovších poznatkov behaviorálnych vied či dizajnového 
myslenia. Mesto taktiež pravidelne prijíma opatrenia, ktoré zabezpečujú 
bezpečný a etický prístup k spracovaniu dát, zodpovedné, demokratické 
využívanie umelej inteligencie a nových technológií.

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava má dostatok údajov o meste, jeho obyvateľstve 
a o kvalite života, na základe ktorých vie robiť informované 
a kvalifikované rozhodnutia. Mesto aktívne spolupracuje s verejným, 
súkromným a akademickým sektorom pri zbere, tvorbe a využívaní 
dát a je uznávaným partnerom a priekopníkom pri tvorbe politík 
založených na dátach. Mesto má k dispozícii svoj virtuálny model 
v reálnom čase (digitálne dvojča), ktoré mu pomáha pri mapovaní 
a sledovaní zmien a prípravy na budúcnosť. ▶ ŠC 59

 → Mesto Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje 
služby digitálne s ohľadom na najnovšie poznatky behaviorálnych 
vied a orientované na potreby obyvateliek a obyvateľov. Brati-
slava je technologicky samostatné a sebavedomé mesto, ktoré 
implementuje nové technológie rýchlo a zodpovedne. Mesto dbá 
na digitálnu inkluzivitu a prístupnosť všetkých digitálnych služieb 
mesta pre všetkých ľudí nezávisle od ich znevýhodnenia. ▶ ŠC 60

Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Interné procesy a komunikácia s občanmi nie sú dostatočne digitali-
zované. (rozvoj inštitúcií a digitalizácia východiSko 4)

 → Potenciál zberu, vyhodnocovania a zdieľania dát nie je dostatočne 
využívaný. (rozvoj inštitúcií a digitalizácia východiSko 5)

Očakávaná zmena

Správa a rozvoj dátovej infraštruktúry a rozšírený zber dát umožňujú 
využívanie dát na účinnú tvorbu mestských politík. Zvýšenie počtu data-
setov dosiahneme viacerými spôsobmi, napr. systematickou analytickou 
činnosťou útvarov dátových a priestorových analýz etablovaných v národ-
ných a medzinárodných analytických združeniach a databázach. Dátová 
infraštruktúra v oblasti zberu energetických dát slúži pre účely vytvárania 
energetických máp s ohľadom na jednotlivé sektory, umožňuje tvorbu 
scenárov mitigačných opatrení.

K zvýšeniu množstva datasetov prispeje aj systematickejší nákup dát. 
Tieto dáta sa môžu jednoduchšie a organizovanejšie zdieľať s tretími 
stranami – zložkami štátu, samosprávy, mimovládneho, súkromného 
sektoru či priamo jednotlivcov, občanov. Mesto disponuje svojou digitál-
nou dvojičkou, vďaka ktorej sa vie dobre a včas rozhodovať.

Kvalitné digitálne služby a ich marketing sú základom toho, aby sa 
obyvatelia presunuli z fyzického priestoru do priestoru virtuálneho. Vývoj 
digitálnych služieb sa zrýchli aj vďaka silnejšiemu a kvalitnejšiemu in-hou-
se prostrediu. Pokiaľ časť služieb budeme vytvárať interne, je predpoklad, 
že tieto služby budú navyše finančne výhodnejšie. Tieto môžu byť ponú-
kané ďalším samosprávam. 
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Bratislava má vlastný tím technických a produktových špecialistov, ktorí 
zabezpečujú rozvoj digitálnych služieb. Bratislava je schopná definovať 
svoje problémy, vyhodnotiť najvhodnejšie technológie a spravovať a rozví-
jať svoje technologické portfólio postavené na otvorených technológiách 
a najnovších štandardoch. Bratislava poskytuje jednotnú platformu pre 
obyvateľky a obyvateľov, do ktorej sa môžu pripojiť mestské časti. Využíva 
komponenty štátneho IT, ktoré sú k dispozícii samosprávam. Okrem 
mestských služieb pripravuje mesto aj digitálne služby pre mestské 
organizácie využívaním jednotnej technologickej knižnice.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanoveného cieľa

 → Systematizácia zberu údajov (aj longitudálneho) a ich spracovanie, 
získavanie a nákup.

 → Pravidelné vyhodnocovanie stratégie Bratislava 2030

 → Spolupráca s tretími stranami v oblasti zberu, interpretácie  
a využívania dát.

 → Doplnenie smernice otvorených dát a jej pravidelná aktualizácia.

 → Knižnica digitálnych riešení.

 → Tvorba a vylepšovanie digitálnych služieb mesta vrátane merateľných 
ukazovateľov.

 → Pravidelný zber a vyhodnocovanie dát o správaní a potrebách 
obyvateľov.

 → Vytvorenie manuálu na vytváranie nových služieb oddelením inovácií 
a digitálnych služieb.

 → Program digitalizácie magistrátu. 

 → Vytvorenie digitálneho dvojčaťa s dostupnými dátami o meste.

Identifikovaná investičná potreba 

Na opatrenia pri tomto cieli sú využívané interné zdroje.

Vybrané indikátory pre ŠC 59

Mesto Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje služby 
digitálne s ohľadom na najnovšie poznatky behaviorálnych vied a orien-
tované na potreby obyvateliek a obyvateľov. Bratislava je technologicky 
samostatné a sebavedomé mesto, ktoré implementuje nové technológie 
rýchlo a zodpovedne. Mesto dbá na digitálnu inkluzivitu a prístupnosť 
všetkých digitálnych služieb mesta pre všetkých ľudí nezávisle od ich 
znevýhodnenia.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 59 I 1
Počet zverejne-
ných strojovo 
čitateľných data-
setov na OpenData 
portáli mesta 

Ide o výsledkový ukazovateľ 
reálneho využívania dát o meste. 
Dataset je ucelená a samostat-
ne použiteľná skupina údajov 
uložených v spoločnej schéme. 
V otázke kvality dát sú nastavené 
kritéria v oblastiach: transpa-
rentnosti nákupu, metodologic-
kej kvality zberu, etiky zberu 
a otvorenosti pri zverejňovaní dát. 
Vďaka dlhodobým skúsenostiam 
a kvalitnému nastaveniu metód 
funguje systematický a longitudál-
ny zber dát v kľúčových témach 
ako kvalita života a služieb posky-
tovaných mestom či spokojnosť 
s mestskými podnikmi. Mesto 
disponuje väčšinou dát potreb-
ných na tvorbu analýz a koncepcií 
alebo ich vie získať svojpomocne 
(napr. letecké práce).

868 1 500 

ŠC 59 I 2
Počet zverejne-
ných strojovo 
čitateľných data-
setov na OpenData 
portáli mesta 
z produkcie mesta

244 500

ŠC 59 I 3
Počet nástrojov/
aplikácií/politík/
publikácií mesta 
vychádzajúcich 
z datasetov

Pre indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hod-
nota k dispozícii.

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.

ŠC 59 I 4
 Priemerný počet 
stiahnutých súbo-
rov v rámci data-
setov na OpenData 
portáli

Indikátor vyjadruje záujem o dáta 
a informácie zverejnené na Open-
Data portáli

7 stiahnutí / súbor
107 768 celkový 
počet stiahnutí
15 777 súborov 
najčastejšie sťaho-
vaným súborom:
Počet obyvateľov 
najčastejšie sťaho-
vaným datasetom:
Hlasovanie poslan-
cov mestského 
zastupiteľstva 
Bratislava  
(február – jún, 
2022)

Indikátor má 
evidenčný cha-
rakter, nestano-
vuje sa cieľová 
hodnota.
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Vybrané indikátory pre ŠC 60

Mesto Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje služby 
digitálne s ohľadom na najnovšie poznatky behaviorálnych vied a orien-
tované na potreby obyvateliek a obyvateľov. Bratislava je technologicky 
samostatné a sebavedomé mesto, ktoré implementuje nové technológie 
rýchlo a zodpovedne. Mesto dbá na digitálnu inkluzivitu a prístupnosť 
všetkých digitálnych služieb mesta pre všetkých ľudí nezávisle od ich 
znevýhodnenia.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková hodnota 
(2021)

Cieľová hodno-
ta (2030) 

ŠC 60 I 1
Podiel obyvateľov, 
ktorí využívajú 
elektronické služby

Ide o štandardný ukazo-
vateľ využívania elektro-
nických služieb.

15 % obyvateliek a obyva-
teľov (väčšinu z nich tvoria 
zástupcovia právnických 
osôb, ktoré majú povinnosť 
komunikovať s verejnými 
inštitúciami elektronicky)

75 % 

ŠC 60 I 2
Spokojnosť obyva-
teľov s využívaním 
online služieb 

Ide o štandardný a etab-
lovaný ukazovateľ.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 60 I 3
Odhad úspo-
ry nákladov na 
rozvoj digitálnych 
služieb v dôsledku 
vyvíjania digitál-
nych služieb v réžii 
mesta

Silný interný tím efektívne 
vyhodnotí potreby mesta 
a vie nastaviť lepší výber 
technológií ako externá 
dodávka služieb. Naplne-
nie cieľa by malo prispie-
vať k znižovaniu výdavkov 
na IT služby.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 60 I 4
Počet digitálnych 
služieb sprístupne-
ných iným mestám 
na opensource 
platformách

Indikátor sleduje možnos-
ti mesta budovať interné 
kapacity k poskytovaniu 
digitálnych služieb a ná-
sledne ich sprístupňovať 
ďalším mestám.

Pre indikátor v súčasnosti 
nie je východisková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

C. 3. 2. 3 Zosúladená technická sieť  
pre budúcnosť

Mesto so zosúladenou technickou infraštruktúrou, 
ktorá sa pripravuje na budúcnosť.

Technická infraštruktúra je nevyhnutnou súčasťou mesta, ktoré dokáže 
odpovedať potrebám modernej doby. Mestom je koordinátorom pri 
implementácií, modernizácií a opravách inžinierskych sietí a komunikácií 
v meste. 

Bratislava je mestom bez (neustálych) rozkopávok. Mesto minimalizuje 
rozkopávky komunikácií na jeho území vďaka dlhodobému a zosúladené-
mu plánovaniu. Mesto prevádzkuje transparentný systém, vďaka ktorému 
dokáže efektívne skoordinovať opravy a rekonštrukcie komunikácií 
s rozširovaním siete kolektorov a káblovodov súkromnými prevádzko-
vateľmi. Týmto spôsobom môže mesto zdieľať náklady na rekonštrukciu 
so súkromnými prevádzkovateľmi ako aj zvýšiť kvalitu života obyvateľov 
a obyvateliek minimalizovaním rozkopávok. 

Mesto buduje infraštruktúru pre potreby modernej doby. Jej súčasťou 
je sieť nabíjacích staníc pre elektromobily, senzory na zber dát o situácii 
v meste v reálnom čase ako aj rozšírenie metropolitnej optickej siete pre 
pokrytie nárokov na robustnú dátovú infraštruktúru. 

Špecifické ciele

 → Mesto Bratislava komplexne rekonštruuje úseky komunikácií, 
pričom na základe transparentného systému je možná efektívna 
koordinácia medzi jednotlivými prevádzkovateľmi inžinierskych 
sietí na území mesta. ▶ ŠC 61

 → Mesto Bratislava prevádzkuje modernú technickú infraštruktúru 
umožňujúcu synergické poskytovanie viacerých služieb mestom 
ako aj systematický zber dát o meste. ▶ ŠC 62 
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Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Vysoká miera nekoordinovaných a neplánovaných rozkopávok ciest 
a chodníkov rôznymi prevádzkovateľmi. (technická infraštruktúra 
východiSko 3)

 → Nízka kvalita verejného osvetlenia. (technická infraštruktúra 
východiSko 4)

 → Nevyužitý potenciál Metropolitnej optickej siete. (technická  
infraštruktúra východiSko 5)

Očakávaná zmena 

Lepšou koordináciou viacerých aktérov, ktorá sa dosiahne zjednodušenou 
oznamovacou činnosťou a predvídateľnejším plánovaním rozkopávok, 
mesto zníži množstvo opakujúcich sa rozkopávok v rovnakých lokalitách. 
Vďaka tomu budú rozkopávky lacnejšie, čo povedie i k nižšiemu množstvu 
neplánovaných havarijných rozkopávok. Káblovody a kolektory sietí rovna-
ko znížia množstvo rozkopávok. Ich údržba bude výrazne jednoduchšia.

Plošnou obnovou inžinierskych sietí v správe podnikov sa rovnako docieli 
nižšie množstvo rozkopávok na základe havárií a zároveň sa vytvoria 
predpoklady na predvídateľnejšiu správu pre mimomestských hráčov. 

Vďaka modernizácii verejného osvetlenia pomocou novovzniknutého 
podniku Technických sietí Bratislava bude môcť mesto výrazne využívať 
synergický potenciál týchto investícií. Výsledkom bude oveľa viac ako iba 
zmodernizované verejné osvetlenie so zníženými prevádzkovými nákladmi, 
nižšou mierou svetelného smogu a lepšou kvalitou verejného priestoru. 

Spolu s týmto verejným osvetlením sa bude rozširovať Metropolitná 
optická sieť ako nevyhnutný základ ponúkania 5G siete v miestach neob-
slúžiteľných komerčnými spoločnosťami. 

Zároveň sa spolu s novým smart osvetlením synergicky rozširuje mestský 
kamerový systém doplnený o pracovnú skupinu, ktorá vyhodnocuje 
zbierané dáta. Zmodernizované verejné osvetlenie rovnako ponúka 
priestor pre senzory na zber aj ďalších dát (hustota premávky, kvalita 
ovzdušia a iné).

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Realizácia komplexných rekonštrukcií v rámci celého uličného profilu, 
tzv. complete streets.

 → Rozširovanie siete káblovodov a ich sprístupnenie ostatným správ-
com sietí. 

 → Rozširovanie siete kolektorov a ich sprístupnenie ostatným  
správcom sietí. 

 → Obnova inžinierskych sietí v správe mesta.

 → Rozširovanie siete mestského kamerového systému. 

 → Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia.

 → Rozširovanie metropolitnej optickej siete.

 → Pripojenie mestských budov do metropolitnej optickej siete. 

 → Zmena VZN o rozkopávkach.

 → Koordinačná platforma.

 → Vytvorenie dlhodobého plánu opráv/rekonštrukcií komunikácií pre 
účely koordinácie.

Identifikovaná investičná potreba

99 000 000 - 102 000 000 €
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Vybrané indikátory pre ŠC 61

Mesto Bratislava komplexne rekonštruuje úseky komunikácií, pričom na 
základe transparentného systému je možná efektívna koordinácia medzi 
jednotlivými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí na území mesta.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 61 I 1
Počet rozkopá-
vok (plánovaných 
a havarijných) 
v dôsledku havárií 
inžinierskych sietí 

Rozkopávky (plánované a neplánova-
né) by mali byť centralizované do čo 
najkomplexnejších rekonštrukcií a ko-
ordinované naprieč všetkými aktérmi. 
Vysoký počet rozkopávok je nepríjemný 
pre obyvateľov/ky danej lokality.

422 
(priemer 2015 – 
2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 2
Percento rozko-
pávok v dôsledku 
havárie zo všetkých 
rozkopávok

Rozkopávky v dôsledku havárie pou-
kazujú na jej zlý technický stav, ktorý 
vzniká v dôsledku investičného dlhu 
v oblasti modernizácie a rekonštrukcie 
technickej infraštruktúry.

53,3 % 
(priemer 2015 – 
2021)

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 3
Priemerný počet 
subjektov podie-
ľajúcich sa na roz-
kopávke v jednom 
území 

Vyššia miera koordinácie pri rozkopáv-
kach v jednej lokalite prináša benefit 
pre občanov v podobe menších ob-
medzení a pre správcov TI v možnosti 
rozdelenia nákladov na spätné úpravy 
komunikácií po rozkopávke.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 4
Priemerná periodi-
cita rozkopávok na 
jednom mieste 

Nižšia periodicita rozkopávok v 1 
lokalite prináša benefit pre občanov 
v podobe kvalitnejších komunikácií 
a nižšieho časového trvania obmedzení 
v dôsledku rozkopávok.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 5
Dĺžka káblovo-
dov v km 

Vďaka centralizácii vedenia káblov 
vyššie množstvo káblovodov prispieva 
k nižšiemu počtu rozkopávok.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 6
Počet nových ko-
lektorov 

Systémy pre bezvýkopové uklada-
nie sietí prináša benefit pre občanov 
v podobe nižšej miery obmedzení 
a pre prevádzkovateľov TI v podobe 
možnosti jednoduchého prenájmu, čo 
predstavuje spravidla nižšiu investičnú 
náročnosť uloženia siete.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 61 I 7
Podiel obnovenej 
TI v správe mesta 
a jeho spoločností 
z celkovej dĺžky TI 
v správe mest (v %)

Mesto a jeho spoločnosti môžu byť 
príkladom a lídrom v obnove TI. Koor-
dinácia mesta a mestských spoločností 
je z organizačného hľadiska ako aj 
z pohľadu rozpočtovania jednoduchšia 
v porovnaní s koordináciou s tretími 
stranami.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 62

Mesto Bratislava prevádzkuje modernú technickú infraštruktúru umožňujú-
cu synergické poskytovanie viacerých služieb mestom ako aj systematický 
zber dát o meste.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 62 I 1
Počet bezpeč-
nostných a do-
pravných kamier 
zapojených do 
mestského kame-
rového systému 
(bez kamier na 
zastávkach MHD)

Zlepšovanie pokrytia územia mesta bez-
pečnostnými kamerami má zásadný vplyv 
na zvyšovanie objasnenosti trestných 
činov. Napríklad v r. 2021 bola objasne-
nosť lúpežnej trestnej činnosti na území 
Bratislavy na úrovni 63,6 %. Ambíciou je 
byť nápomocný štátnej polícii kvalitnými 
dátami z kamerového systému a dosiahnuť 
tak zvýšenie objasnenosti lúpeží nad 75 %. 
Objasnenosť krádeží 2-stopových motoro-
vých vozidiel je na úrovni 21,2 %. Vylepše-
ním MKS a pridaním siete kvalitných ANPR 
kamier (s rozpoznávaním EČV) je ambíciou 
zvýšiť objasnenosť nad 25 %.

328 700

ŠC 62 I 2
Hustota pokrytia 
metropolitnou 
optickou sieťou  
(% rozlohy mesta)

Metropolitná optická sieť tvorí základ ako 
pre kamerový systém, tak pre senzorickú 
sieť. Zároveň prepája mestské budovy 
a cestnú dopravnú signalizáciu. Rozvinutá 
metropolitná optická sieť umožní plošný 
zber dát/zásobovanie dátami na území 
celého mesta.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je výcho-
disková hodno-
ta k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľo-
vá hodnota 
k dispozícii. 

ŠC 62 I 3
Podiel multifunkč-
ného smart osvet-
lenia z celkovej 
sústavy (%) 

Verejné osvetlenie spínané na úrovni 
svetelného bodu s napájacou sieťou pre-
vádzkovanou trvalo pod napätím vytvára 
hustú sieť napájacích bodov v rámci ulíc 
mesta využiteľnú ako pre elektromobilitu 
v rezidenčných oblastiach s bytovými 
domami, tak pre ďalšie služby (napr. infor-
mačné LED tabule s aktuálnymi príchodmi 
autobusov).

7 % 31 % 

ŠC 62 I 4
Podiel obnove-
ného verejného 
osvetlenia (%)

10 % 
(Modernizácia 
svietidiel 2018 – 
2021)

100 %

ŠC 62 I 5
Počet mestských 
budov využívajú-
cich metropolitnú 
optickú sieť

Pripájanie mestských budov a objektov 
k metropolitnej optickej sieti prináša úspo-
ru nákladov na dátovú konektivitu.

5 budov Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľo-
vá hodnota 
k dispozícii.
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C. 3. 3 Mesto pripravené čeliť zmene klímy 

Mesto sa proaktívne pripravuje na zmenu klímy 
prostredníctvom udržateľného nakladania s prírodnými 
zdrojmi a odpadom, znižovania svojej uhlíkovej 
stopy a budovania odolnosti proti environmentálnym 
hrozbám. 

Kľúčové slová: informovanosť o zmene klímy, odolnosť, znižovanie 
emisií skleníkových plynov, environmentálne povedomie, 
zhodnocovanie zdrojov, obehové hospodárstvo

C. 3. 3. 1 Zapojenie sa do boja o klimatickú 
odolnosť 

Mesto monitoruje a informuje o stave životného 
prostredia, zvyšuje environmentálne povedomie 
svojich obyvateľov a aktívne využíva regulačné 
nástroje na zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

Klimatická zmena významne ovplyvní každodenný život v meste. Bratisla-
va vytvorila a implementuje jednotnú stratégiu pre zmierňovanie a adap-
táciu mesta na zmenu klímy prostredníctvom udržateľného plánovania, 
rozvoja a budovania environmentálneho povedomia obyvateľov. 

Mesto pri svojom územnom plánovaní využíva eko index ako záväzný 
regulačný nástroj, ktorý sumárne vyhodnocuje druh a množstvo po-
trebných adaptačných opatrení pre funkčné plochy. Eko index pomáha 
mestu definovať klimatické zóny na území mesta a následne identifikovať 
potrebné adaptačné opatrenia na budovanie odolnosti týchto území. 

Bratislava je mestom, ktorého rozvoj je klimaticky odolný a nízko emisný. 
Mesto prijíma opatrenia, ktoré znižujú dopady klimatickej krízy so špeci-
álnym dôrazom na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Mesto aktívne znižuje 
svoju uhlíkovú stopu a cieľavedome pretvára a rozvíja sieť verejných 
priestorov, ktoré sú schopné zvládať prívalové dažde a znižujú tvorbu 
nepokrytých ostrovov s veľmi teplými povrchmi. 

Bratislava je dobre informovaným a proaktívnym mestom. Mesto prevádz-
kuje monitorovaciu sieť, ktorá mu umožňuje priebežne kontrolovať stav 
a znečistenie životného prostredia a včas prijať adaptačné a regulačné 
opatrenia, ktoré zvyšujú jeho odolnosť voči environmentálnym hrozbám. 

Bratislava je vedúcim partnerom pri riešení tém životného prostredia. 
Mesto prepája aktérov, aktérky a komunity, ktoré rozvoj mesta zaujíma 
a vytvára priestor, kde sa môžu zapojiť do udržateľného rozvoja mesta 
a zlepšovania ochrany životného prostredia. Mesto zvyšuje environ-
mentálne povedomie svojich obyvateľov a obyvateliek prostredníctvom 
mestského environmentálneho centra, vzdelávacích programov pre deti 
a mládež a celoročných kampaní zameraných na štyri okruhy tém: ochrana 
a podpora biodiverzity, cirkulárna ekonomika, udržateľná mobilita a ener-
getika, zvyšovanie odolnosti obyvateľov a obyvateliek.
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Špecifické ciele 

 → Mesto Bratislava je klimaticky odolným mestom aj vďaka adaptač-
ným opatreniam vyplývajúcim z moderných regulačných nástrojov 
(eko index). ▶ ŠC 63

 → Mesto Bratislava je mestom, ktoré zmierňuje klimatickú krízu 
znižovaním emisií skleníkových plynov a zmenou energetického 
mixu v prospech obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Zmenou 
energetického mixu v prospech obnoviteľných zdrojov. Bratislava 
zvyšuje svoju odolnosť voči environmentálnym hrozbám. ▶ ŠC 64

 → Mesto Bratislava je mestom vytvárajúcim priestor pre spoločné 
plánovanie udržateľného rozvoja a podporu environmentálneho 
povedomia svojich obyvateliek a obyvateľov. ▶ ŠC 65

 → Mesto Bratislava je dobre informovaným mestom využívajúcim 
moderné technológie na priebežné monitorovanie stavu životného 
prostredia, čo jej pomáha pri napĺňaní jej cieľov a politík a pri 
zvyšovaní kvality života. ▶ ŠC 66

Tieto ciele reagujú na východiská 

 → Slabý vzťah k životnému prostrediu. (MeStSký rozvoj a úzeMné 
Plánovanie východiSko 10)

 → Nenaplnený potenciál pri spolupráci s externými subjektami 
z rôznych sektorov a práce s verejnosťou za účelom zvyšovania 
environmentálneho povedomia. (Životné ProStredie východiSko 5)

 → Nedostatok a nedostupnosť informácií – asymetria informácií voči 
rôznym aktérom. (Životné ProStredie východiSko 3)

 → Negatívny vplyv environmentálnych hrozieb na kvalitu zložiek 
životného prostredia a kvalitu života v meste Bratislava. (Životné 
ProStredie východiSko 4)

 → Nedostatočná legislatívna podpora potrebná pre výkon kompetencií 
mesta v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá je  
daná platným znením právnych predpisov. (Životné ProStredie 
východiSko 1)

 → Mestské budovy sú energeticky náročné a produkujú veľké množstvo 
emisií skleníkových plynov (ekonoMický rozvoj východiSko 3)

Očakávaná zmena

Eko index ako regulačný nástroj bude viesť k zníženiu spevnených plôch 
a plôch z vodenepriepustných materiálov, zvýšeniu podielu rôznych typov 
zelene vrátane najmä viacetážovej zelene a zelene na konštrukciách, 
tvorbe prírode- blízkych spôsobov zachytávania zrážkovej vody, príp. 

systémov pre jej opätovné využitie, realizácii vegetačných striech na 
budovách a iných objektoch.

Základnými nástrojmi pre dosiahnutie tohto strategického cieľa sú najmä 
zákon o hlavnom meste, štatút HM SR BA, územný plán a jeho nástroje. 
Priestor vidíme najmä v nastavení kompetencií a právomocí v oblasti 
ochrany kvality ovzdušia (nízkoemisné zóny, malé zdroje znečisťovania), 
pôd (koncepcia ochrany mestských pôd pred degradáciou a kontaminá-
ciou) a vôd (malé vodné toky, ochrana vodných zdrojov, environmentálne 
záťaže, nakladanie so zrážkovými vodami), potreba koordinovaného 
adaptačného a mitigačného plánovania v súvislosti so zmenou klímy, 
zjednodušenie a debyrokratizácia delimitácie majetku. 

V príprave je tiež nový zákon o ochrane ovzdušia a klimatický zákon, 
zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon o krajinnom 
plánovaní. Európska komisia v súčasnosti taktiež pripravuje európsky 
klimatický zákon, ktorého účelom bude cieľ stanovený v Európskej zelenej 
dohode13 začleniť do právnych predpisov, aby sa hospodárstvo a spo-
ločnosť Európy stali klimaticky neutrálne do roku 205014. Návrhy nových 
zákonov vytvoria nové požiadavky na štátnu správu, samosprávu aj na 
prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania, ktoré sa budú musieť premietnuť 
aj do legislatívy mesta. V súvislosti s tým je potrebné aj zabezpečenie 
adekvátnych kapacít (ľudských, finančných) na samosprávach – na meste, 
v jeho organizáciách a na mestských častiach. 

Využitie digitalizácie a technického pokroku pre zlepšenie koordinácie 
naprieč mestskými úradmi, miestnymi úradmi a mestskými organizáciami, 
resp. rezortnými organizáciami v oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia (zdieľanie informácií, vzájomná informovanosť a pod.) Bratislava 
už niekoľko rokov presadzuje politiku otvorených dát, avšak tento trend 
ešte nie je úplne rozšírený v niektorých konkrétnych rezortných organizá-
ciách v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Kvôli tzv. asymetrii 
informácií dochádza často k vzniku problémov, ktorým by bolo možné 
predísť, ak by mali jednotlivý aktéri včas prístup k informáciám, prípadne 
by nemuseli vynakladať zdroje na získavanie a tvorbu informácií, ktoré 
vytvorené už sú, ale nie sú verejne dostupné. 

Základné monitorovacie stanice SHMÚ na území Bratislavy neposkytujú 
dostatočne podrobné informácie o kvalite ovzdušia a vývoji počasia pre 
celé územie a neposkytujú ani krátkodobé predpovede pre kvalitu ovzdu-
šia. Výsledky modelových simulácií SHMÚ pre O3, NO2, PM10 a PM2,5 
ukazujú, že v Bratislave existujú aj miesta, kde je situácia pravdepodobne 
horšia ako na Trnavskom mýte. Ide hlavne o ulice kaňonovitého typu 
s vysokou intenzitou dopravy. Mestská monitorovacia sieť umožní mestu 

13  EURÓPSKA KOMISIA. Európska zelená dohoda. 

14  EURÓPSKA KOMISIA. Dlhodobá stratégia do roku 2050.
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vytvárať a zverejňovať predpovede počasia či kritických hodnôt znečiste-
nia ovzdušia vo veľmi detailnej mierke, vďaka čomu dochádza k prevencii 
negatívnych dopadov na zdravie, no tiež napr. k šetreniu nákladov na 
zimnú údržbu.

Bratislava bola zároveň v apríli 2022 vybraná do skupiny 100 miest, ktoré 
majú v rámci misie EÚ „100 Climate-Neutral and Smart Cities“ demonštro-
vať prechod na klimatickú neutralitu do roku 2030. Ide o jednu z piatich 
misií programu Horizon Europe, prostredníctvom ktorých program koncen-
truje zdroje a úsilie na zvládnutie veľkých výziev nasledujúceho desaťročia. 
Zároveň ide o oblasti, ktorých riešenie si vyžaduje zásadnú transformáciu 
podmienenú vedeckým a technologickým pokrokom, ale aj zmenou 
správania ľudí. Bratislava plánuje využiť túto iniciatívu na systemizáciu 
agend klímy, dekarbonizácie a udržateľnosti a na intenzívnejšie prepojenie 
aktivít, ktoré už mesto a aktéri na území mesta v týchto oblastiach 
vykonávajú s cieľom dosiahnuť čo najvyššie úspory CO2 pri efektívnom 
využívaní dostupných zdrojov.

V úvodnej fáze misie mesto vypracuje tzv. Climate City Contract, ktorý 
je nosným prvkom misie. Ide o plán dekarbonizácie v piatich hlavných 
oblastiach a zároveň plán spolupráce s relevantnými aktérmi, ktorí by 
mali byť do úsilia na dosiahnutie uhlíkovej transformácie zapojení, vrátane 
rôznych úrovní verejnej správy, akadémie, súkromného a tretieho sektora 
a v neposlednom rade občanov. Päť hlavných oblastí dekarbonizácie, 
ktoré sú najväčšími zdrojmi emisií skleníkových plynov, sú: 1. stacionárna 
energia (všetky budovy a areály na území mesta), 2. doprava (všetky 
druhy mobility, najmä cestná doprava), 3. odpady/cirkulárna ekonomika 
(energia potrebná na odvoz a spracovanie odpadu, plyny vznikajúce pri 
rozklade tuhého odpadu), 4. poľnohospodárstvo, lesníctvo a iné využitie 
pôdy (AFOLU) – emisie vyplývajúce zo zmena využívania a efektívne 
využívanie pôdy a na druhej strane rozširovanie záchytov uhlíka/carbon 
sinks) a 5. industriálne procesy a využívanie produktov (IPPU). 

V súčasnosti existuje na meste viacero grantových programov, ktoré 
podporujú miestne komunity, obyvateľky a obyvatelia v ich snahe o zlep-
šenie verejných priestorov a životného prostredia. Sme toho názoru, že 
v týchto aktivitách by sa mali rezortné organizácie, súkromný, občiansky 
a akademický sektor, mesto a jeho organizácie, mestské časti, BSK a iné, 
spájať a budovať koncepčne infraštruktúru pre zvyšovanie environmen-
tálneho povedomia vrátane environmentálnej výchovy. Popularita týchto 
grantových programov a participatívnych iniciatív rastie, preto by mesto 
malo naďalej zintenzívňovať svoju činnosť v tomto smere. 

Veľkú príležitosť ovplyvnenia environmentálneho povedomia pozitívnym 
spôsobom vidíme aj v budovaní konceptuálnej environmentálnej výchovy 
všetkých vekových skupín. Environmentálne programy a mestské 
environmentálne centrum by mali byť zastúpené mestskými organizáciami 
(najmä ZOO Bratislava a Mestské lesy), ale aj v spolupráci s environmen-
tálnymi mimovládnymi organizáciami (BROZ, Daphne, Živica), univerzitami 
a vedeckými pracoviskami vrátane tých medzinárodných. Kľúčovými 

v rozvoj environmentálneho povedomia detí a mládeže sa stávajú centrá 
voľného času a budúce mestské environmentálne centrum. 

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanovených cieľov

 → Definovanie ekoindexu ako regulačného nástroja pre územné pláno-
vanie, zabezpečujú dostatočnú kvalitu a kvantitu adaptačno-mitigač-
ných opatrení a opatrení na podporu biodiverzity.

 → Program monitoringu kvality životného prostredia - hluková mapa, 
monitorovanie výskytu tepelných ostrovov, monitorovanie intenzity 
dopravy.

 → Vytvorenie mestského integrovaného informačného systému  
o kvalite životného prostredia.

 → Vytvorenie environmentálnych centier.

 → Realizácia aktivít v celoročných environmentálnych kampaniach  
na zvyšovanie environmentálneho povedomia. 

 → Akčný plán pre udržateľný energetický rozvoj mesta a adaptáciu  
na zmenu klímy (SECAP).

 → Realizácia rôznych prírode blízkych adaptačných opatrení na 
plochách a objektoch v majetku mesta, mestských organizácií 
a mestských častí.

 → Vytváranie klimaticky odolných verejných priestorov realizáciou 
výsadby a znižovania rozlohy vodenepriepustných umelých povrchov.

 → Adaptácia existujúcej dopravnej infraštruktúry na zmenu intenzity 
zrážok v dôsledku zmeny klímy.

 → Program Klimaticky odolná Bratislava.

 → Varovný systém pre extrémne prejavy počasia v dôsledku zmeny 
klímy.

Identifikovaná investičná potreba 

1 121 040 €
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Vybrané indikátory pre ŠC 63

Mesto Bratislava je klimaticky odolným mestom aj vďaka adaptačným 
opatreniam vyplývajúcim z moderných regulačných nástrojov (eko index).

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 63 I 1
Eko index ako regu-
lačný nástroj pre re-
alizáciu adaptačných 
opatrení

Binárny indikátor sleduje schválenie 
eko indexu ako záväzného regulač-
ného nástroja v územnoplánovacích 
dokumentoch na podklade analýzy 
klimatických zón. V súčasnosti nee-
xistuje záväzný index, ktorý sumárne 
vyhodnocuje územia (funkčné plochy) 
cez prizmu potrebných adaptačných 
opatrení. Existujúci index zelene nie je 
dostatočný územnoplánovací nástroj 
pre adaptáciu mesta na zmenu klímy.

Nenaplnené Naplnené 

ŠC 63 I 2
Počet rozvojových 
a transformačných 
zón navrhnutých 
v súlade s regulatívmi 
vyplývajúcimi z eko 
indexu

Indikátor meria dopad eko indexu – 
jeho implementáciu na rozvojových 
a transformačných zónach v meste. 
Eko index ako záväzný index pre územ-
ný plán, ktorý sumárne vyhodnocuje 
druh a množstvo potrebných adaptač-
ných opatrení pre funkčné plochy (napr. 
zraniteľnosť voči prívalovým dažďom, 
záplavám, zelené strechy, atď). (V bu-
dúcnosť bude možné podľa konkrétnej 
štruktúry eko indexu zvoliť indikátory 
merajúce špecifický environmentál-
ny dopad eko indexu v jednotlivých 
zónach). 

0 6 rozvojových 
a transfor-
mačných zón 
bude navrhnu-
tých v súlade 
s regulatívmi 
vyplývajúcimi 
z eko indexu.

ŠC 63 I 3
Výmera rozvojových 
a transformačných 
zón navrhnutých 
v súlade s regulatívmi 
vyplývajúcimi z eko 
indexu v ha

0 Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 64

Mesto Bratislava je mestom, ktoré zmierňuje klimatickú krízu znižovaním 
emisií a zmenou energetického mixu v prospech obnoviteľných zdrojov. 
Bratislava zvyšuje svoju odolnosť voči environmentálnym hrozbám.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 64 I 1
Pokles produkcie emisií 
CO2 v tonách, CO2 ekv. 
v tonách v jednotlivých 
sektoroch  
(alternatívne možno 
využiť: konečná spotreba 
energie podľa druhu zdroja 
energie /fosílne palivá, 
energia z obnoviteľných 
zdrojov/ v MWh v jednotli-
vých sektoroch; vyrobená 
elektrická energia v MWh 
podľa zdroja /obnoviteľné, 
neobnoviteľné/)

Ide o základné etablované uka-
zovatele pre oblasti: energetika, 
doprava, budovy a ostatné zaria-
denia, miestnu produkciu elek-
trickej energie a pod., sledované 
aj v rámci Dohovoru primátorov 
a starostov používané mestami 
EÚ. Časom je možné využiť aj iné 
ukazovatele. Ich plnenie bude 
sledované v samostatnom akč-
nom pláne – SECAPe (Sustainable 
Energy and Adaptation Action 
Plan), ktorý mesto bude tvoriť 
na základe Dohovoru primátorov 
a starostov o klíme a energetike 
(Covenant of Mayors) s podporou 
projektu grantu EHP a Nórska na 
roky 2021 – 2024.

20 % pokles 
produkcie 
emisií CO2 
v tonách (CO2 
ekv. v tonách 
v jednotlivých 
sektoroch)
(2020, k tzv. 
východisko-
vému roku, 
ktorým bol 
stanovený rok 
2005)

55 % pokles 
produkcie 
emisií CO2 
v tonách 
(CO2 ekv. 
v tonách 
v jednot-
livých 
sektoroch). 
Cieľová hod-
nota môže 
byť neskôr-
nastavená 
ambicióz-
nejšie, 
keďže mesto  
Bratislava je 
medzi 100 
mestami, 
ktoré sa 
budú snažiť 
byť klimatic-
ky neutrálne 
do roku 
2030.

ŠC 64 I 2
Podiel rozlohy (km2) 
ostrovov veľmi teplých 
povrchov z celkovej roz-
lohy katastrálneho územia 
mesta na základe letecké-
ho termografického sním-
kovania raz za obdobie 3 
rokov (1 deň a noc v zime, 
1 deň a noc v lete)

Takmer 20 % rozlohy k.ú. mesta 
(74 km2) je v letných mesiacoch 
postihnutých výraznejším prehrie-
vaním plôch (v priemere teploty 
povrchov dosahujú o min. o 5°C 
viac ako je priemerná teplota 
zatiaľ nezastavaných území). 
Sú to územia vo veľkej miere 
v súkromnom vlastníctve, resp. vo 
vlastníctve štátu, pre ktoré je cha-
rakteristické najmä: kompaktnosť 
zástavby s minimálnym zastúpe-
ním viacetážovej zelene, intenzív-
ne využívanie poľnohospodárskej 
pôdy s minimálnym zastúpením 
krajinnej zelene, vodných prvkov, 
prítomnosť parkovacích plôch 
a dopravnej a technickej infraš-
truktúry bez zastúpenia viacetá-
žovej zelene.

20 % Hodnota ne-
prekročí 20 
% v zastabi-
lizovaných 
územiach 
a v ostat-
nom území 
postupne 
klesá.
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ŠC 64 I 3
Počet lokalít infraštruk-
túry nachádzajúcej sa 
v podjazdoch, tuneloch, 
podchody pre chodcov, 
prípadne úseky pod 
mostami, na ktorých boli 
vykonané adaptačné opat-
renia proti intenzívnym 
krátkodobým zrážkam

Indikátor sleduje realizáciu adap-
tačných opatrení na kritických 
úsekoch zraniteľných pri inten-
zívnych krátkodobých zrážkach, 
pri ktorých je predpoklad ich 
častejšieho výskytu v dôsledku 
klimatickej zmeny.

0 17 

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 64 I 4
Podiel energie z obnoviteľ-
ných zdrojov energie (OZE) 
na konečnej energetickej 
spotrebe mesta (%), 

Indikátory sledujúce monitoro-
vanie tém obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE) a energetickej 
transformácie.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 64 I 5
Miestna produkcia elek-
trickej energie (MWh)

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

ŠC 64 I 6
Výdavky mesta na podpo-
ru OZE v eurách

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisková 
hodnota k dis-
pozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota 
k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 65

Mesto Bratislava je mestom vytvárajúcim priestor pre spoločné plánovanie 
udržateľného rozvoja a podporu environmentálneho povedomia svojich 
obyvateliek a obyvateľov.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová 
hodnota 
(2030) 

ŠC 65 I 1
Počet environmentálnych 
centier (mesta a mest-
ských organizácií)

Nedávno sa dokončila výstavba prvého 
environmentálneho centra na Kamzíku 
na Kolibe. Okrem toho, majú Mestské 
lesy 2 mobilné včelíny, realizujú prírodo-
vedné vychádzky a prednášky pre deti 
s prírodnou tematikou, ZOO Bratislava 
ponúka pre školy interaktívne programy 
ekologickej výučby ako doplnok prírodo-
vedy, biológie a ekológie. 

1 4

ŠC 65 I 2
Počet programov ročne 
venovaných environmen-
tálnym témam v rámci 
pedagogického procesu 
prebiehajúcich v mest-
skom environmentálnom 
centre

Indikátor sleduje počet programov veno-
vaných environmentálnym témam (biod-
iverzita, cirkulárna ekonomika a odpady, 
zmena klímy, udržateľné staviteľstvo, 
mobilita, energetika).

0 6 

Vybrané indikátory pre ŠC 66

Mesto Bratislava je dobre informovaným mestom využívajúcim moderné 
technológie na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia, čo jej 
pomáha pri napĺňaní jej cieľov a politík a pri zvyšovaní kvality života.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 66 I 1
Integrovaný infor-
mačný systém o ži-
votnom prostredí 
na území mesta pre 
verejnosť

V súčasnosti nemá mesto integrovaný 
systém pre jednotlivé témy životného 
prostredia a zmeny klímy na jednom mies-
te. Binárny ukazovateľ sleduje zavedenie 
integrovaného informačného systému, 
pričom po jeho zavedení sa môže nahradiť 
alternatívnymi ukazovateľmi využívania 
systému (počet užívateľov, počet návštev 
webovej lokality, počet datasetov, atď.).

Nenaplnené Naplnené

ŠC 66 I 2
Počet monitorova-
cích zariadení klímy 
a ovzdušia (podľa 
možností budú me-
rať aj hluk a doprav-
nú situáciu)

Indikátor sleduje úspešnosť zavedenia 
mestských senzorov merajúcich kvalitu 
ovzdušia či iné meteorologické /environ-
mentálne parametre.  
Doplnkovo možno použiť aj počet monito-
rovaných indikátorov, % územia pokrytého 
monitorovacou sieťou.

4 400 
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C. 3. 3. 2 Udržateľný prístup k využívaniu 
a zhodnocovaniu zdrojov 

Mesto s infraštruktúrou na energeticky efektívne 
a udržateľné narábanie a zhodnocovanie zdrojov. 

Mesto motivuje svojich obyvateľov k udržateľnému spôsobu života. 
Bratislava má vybudovanú infraštruktúru pre energeticky efektívne 
a udržateľné narábanie a zhodnocovanie zdrojov a odpadu.

Mesto svojím správaním a komunikáciou podnecuje obyvateľov k udr-
žateľnému využitiu zdrojov. Mestské budovy sú energeticky efektívne, 
čo znižuje ich uhlíkovú stopu ako aj náklady na ich správu. Magistrát 
a mestské organizácie idú príkladom v oblasti prevencie vzniku odpadu. 
Mesto využíva obnoviteľné zdroje energie a lokálne zdroje. Všetky verejné 
podujatia mesta zavádzajú riešenia na znižovanie odpadu a využívanie 
dlhodobo udržateľných produktov s možnosťou ich opätovného použitia 
a následného materiálového zhodnotenia. 

Mesto buduje infraštruktúru potrebnú na prechod na cirkulárnu ekonomiku. 
Predchádzanie vzniku odpadov je jedným z najdôležitejších opatrení 
v rámci prechodu na obehové hospodárstvo. Mesto pomáha obyvateľkám 
a obyvateľom lepšie využiť existujúce zdroje prostredníctvom dostupných 
zberných dvorov, komunitných kompostární a sietí re-use centier v každej 
mestskej časti. Cieľom je zvyšovať mieru triedenia a recyklácie, znížiť 
skládkovanie a zároveň aj spaľovať menej odpadu. 

Špecifický cieľ 

 → Mesto Bratislava disponuje energeticky efektívnymi budovami 
s cieľom znižovať svoju uhlíkovú stopu ako aj náklady na ich správu. 
▶ ŠC 67

 → Mesto Bratislava energeticky zhodnocuje vytvorený zmesový 
odpad v maximálnej miere s cieľom minimalizovať negatívne 
dopady života v meste na životné prostredie. ▶ ŠC 68

 → Mesto Bratislava má vytvorenú potrebnú infraštruktúru na 
minimalizáciu miery skládkovania, na maximalizáciu materiálového 
a energetického zhodnotenia odpadov a na efektívny a spravodlivý 
výber poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu. ▶ ŠC 69

 → Mesto Bratislava minimalizuje tvorbu odpadov svojich organizácií 
a na svojich podujatiach. ▶ ŠC 70

Tieto ciele reagujú na východiská

 → Mesto nedostatočne využíva potenciál svojich nehnuteľností; mest-
ské budovy sú energeticky a environmentálne neefektívne budovy. 
(ekonoMický rozvoj východiSko 3) 

 → V Bratislave sa tvorí vysoké množstvo odpadu. (technická infraš-
truktúra východiSko 1)

 → Mesto nevyužíva možnosti zhodnocovania odpadu do maximálnej 
možnej miery. (technická infraštruktúra východiSko 2)

Očakávaná zmena

Mesto v súčasnosti prevádzkuje zariadenie pre energetické využívanie 
odpadu (ZEVO). Jeho životnosť končí v roku 2027 a predpokladá 
nevyhnutnú modernizáciu. Kým dnes sa teplo zo spaľovania odpadu 
(OLO) ďalej nezužitkováva, cieľom je, aby Bratislava po vzore miest ako 
Kodaň, Viedeň či Štokholm mohla prevádzkovať moderné ZEVO, ktoré 
naplní najvyššie štandardy. Takéto zariadenie bude spracovávať zmesový 
odpad. Teplo z jeho spálenia sa dostane do lokálnej siete. Bude dosahovať 
minimálne emisné limity a materiálový tok škvary bude uzavretý.

Vďaka dodatočným investíciám sa vytvoria predpoklady pre ešte lepšie 
zhodnotenie odpadov. Dobudovaním infraštruktúry triedeného zberu 
odpadu sa zlepší podiel materiálového a energetického zhodnotenia 
odpadu v prospech triedenia. Cieľom je dosiahnuť 65 % triedenie; 30 % 
energetické zhodnocovanie a iba 5 % skládkovanie. Zavedenie systému 
zberu kuchynského odpadu, vybudovaním mestskej a podporou komunit-
ných kompostárni vytvoria podmienky pre zvýšenie objemu kompostova-
teľného odpadu. Cieľom je zvýšiť ročný zber na 48 500 ton odpadu.

Budovanie reuse centier (centier druhotného využitia) napomôže ďalšiemu 
zhodnocovaniu potenciálneho odpadu a rovnako zníži jeho tvorbu. Zlep-
šenie dostupnosti zberných miest a dvorov bude motivovať obyvateľky 
a obyvateľov k znižovaniu tvorby komunálneho odpadu. Je to práve 
blízkosť zberných dvorov, ktorá ovplyvňuje ich využitie. Zavedenie systé-
mu pay-as-you-throw (platenia za iba to, čo vyprodukujete) zvýhodní ľudí, 
ktorí tvoria menej odpadu.

Vďaka digitalizácii a zjednodušeniu procesov ľudia vyriešia všetky 
požiadavky na jednom mieste elektronicky cez aplikáciu a zákaznícky 
self-service. Automatizovaný zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov 
využitím moderných technológií zvýši efektivitu a umožní pružne reagovať 
na zmeny v odpadovom hospodárstve mesta.

Magistrát a mestské organizácie (RO/PO/OS) pôjdu príkladom, pričom 
aj toto nepriamo zvýši štandardy pre zavedenie podobných postupov aj 
v iných verejných či súkromných organizáciach. Bratislavské vianočné 
trhy boli prvým verejným podujatím s aktívnou prevenciou odpadu. Ďalšie 
verejné podujatia budú nasledovať ich štandardy. Aj vďaka tomu sa tento 



233232

prístup dostane do ešte širšieho povedomia obyvateľstva. Verejné mest-
ské budovy sa budú postupne rekonštruovať, certifikovať a znižovať svoju 
závislosť na centralizovanej energetickej sieti. V dlhodobom horizonte 
budú finančne výhodnejšie a slúžiť ako konkrétne príklady udržateľných 
budov.

Plánované kľúčové projekty a opatrenia na dosiahnutie  
stanoveného cieľa

 → Vytvorenie majetkovej politiky portfólia.

 → Znižovanie energetickej náročnosti budov implementáciou energetic-
kých opatrení.

 → Zavádzanie systému energetického manažmentu s kontinuálnym vy-
hodnocovaním spotrieb energií a pravidelnou realizáciou optimalizácií. 

 → Modernizácia a ekologizácia ZEVO. 

 → Dobudovanie infraštruktúry triedeného zberu odpadu. 

 → Zavedenie systému zberu kuchynského odpadu.

 → Vybudovanie mestskej kompostárne.

 → Budovanie reuse centier (centier druhotného využitia).

 → Vybudovanie nových dostupných zberných dvorov.

 → Elektronická evidencia odpadov a spravodlivé poplatky. 

 → Digitalizácia zberu a procesov v OLO.

 → Implementácia konceptu „Magistrát bez odpadu” pre ostatné mest-
ské spoločnosti.

Identifikovaná investičná potreba 

142 000 000 €

Vybrané indikátory pre ŠC 67

Mesto Bratislava disponuje energeticky efektívnymi budovami s cieľom 
znižovať svoju uhlíkovú stopu ako aj náklady na ich správu.

Indikátor Odôvodnenie indikátora Východisková 
hodnota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 67 I 1
Podiel mestských bu-
dov využívajúcich OZE/
VUKVET (%)

Využívanie obnoviteľ-
ných zdrojov energie, 
prípadne vysokoúčinnú 
kombinovanú výro-
bu elektriny a tepla 
pre mestské budovy, 
predovšetkým z lokál-
nych zdrojov (spotreba 
v mieste výroby) vytvára 
predpoklad na menšiu 
závislosť na centralizova-
nej energetike.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispo-
zícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodno-
ta k dispozícii.

ŠC 67 I 2
Energetická certifikácia 
významne obnovovaných 
mestských budov - po-
čet obnovených budov 
s energetickým certifiká-
tom/ vyčíslenie úspory na 
energiách

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je východisková 
hodnota k dispo-
zícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti nie 
je cieľová hodno-
ta k dispozícii.

Vybrané indikátory pre ŠC 68

Mesto Bratislava energeticky zhodnocuje vytvorený zmesový odpad 
v maximálnej miere s cieľom minimalizovať negatívne dopady života 
v meste na životné prostredie.

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 68 I 1
Podiel mestských 
budov so zavede-
ným centralizova-
ným energetickým 
manažmentom 

Zber dát o spotrebe energií a ich cen-
tralizácia na jednom mieste vytvára 
potenciál optimalizácie spotrieb najmä 
s ohľadom na možnosť odhalenia anomá-
lií pri užívateľskom správaní. Porovnaním 
viacerých podobných objektov vďaka 
centralizovanému EM je možné efektív-
nejšie odhaľovať plytvania/nadspotreby 
a navrhovať racionalizačné opatrenia.
Mesto prevádzkuje ZEVO, ktorého život-
nosť končí v roku 2027 a je nevyhnutná 
jeho modernizácia. Bratislava potrebuje 
po vzore miest ako Kodaň, Viedeň, či 
Štokholm prevádzkovať moderné ZEVO, 
ktoré spĺňa najvyššie BAT štandardy. 
Takéto ZEVO bude spracovávať zmesový 
odpad a zásobovať obyvateľov teplom. 
Zároveň bude ZEVO dosahovať minimál-
ne emisné limity a bude mať uzavretý 
materiálový tok škvary.

Pre indikátor 
v súčas-
nosti nie je 
východisko-
vá hodnota 
k dispozícii.

Pre indikátor 
v súčasnosti 
nie je cieľová 
hodnota k dis-
pozícii.

ŠC 68 I 2
Celkové množstvo 
tepelnej energie 
dodanej do sústavy 
tepla

0 GWh/rok 185 GWh/rok 
(od roku 2027)

ŠC 68 I 3
Celkové množstvo 
dodanej elektrickej 
energie do rozvod-
nej siete

37,2 GWh/rok 60,4 GWh/rok 
(od roku 2027)
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Vybrané indikátory pre ŠC 69

Bratislava minimalizuje tvorbu odpadov svojich organizácií a na svojich 
podujatiach.

Indikátor Odôvodnenie indiká-
tora

Východisková hod-
nota (2021)

Cieľová hodnota 
(2030) 

ŠC 69 I 1
Množstvo vyprodu-
kovaného zmeso-
vého odpadu na 
magistráte/v mest-
skej organizácii na 
zamestnanca za rok

Magistrát a mestské 
organizácie (RO/PO/OS) 
majú byť príkladom pre 
verejnú správu v oblasti 
predchádzania vzniku 
odpadov (priklad: Kan-
celária Prezidenta SR)

100,4 kg/zamestna-
nec/rok 

(odhad počas plnej 
prevádzky magistrá-
tu; pozn.: počas pan-
demických rokov sa 
nedala miera odpadu 
presne zmerať)

Pre indikátor v súčas-
nosti nie je cieľová 
hodnota k dispozícii
(bude porovnané 
s prvým rokom, kedy 
dôjde k meraniu 
odpadu, cieľom je 
znížiť množstvo odpadu 
približne o 60 % na 
zamestnanca/rok)

ŠC 69 I 2
Celkové množstvo 
vyprodukovaného 
zmesového odpadu 
na mestských 
podujatiach a ostat-
ných podujatiach 
na pozemkoch 
v správe mesta.

Po vzore bratislav-
ských vianočných trhov 
sa bude pokračovať 
v zavádzaní opakovane 
použiteľných alternatív 
(riad) pre dosiahnutie 
cieľa: menej odpadu na 
verejných podujatiach.

Pre tento indikátor 
v súčasnosti nie je 
východisková hodno-
ta k dispozícii.

<10 % súčasného 
množstva
(bude porovnané 
s prvým rokom, kedy 
dôjde k meraniu odpa-
du vyprodukovaného 
na vybranom podujatí)

Vybrané indikátory pre ŠC 70

Mesto Bratislava má vytvorenú potrebnú infraštruktúru na minimalizáciu 
miery skládkovania, na maximalizáciu materiálového a energetického 
zhodnotenia odpadov a na efektívny a spravodlivý výber poplatkov za 
odvoz a likvidáciu, ako aj spracovanie odpadu. 

Indikátor Odôvodnenie indikátora
Východisko-
vá hodnota 
(2021)

Cieľová hod-
nota (2030) 

ŠC 70 I 1
Podiel triedenia, recyklácie, 
energetického zhodnotenia 
a skládkovania v nakladaní 
s odpadmi 

Cieľom je zvyšovať úroveň vytriede-
nia a recyklácie, znížiť skládkovanie 
pod 5% a zároveň aj energeticky 
zhodnocovať spaľovať viac odpadu 
(napr. porovnateľná Ľubľana má 85% 
mieru triedenia).

41 % vytrie-
denia
10 % sklád-
kovanie
 49 % 
energetické 
zhodnoco-
vanie

65 % vy-
triedenie 
(recyklácia 
60 %)
<5 % sklád-
kovanie
30 % 
energetické 
zhodnoco-
vanie

ŠC 70 I 2
Množstvo kompostovaného 
odpadu

Bioodpad tvorí 45 % množstva 
komunálneho odpadu. Jeho triede-
ním znížime množstvo zmesového 
odpadu a zároveň vytvoríme kompo-
st – živiny pre zelené plochy v meste 
(Miláno, Mníchov, Ľubľana).

19 394,38 
ton zelené-
ho odpadu;
1 000 ton 
kuchynské-
ho odpadu 
(2020)

48 500 ton

ŠC 70 I 3
Celková hmotnosť opätov-
ne použitých vecí prostred-
níctvom mestských Reuse 
centier (podiel na celkovej 
hmotnosti odpadu)

Predchádzanie vzniku odpadov je 
jednou z najdôležitejších opatrení 
v rámci prechodu na obehové hos-
podárstvo (Viedeň, Brno).

0,01 % (35 t) 
z celkového 
množstva 
odpadu

1 % z cel-
kového 
množstva 
odpadu

ŠC 70 I 4
Počet zberných miest 
a dvorov distribuovaných 
po meste

Obyvatelia potrebujú kvalitnú infraš-
truktúru v odpadovom hospodárstve 
na to, aby zbytočne nevyhadzovali 
veci do zmesového odpadu (Viedeň, 
Miláno, Oslo, Mníchov). Ide o rea-
listický cieľ vychádzajúci z potrieb 
a majetkových možností mesta.

13 16

ŠC 70 I 5
Zavedený elektronický 
systém zberu odpadov 
a Pay as You Throw systém 
(PAYT) na celom území 
mesta

Odpady by mali byť financované 
spravodlivo, kto produkuje veľa 
odpadu by mal zaplatiť viac ako 
ten, čo produkuje menej. Systém 
by mal zbierať dáta od obyvateľov 
(koľkokrát vyložia nádobu) a podľa 
toho by sa mali stanoviť spravodlivé 
poplatky.

Nenaplnený Naplnený

ŠC 70 I 6
Plná integrácia systémov 
mesta a OLO. 
Spustenie zákazníckeho 
portálu a aplikácie.
Zavedenie softvérového 
riešenia pre evidenciu 
a plánovanie zberu odpa-
dov.

Binárny indikátor, ktorý hovorí o tom, 
či mesto a OLO, a.s., integrovali svo-
je systémy evidencie zberu odpadov. 
Množstvo zmien, zvyšujúce sa náro-
ky a komplexita odpadovej proble-
matiky vyžadujú výrazné vylepšenie 
informačných technológií a nástro-
jov, aby bolo možné úspešne zaviesť 
plánované zmeny, zvýšiť efektivitu 
a kvalitu služieb.

Nenaplnený Naplnený

ŠC 70 I 7
Množstvo komunálneho 
odpadu v kilogramoch na 
obyvateľa

Nadmerná produkcia odpadu a ne-
správne nakladanie s ním zaťažuje 
životné prostredie, prispieva k pro-
dukcii emisií skleníkových plynov 
a vplýva negatívne na udržateľný 
rozvoj mesta.

487 kg na 
obyvateľa 
(214 480,11 
ton) (2020)

Indikátor má 
evidenčný 
charakter, 
nestanovuje 
sa cieľová 
hodnota.
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C. 4 VZŤAH STRATÉGIE 
BRATISLAVA 2030  
K MESTSKÝM ČASTIAM
Stratégia Bratislava 2030 je plánom hlavného mesta. Sústreďuje sa 
predovšetkým na ciele spojené s kompetenciami hlavného mesta. 
V rovnakej rovine sú formulované indikátory pre sledovanie napĺňania 
cieľov, pre ktoré sa navrhuje cieľová hodnota. Na viacerých miestach však 
vzniká priestor pre zapojenie mestských častí a ich pôsobností. Mestské 
časti ako súčasť hlavného mesta sú zodpovedné za výkon viacerých 
kompetencií a úloh vrátane zdieľaných kompetencií. Mestské časti taktiež 
vykonávajú svoje kompetencie na teritoriálne odlišných častiach územia 
hlavného mesta (cesty 3. triedy, miestne cesty), avšak mnohé z potreb-
ných investícií presahujú územia v správe hlavného mesta alebo jednotlivej 
mestskej časti. 

Z toho vyplýva potreba koordinovať investičnú činnosť mesta a mestských 
častí v záujme obyvateľov. Rovnako dôležitá je aj správne nastavená 
spolupráca nad rámec toho, čo je vyžadované zákonom (napríklad spoloč-
ný prístup k tvorbe verejných priestorov).

V nasledujúcej časti sú zosumarizované nosné témy, v ktorých boli 
identifikované mestské časti ako subjekty, ktoré môžu svojím pôsobením 
významne prispieť k riešeniu prierezových problémov v spolupráci 
s hlavným mestom. Spoločné riešenia týchto problémov prinesú zvýšenie 
kvality života obyvateľov, skvalitnenie celomestsky poskytovaných služieb, 
úsporu nákladov, zlepšenú koordináciu projektov či pokrytie kvalitatívnych 
rozdielov v poskytovaných službách naprieč jednotlivými mestskými 
časťami.

Jednotlivé ciele predstavené v tomto dokumente sú uplatniteľné do veľkej 
miery aj pre mestské časti. Mestské časti sú prizvané, aby si vytvorili 
vlastné rámce opatrení, ktoré riešia spoločné problémy a hľadajú riešenia 
prostredníctvom ich vlastných kompetencií. Do budúcnosti bude potrebné 
na pravidelnej báze pracovať na investičných zámeroch, ktoré spoja výkon 
mestských kompetencií a kompetencií mestských častí do integrovaných 
investičných zámerov. Indikátory predstavené v tomto dokumente sú 
vytvorené s ohľadom na úroveň mesta, keďže mesto zväčša nedisponuje 
dátami na úrovni mestských častí.15 Väčšina centrálne zbieraných dát sa 
eviduje prinajlepšom na úrovni mesta, častokrát však iba na úrovni samo-
správneho kraja. To je značný limit pre prácu s dátami pre celé mesto.

15  Dokonca väčšina údajov produkovaných štátom sa na úrovni mestských častí ani 
neeviduje, typickejšia je evidencia na úrovni okresov.
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Mestský rozvoj a územné plánovanie

Ad: Neadekvátne kompetencie a právna úprava územného plánovania 
územia metropolitného regiónu Bratislavy (Východisko 1)

Problematickou je fragmentácia strategického plánovania mesta, sa-
mosprávneho kraja a mestských častí. Strategické plánovanie územnej 
samosprávy sa obvykle deje bez väčšej vzájomnej koordinácie, bez 
hierarchizácie či subordinácie procesov a výstupov. Mestské časti tvoria 
svoje strategické a koncepčné dokumenty popri strategických a kon-
cepčných dokumentoch mesta, z čoho vyplýva prinajmenšom nevyužitá 
príležitosť pre koordináciu tvorby týchto politík. Toto je obzvlášť proble-
matické pri politikách s celomestským významom ako napríklad program 
rozvoja mesta. Pritom však celomestské strategické plány a politiky 
riešia celomestské záujmy urbánneho systému v jeho funkčných väzbách 
a významne kompetenčne a politicky presahujú územia individuálnych 
mestských častí.16 

Zladenie alebo zjednotenie vybraných politík mestských častí a potrieb 
nadväzných kapacít s územným plánovaním môže priniesť ďalšie 
významné benefity obyvateľom (napr. plánovanie kapacít materských škôl, 
základných škôl v kontexte územného plánovania). 

Pre zlepšenie spolupráce v tejto oblasti je vhodné zvýšiť mieru koordinácie 
pri tvorbe koncepčných a strategických podkladov, zlaďovania metodík 
a postupov či vytvárania teritoriálne viazaných investičných balíkov 
s cieľom vyriešiť viacero problémov určitého územia naraz (bez ohľadu na 
špecifické rozdelenie kompetencií na danom území). Dôležité je aj riešenie 
spoločného alebo koordinovaného prístupu k dátovej politike.

Ad: Chýbajúce dáta a analytické podklady pre efektívne územné pláno-
vanie a rozvoj mesta (Východisko 2)

Nekoncepčný prístup k zberu dáta a tvorbe analytických podkladov 
postihuje prierezovo všetky aspekty plánovania a tvorby mesta. Obzvlášť 
dôležité je pritom plánovanie a tvorba politík založené na dátach práve 
v oblasti mestského rozvoja a územného plánovania. Dáta sú dôležité 
nielen pre mesto, ale aj pre mestské časti (resp. kohokoľvek). V súčasnosti 
však mestské časti neparticipujú na dátovej politike mesta, preto nemožno 
hovoriť o existencii jednotnej otvorenej dátovej politiky na území celého 
mesta a oboch jeho úrovní samosprávy. Mestské časti dosiaľ pravidelne 
nevyužívajú OpenData portál hlavného mesta, ktorý je technicky aj 
personálne pripravený práve na zdieľanie data setov o najrôznejších 
aspektoch v meste bez ohľadu na to, kto dáta vytvoril.

16  V rámci metodiky strategických plánov a koncepcií dnes pritom neexistujú ani len 
zjednotené číselníky a metodiky vykazovania. Z uvedeného nie je možné spravodlivo 
porovnávať intenzitu napĺňania cieľov vrátane tých celosvetových, regionálnych, ale aj 
celomestských či monitorovanie dosahovania synergických efektov.

Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť účasť čím väčšieho množstva 
subjektov tvoriacich dáta na nekomerčnej báze na OpenData portáli 
hlavného mesta (najmä mestské časti, no tiež samosprávny kraj a pod.). 
Ideálnym riešením je nastavenie vhodného komunikačného kanálu s mest-
skými časťami a uzatvorenie dohody o pravidelnom zdieľaní datasetov pri 
splnení požadovaných parametrov (štandardizované formáty, metodiky 
zberu, frekvencie aktualizácií). Dátové útvary hlavného mesta sú pritom 
k dispozícii pre mestské časti na konzultácie dátovej politiky, zdieľanie 
skúseností ako aj podporu pri publikácii data setov na portáli. Mestské 
časti, ktoré tak dosiaľ neurobili, môžu prevziať dátovú politiku mesta, ktorá 
stojí v jadre tohto prístupu.17 

Spolupráca medzi mestom a mestskými časťami v tejto oblasti pritom 
môže obsahovať viacero dátovo-analytických aktivít: tvorbu harmonizova-
nej uličnej siete, zdieľanie priestorových a tabulárnych údajov mestských 
častí s mestom a opačne, zverejňovanie údajov minimálne v rozsahu 
publikačného minima samospráv na OpenData portáli či vytvorenie pra-
covnej skupiny pre tvorbu spoločnej vrstvy geografického informačného 
systému. V tomto smere sa javí byť problematická neprimeraná kapacita 
ľudských zdrojov pre takúto spoluprácu. Je potrebné zvyšovať možnosti 
tvorby a spolupráce v oblasti mestských dát aj v kontexte plánovaných 
legislatívnych zmien.

Zdieľaný obsah týkajúci sa presahových agend mestských častí by mal 
byť vytváraný na základe všeobecne platných štandardov rešpektujúcich 
princípy strojovej spracovateľnosti údajov. Obsah by mal byť zdieľaný 
v pravidelných intervaloch (denne, týždenne, mesačne, kvartálne) 
v závislosti od potrieb presahovej agendy. Magistrát a mestské časti by 
si pri tvorbe údajov mali spoločne vytvoriť a následne rešpektovať vopred 
stanovenú rovnakú metodológiu zberu, tvorby a vyhodnocovania údajov 
tak, aby bola zachovaná vnútorná integrita datasetov. 

Veľkým priestorom pre synergiu a úsporu financií a personálnych kapacít 
je spolupráca v oblasti nákupu a licencovania údajov. Magistrát a mestské 
časti by mali spolupracovať aj v oblasti tvorby a udržiavania systematic-
kého zberu údajov prostredníctvom mestskej kamerovej siete a mestskej 
senzorickej siete. Údaje zozbierané takýmto spôsobom budú dostupné 
všetkým zúčastneným partnerom (magistrát, mestská časť). Spolupráca 
na systematickom zbere údajov zahŕňa technické, metodologické, mate-
riálne a finančné zapojenie partnerov. Magistrát a mestské časti tak môžu 
budovať a vytvárať spoločný dátový obsah, napr. v oblasti mestskej zelene, 
mobiliáru, mapovania autovrakov a pasportizácie. Ich spoločným úsilím 
tak môže vzniknúť jeden úplný a vyčerpávajúci zdroj údajov o predmetnej 
téme alebo zóne (bez ohľadu na individuálne rozdelenie kompetencií). 

17  V súčasnosti pracuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky na vytvorení publikačného minima pre samosprávy, ktoré okrem 
iného rieši aj otázku štandardizácie zverejňovaných výstupov samosprávami. Očakáva 
sa, že samosprávy budú povinné zverejňovať množstvo data setov v štandardných 
strojovo čitateľných formátoch.
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Ad: Absentujúca komunikačná platforma (Východisko 4)

Absencia spoločnej komunikačnej platformy pre strategický rozvoj mesta 
nie je problémom len na úrovni regiónu a priľahlých obcí, ale aj vo vzťahu 
mesto – mestské časti. Podmienky pre zlepšenie tejto komunikácie by 
mohla vytvoriť spoločná platforma mesta a mestských častí, ktorá by 
zabezpečila priestor pre hlbokú diskusiu a prezentáciu tém o mestskom 
rozvoji, ako aj pripravovaných projektov predovšetkým strategického, 
celomestského významu, no tiež programových balíkov menších mierok. 
Vzájomná medzikompetenčná spolupráca kultivovanou formou opierajú-
cou sa o zdieľanie dát a koordinovaný prístup k hierarchii jednotlivých úloh 
by mohla napomôcť dlhodobému zlaďovaniu záujmov v území hlavného 
mesta. 

Ad: Zanedbané plánovanie a tvorba kvalitných verejných priestorov 
(Východisko 8)

Zásadným problémom limitujúcim efektívnu implementáciu dátových 
analýz a následných koncepcií a stratégií do rozvoja mesta je absencia 
centrálnej databázy plánovaných projektov a rekonštrukcií verejného 
priestoru. V takej databáze by sa nekoncentrovali len projekty hlavného 
mesta v rámci magistrátu a jeho organizácií a podnikov, ale aj projekty 
mestských častí a iných dotknutých inštitúcií (napr. vlastníci a správcovia 
sietí).

V rámci snahy o elimináciu tohto problému sa z iniciatívy Oddelenia 
pre dátové a priestorové analýzy magistrátu rozbehla komunikácia 
s vybranými mestskými časťami a dotknutými inštitúciami s cieľom zvýšiť 
podiel zdieľaných údajov o pripravovaných projektoch tak, aby bolo 
možné vytvárať takúto databázu. Proces je však na začiatku a hlavným 
problémom sa tu tak javí byť predovšetkým nastavenie rámcov a rozsahov 
spolupráce ako i povinností jednotlivých subjektov. Boli identifikované aj 
technické problémy – predovšetkým potreba zjednotiť formáty dátových 
sád tak, aby ich spracovanie mohlo byť postupne automatizované.

Ad: Absencia kompetenčného nástroja (Východisko 8)

Medzi problémy spomaľujúce koncepčný rozvoj verejných priestorov 
v meste sa radí i absencia kompetenčného nástroja schopného regulovať 
a koordinovať výstavbu ucelenej siete kvalitných verejných priestorov, ich 
vzájomnej systematizácie a hierarchizácie. Takýto kompetenčný nástroj by 
mal byť doplnkom územného plánu, ktorého súčasné metodické nastave-
nie neumožňuje reguláciu verejných priestorov založených na štandardizá-
cii kvality a priestorových parametrov ich súčastí a prvkov. Aktuálne takýto 
nástroj nahrádza Manuál verejných priestorov a jeho jednotlivé súčasti. 

Mestské časti, ktoré prevažne spravujú majetok vo vlastníctve hlavného 
mesta, by si mali osvojiť manuály, štandardy či technické listy vypraco-
vané hlavným mestom. Dosiahne sa tým nielen zjednotenie štandardov, 
čo je celkovo prínosné pre vizuál a kvalitu verejných priestorov v meste, 

no tiež úspora času a verejných prostriedkov, keďže sú tieto štandardy 
pre mestské časti voľne k dispozícii. Do ďalšej budúcnosti je vhodným 
nástrojom aj vypracovanie územných plánov zón a dizajn manuálov pre 
tieto zóny, zameranie sa na vypracovanie všeobecne záväzných nariadení 
regulujúcich rámce verejného priestoru. 

Ad: Slabý rešpekt k životnému prostrediu v kontexte územného pláno-
vania (Východisko 10)

Malé vodné toky a ramená vodných tokov ustupovali po desaťročia 
a stáročia rozpínajúcemu sa mestu, boli často zasypávané, odkláňané 
a narovnávané či zatrubňované a zavedené pod povrch. Dnes sa už trend 
aj kvôli klíme mení a snahou je prinavrátiť malé vodné toky do verejného 
priestoru alebo ich aspoň revitalizovať a zachovať ich okolie a sprístupniť 
ho vhodným spôsobom obyvateľom a návštevníkom mesta. Mesto však 
nie je správcom vodných tokov na svojom území, touto kompetenciou dis-
ponuje Slovenský vodohospodársky podnik. Avšak správcom niektorých 
malých tokov sú mestské časti v zmysle štatútu hlavné mesta. Koncepčná 
spolupráca mestských častí s mestom by prospela rozvoju týchto malých 
vodných tokov.

Ekonomický rozvoj

Ad: Mesto nedostatočne využíva potenciál svojich nehnuteľností; 
mestské budovy sú energeticky a environmentálne neefektívne budovy 
(Východisko 3)

Mestské časti spravujú množstvo nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 
mesta, pričom by mali rešpektovať účel výkonu správy, obmedzenia dané 
vlastníkom a zásady dobrej správy. Dodržiavanie povinností a princípov 
stanovených zákonom alebo vlastníkom nemá byť voľbou, ale povinnosťou. 
Je preto potrebné, aby mestské časti participovali na jednotnej mestskej 
majetkovej politike, ktorá bude spočívať v jasných pravidlách nakladania 
s majetkom hlavného mesta. 

Rozvoj inštitúcií a digitalizácia

Ad: Nízke povedomie o participácii naprieč zainteresovanou verej-
nosťou a potreba uplatňovania pravidiel, ktoré projekty participovať 
(Východisko 7)

Súčasťou nastavovania transparentných kritérií pre participáciu musí byť 
aj nastavovanie politických očakávaní ako aj očakávaní širokej verejnosti 
o miere zapojenia širokej aj zainteresovanej verejnosti. Na základe tohto 
zvyšovania povedomia o zapájaní verejnosti, o dĺžke, ale aj nákladnosti 
takéhoto procesu tak v budúcnosti bude možné predchádzať situáciám, 
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kedy neboli zladené očakávania verejnosti o potrebe participácie s par-
ticipatívnymi kapacitami. V tomto kontexte je vhodné rozšíriť povedomie 
o participácii nielen u širokej verejnosti, no tiež u zamestnancov a repre-
zentantov mestských častí, ktorí do týchto procesov môžu vstupovať. Pri 
všetkých týchto aktéroch je potrebné ozrejmovať a vysvetľovať úlohu 
a prínos participácie. Mestské časti majú zároveň možnosť siahnuť po 
pravidlách participácie mesta pre vlastné účely, prípadne preto, aby získali 
štruktúrovanou a reprezentatívnou cestou názor verejnosti v danej mest-
skej časti nielen vo vzťahu k projektom mestských častí, no aj vo vzťahu 
k projektom mesta.

Životné prostredie

Ad: Nekoncepčná a poddimenzovaná viacúrovňová samospráva – prob-
lémy prameniace z nastavenia v štatúte HM SR BA a územnom pláne 
mesta (Východisko 2)

Pri rozdeľovaní kompetencií medzi mesto a mestské časti sa často stráca 
pozícia mesta ako aktéra, ktorý by mal byť zodpovedný za koncepčné 
a systémové nastavenie, napr. v oblasti nízkoemisných zón a politiky 
znižovania emisií všeobecne, manažmentu malých vodných tokov na 
svojom území, adaptácie na zmenu klímy, zlepšovania kvality a ochrany 
mestských pôd. Z hľadiska plnenia kompetencií by si rovnako mesto ako aj 
mestské časti mali dlhodobo budovať kapacity, najmä čo sa týka environ-
mentálnych profesií (pre ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia 
a adaptácie mesta na zmenu klímy). Okrem iného tu bol identifikovaný aj 
problém zdĺhavej a komplikovanej delimitácie majetku z mesta na mestské 
časti. 

Mesto by malo nastaviť systematickú a koncepčnú ochranu jednotlivých 
zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľov v rámci viacúrovňovej 
samosprávy (mesto-mestské časti). Základnými nástrojmi sú najmä zákon 
o hlavnom meste, štatút HM SR BA, územný plán a jeho nástroje.

V Bratislave chýba v téme ochrany životného prostredia taktiež podpora 
vo forme miestnych územných systémov ekologickej stability (MÚSES). Ich 
príprava a schvaľovanie je v zmysle štatútu hlavného mesta v kompetencii 
mestských častí. V súčasnosti však žiadna mestská časť nevypracovala 
ani neschválila žiadny MÚSES. Dôsledkom toho je, že mesto nemá v plá-
novacej rovine a schvaľovacej činnosti dostatočne podrobné a kvalitné 
podklady pre zabezpečenie zachovania ekologickej stability a ekosysté-
mových služieb v intraviláne, ale aj v extraviláne.

Technická infraštruktúra

Ad: V Bratislave sa tvorí príliš veľa odpadu (Východisko 1)

Mesto nastavuje jednotnú odpadovú politiku pre podujatia vo verejných 
priestoroch. Cieľ obmedziť množstvo jednorazových plastových obalov 
a zmesového komunálneho odpadu začalo mesto realizovať už v roku 
2019 na podujatí Vianočné trhy. Mesto nastavilo podmienky pre predajcov 
a návštevníkov tak, aby na konci podujatia vzniklo výrazne menej odpadu 
(čo sa aj naplnilo). 

Je potrebné nastaviť tento cieľ jednotne pre všetky podujatia vo verejnom 
priestore na území celého mesta bez ohľadu na to, či správu daného 
priestoru vykonáva hlavné mesto či mestská časť. Hoci je problém 
čiastočne viazaný na nedostatok kompetencií regulovať takúto politiku na 
území celého mesta, mesto môže nastavovať jednotnú odpadovú politiku 
na podujatiach organizovaných na pozemkoch v správe hlavného mesta. 
Niektoré mestá na Slovensku už takúto regulácia majú, napríklad mesto 
Trenčín. Túto politiku je vhodné nastaviť aj v spolupráci s mestskými 
časťami aj na pozemky v správe mestských častí. Mesto môže poskytnúť 
know-how a postupy mestským častiam aj súkromnému sektoru s cieľom 
vykonať takúto politiku efektívne na všetkých verejne dostupných 
priestranstvách mesta.

Ad: Vysoká miera nekoordinovaných a neplánovaných rozkopávok ciest 
a chodníkov rôznymi prevádzkovateľmi (Východisko 3)

V súčasnosti neexistuje jednotný koordinovaný prístup k pokládkam sietí 
a k rozkopávkam komunikácií na území mesta. Uvedený problém pramení 
najmä z absencie hlavného koordinátora s náležitými personálnymi 
kapacitami a kompetenciami. Pritom túto rolu by prirodzene malo hrať 
hlavné mesto, keďže väčšina ciest (1. a 2. triedy) pre veľkú technickú 
infraštruktúru je spravovaná práve mestom. Situácia je však skompliko-
vaná o to, že správu menších ciest (3. triedy a miestne cesty) vykonávajú 
mestské časti. Hoci prevádzkovatelia sieťových odvetví a ani mestské 
časti ako správcovia komunikácií nie sú povinní poskytovať informácie 
o plánovaných rozkopávkach, nemusia ani participovať na rozkopávkach 
organizovaných hlavným mestom, synergický efekt zlúčených rozko-
pávkových a pokládkových prác je zjavný. Mestské časti by preto mali 
participovať na systéme koordinácie pokládok sietí; hlavné mesto by si 
malo plniť koordinačnú úlohu spočívajúcu v prevádzke systému, ktorý by 
tieto zámery integroval a zlaďoval. 
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Mobilita 

Ad: Nekoordinovanosť samospráv – fragmentácia kompetencií (Výcho-
disko 2); Fragmentované cyklotrasy, cesty a chodníky neprispôsobené 
chodcom a cyklistom (Východisko 3)

Problémy spôsobuje nízka miera koordinácie viacerých úrovní orgánov na 
území mesta, štátnej správy a regionálnej samosprávy, zodpovedných za 
realizáciu dopravnej politiky. Príkladom je príprava hlavných mestských 
cyklotrás, ktoré prechádzajú aj cez územia v správe mestských častí. 
Budovanie hlavných mestských cyklotrás je tak závislé od toho, či daná 
mestská časť vníma na danom území vybudovanie cyklotrasy ako prioritné 
oproti ostatným spôsobom dopravy. Tento problém sa čiastočne adresuje 
aj včasnejšou tvorbou integrovaných investícií medzi hlavným mestom 
a mestskými časťami.

Problém správcovstva ciest je vypuklý aj v prípade rozdielnych názorov 
mestských častí a magistrátu na reguláciu parkovania. Pre zjednotenie 
prístupu k parkovacej politike na území mesta je vhodné, aby mestské 
časti pokračovali v postupnom nábehu celomestskej parkovacej politiky.

Kultúra 

Ad: Nevyvážená kultúrna ponuka (dostupnosť a prístupnosť) vo verej-
nom priestore (Východisko 4)

Miestne knižnice a kultúrne domy ako aj komunitné priestory v mestských 
častiach predstavujú významný prvok v mestskej kultúrnej ponuke, keďže 
sú bezprostredne blízko k obyvateľom. Pre (ešte) lepšie využitie potenci-
álu miestnych kultúrnych inštitúcií v mestských častiach (kultúrne domy, 
miestne knižnice, komunitné priestory) je potrebné hľadať nástroje na 
stimuláciu ďalšieho rozvoja vrátane posilňovania strategických nástrojov 
a politík. Ako možný prístup sa ukazuje lepšie propagovanie a vyrovnaná 
ponuka verejnej nekomerčnej či edukačnej kultúry v mestských častiach 
pre všetkých obyvateľov a komunity, ktoré neraz absentujú. Prínosom pre 
rozvoj miestnej kultúry je tvorba a realizácia systematickej politiky podpo-
ry komunitného života na miestnej úrovni, zvlášť s podporou začínajúcich 
kultúrno-komunitných organizácií.

Ad: Nedostatočné zapojenie rozmanitých komunít a všetkých obyvate-
ľov do kultúrneho života mesta (Východisko 5)

Spolupráca mesta a mestských častí pri vytváraní kultúrnej ponuky a pri 
podpore komunitného života nie je dostatočná. Chýba prehľadný kalendár 
kultúrnej ponuky mesta a mestských častí na jednotnom mieste. Mestské 
časti by preto mohli participovať spolu s hlavným mestom na tvorbe 
jednotného kalendára kultúrnej ponuky v meste. Navyše, dnes chýbajú 
koncepcie a na nich nadväzujúce dramaturgické plány kultúrnych podujatí 

mestských častí. Ponuka kultúry v mestských častiach je nedostatočná 
a nerovnomerná, ponuka kultúrnych domov taktiež zaostáva za štan-
dardmi moderných miest. Na úrovni mestských častí absentuje program 
pre každú komunitu v danej lokalite a zacielenie programu vo vhodných 
lokalitách. Mestské časti a mesto by mali aktívnejšie komunikovať 
a koordinovať sa v dramaturgii kultúrnych organizácií a podujatí. Vďaka 
tomu by mala byť ponuka vyváženejšia s jednoznačnejším zameraním 
a centralizovaným prehľadom.

Sociálne veci
V oblasti sociálnych služieb je zásadným problémom prekrývanie kompe-
tencií v oblasti sociálnych služieb medzi samosprávnym krajom, mestom 
a mestskými časťami, čo znižuje schopnosť mesta strategicky plánovať 
a vyhodnocovať kapacity a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 
Dnes sú nastavené základné legislatívne mechanizmy zdieľania informácií 
a strategického plánovania aspoň v oblasti sociálnych služieb medzi 
Bratislavou a jej mestskými časťami. Dôležité bude nastavené legislatívne 
mechanizmy implementovať a neskôr rozšíriť nielen na sociálne služby, ale 
tiež sociálne veci vo všeobecnosti (napr. jednorázové dávky v sociálnej 
pomoci, sociálny aspekt v prideľovaní nájomných bytov apod.).

Ad: Nedostatočná informovanosť o sociálnych službách (Východisko 1)

Na to, aby sociálna pomoc bola dostupná, musia o nej obyvatelia vedieť. 
Informovanie o tom, kde je aká pomoc dostupná, je dôležité pre rôzne 
dotknuté skupiny obyvateľov – od susedov ľudí, čo potrebujú pomoc, 
po osoby hľadajúce pomoc pre seba, alebo po prijímateľov pomoci. 
V súčasnosti sa však informovanosť o sociálnych službách poskytovaných 
mestom či inými poskytovateľmi systematicky nemeria, hoci existujú 
indície o nízkej miere informovanosti o sociálnych službách. 

V analýze vypracovanej pre mesto sa predstavitelia mestských častí tak 
ako poskytovatelia sociálnej pomoci a predstavitelia cieľových skupín 
sociálnej politiky vyjadrili, že vnímajú ako jednu z najzásadnejších výziev 
podporovať informovanosť mesta. Neuspokojivá a roztrieštená informova-
nosť rezonovala s expertami venujúcimi sa témam spojeným so starnutím 
obyvateľstva či osôb so zdravotným znevýhodnením. V týchto oblastiach 
môže byť problém informovanosti o to vypuklejší, že kompetencie sú 
fragmentované. Časť kompetencií spočíva na bedrách Bratislavy a časť na 
BSK a mestských častiach. 

Je preto potrebné, aby jednotlivé mestské časti, mesto a kraj zosúladili 
svoje komunikačné nástroje a vytvorili spoločný komunikačný plán a kanál.
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Ad: Nedostatočné kapacity sociálnych služieb (Východisko 2)

Na základe výskumu bolo identifikované, že jednotlivé mestské časti 
pristupujú z hľadiska intenzity, financovania a podpory sociálnych služieb 
na svojom území rozdielnym spôsobom. Ide o kompetenciu jednotlivých 
mestských častí, s akou intenzitou pristúpia k uspokojovaniu potrieb 
svojich obyvateľov v sociálnej oblasti, ale je potrebné tieto záležitosti 
pravidelne vyhodnocovať a prezentovať v rámci komparácie. Vďaka tomu 
môžu byť rozdiely transparentne prezentované obyvateľom Bratislavy. 

graf 4 Podiel výdavkov MČ a mesta na sociálnu pomoc v roku 2020  
a ich rozdelenie podľa typu 

Zdroj dát: Záverečné účty MČ a HMBA v roku 2020. Pre MČ Karlova Ves a MČ Vrakuňa boli 
použité údaje z platformy rozpočet.sk. Z dôvodu chýbajúcich dát je pre MČ Vrakuňa údaj za 
rok 2019.18

18  Dôvodom nepomerne vysokých kapitálových výdavkov MČ Staré Mesto je najmä 
výstavba ZOS Dobšinského, v prípade MČ Ružinov sú výdavky rovnako spojené 
s nákladnými pobytovými sociálnymi službami.

Šport 

Ad: Nízka dostupnosť k športovej infraštruktúry (Východisko 3)

V rámci dostupnosti športovísk sa javí byť problematickým zabezpečenie 
systematického režimu pre otváranie športovísk v školských areáloch. 
Veľká časť školských areálov je nedostupná pre širokú verejnosť, či už 
za odplatu či bezodplatne (v závislosti od typu infraštruktúry). Pritom 
dostupnosť športovej infraštruktúry predstavuje jeden z najdôležitejších 
predpokladov k športujúcej spoločnosti vyznávajúcej zdravý životný štýl. 
Hlavné mesto by malo podnecovať systematické sprístupnenie športovísk 
v školských areáloch, v čom hrajú mestské časti ako zriaďovatelia škôl 
svoju nezastupiteľnú rolu. Keďže častou výhradou je obava z nedo-
držiavaniu verejného poriadku v školských areáloch, hlavné mesto by 
malo zabezpečovať bezpečnosť cez vybudovanie kamerových systémov 
s napojením na mestskú políciu. Podobne systematicky by malo byť 
riešené aj budovanie a obnovovanie športovej infraštruktúry a detských 
ihrísk mestom aj mestskými časťami (množstvo zanedbanej športovej 
infraštruktúry v dostupnosti bydlísk obyvateľov je v správe hlavného 
mesta aj mestských častí).

Vzdelávanie

Ad: Absencia spoločnej celomestskej platformy pre spoločné ciele 
v oblasti vzdelávania (Východisko 1)

Napriek tomu, že sa problematika vzdelávania dotýka veľkého množstva 
obyvateľov Bratislavy, bola problematika formálneho i neformálneho 
vzdelávania v rámci doterajších rozvojových programov a strategických 
dokumentov hlavného mesta riešená len okrajovo. Prenesený výkon 
štátnej správy na základných a stredných školách ako aj originálne 
samosprávne kompetencie v rámci zriaďovania materských škôl dnes 
vykonávajú prevažne mestské časti Bratislavy, prípadne Bratislavský sa-
mosprávny kraj. Bratislava ako hlavné mesto SR v súčasnosti nedisponuje 
kompetenciami strategicky plánovať a riadiť rozvoj vzdelávacej politiky 
v meste. V súčasnosti sa však vyskytujú viaceré problémy vzdelávacieho 
procesu, ktoré majú komplexný charakter a nie je ich možné riešiť bez 
existujúcej siete kooperujúcich aktérov. V dôsledku aktuálneho rozdelenia 
kompetencií však v organizácii vzdelávacieho procesu chýba koordinačný 
aktér alebo platforma zvyšovania kvality vzdelávania v rámci hlavného 
mesta. 

Hoci sú kompetencie mesta v konkrétnych oblastiach vzdelávacieho 
systému minimálne (s výnimkou centier voľného času a základných 
umeleckých škôl), mesto by malo dbať o komplexný rozvoj kvality života 
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obyvateľov Bratislavy malo podporovať čo najväčšiu formu zapojenia 
k spolupráci všetkých aktérov. 

V úzkej spolupráci s mestskými časťami a ďalšími aktérmi pôsobiacimi 
v rámci Bratislavy tak bude možné aspoň v tejto forme vytvoriť platformu 
pre sieťovanie aktérov a ich čo najvyššiu mieru koordinácie v snahe 
o poskytovanie čo najkvalitnejších vzdelávacích služieb na území mesta. 
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Rozhodnutia, ktoré urobíme dnes, budú mať veľký vplyv na to, ako 
budeme v Bratislave žiť v roku 2030. Pri navrhovaní stratégií je dôležité 
nevychádzať len z pochopenia súčasného stavu, ale aj z konkrétnych 
predstáv o budúcnosti. Akým výzvam bude mesto čeliť? Ktoré vieme 
predvídať, a ktoré nie? Ako môžeme nastaviť politiky mesta dnes, aby sme 
vedeli lepšie reagovať na nepredvídateľné situácie v budúcnosti? 

Na záver sme sa preto rozhodli hlbšie preskúmať témy, ktoré môžu 
predstavovať dlhodobé výzvy pre mesto — od zmeny klímy, integrácie 
cudzincov po budovanie identity inovatívneho a otvoreného mesta, ktoré 
vie prilákať talenty. Niektoré aspekty týchto tém pociťujeme už teraz, 
mnohé sa prejavia až v budúcnosti. Niektoré riešenia sú praktické. Mnohé 
však vyžadujú zmenu v prístupe a pohľade na vec zo strany mesta aj 
obyvateľov. Ponúkajú nám možnosť spojiť sa za zdieľanú víziu Bratislavy 
v roku 2030 ako mesta, v ktorom bude radosť žiť.  

Bratislava v roku 2030 ako kozmopolitné mesto

Mesto bez talentu je mesto, ktoré upadá

Bratislava ako hlavné mesto hrá kľúčovú úlohu v tom, ako sa darí celému 
Slovensku. Úspechy Bratislavy predstavujú úspechy celej krajiny. Práve 
preto Bratislava nesmie zaspať boj o talenty. Mesto už v súčasnosti trpí 
odlivom mozgov, od regionálneho talentu až po zahraničných absolventov 
bratislavských vysokých škôl. Hľadiac do roku 2030, táto téma bude 
iba naberať na význame vzhľadom na trend starnúceho obyvateľstva 
a už teraz očakávané nedostatky na pracovných miestach v kľúčových 
oblastiach ako vzdelávanie či zdravotníctvo.

V súčasnosti však väčšinu migrácie určuje súkromný sektor a jeho 
potreba pracovnej sily. Mesto by malo do tejto témy aktívne vstúpiť tiež: 
definovať, aké služby potrebujeme, aké pracovné pozície nevieme naplniť, 
aké odvetvia potrebujú stimuly. A následne prijať opatrenia, aby sa tieto 
kompetencie a kapacity mohli naplniť aj talentom zvonka. 

Lákanie talentu vyžaduje vytvorenie priestoru a príležitostí, ktoré urobia 
Bratislavu atraktívnym miestom na prácu, štúdium či výskum. Nielen 
v kontexte Slovenska, ale aj celého stredoeurópskeho regiónu – Bratislava 
musí vedieť konkurovať mestám ako Brno alebo Praha, kam momentálne 
odchádza množstvo lokálneho talentu. Prilákanie inštitúcií, ktoré dokážu 
vytvoriť takéto príležitosti pre lokálny aj medzinárodný talent je prvým 
krokom – vo forme inovatívnych firiem, medzinárodných a európskych 
agentúr alebo uznávanej univerzity. 

Nový talent, medzinárodný aj regionálny, zvyšuje rôznorodosť a kolorit 
mesta. Jeho prítomnosť má multiplikačný efekt  –  čím diverzifikovanejšie 
mesto je, tým je tolerantnejšie.

Dôležité je ľudí nielen lákať, ale aj začleňovať

V krajinách, kde sa prisťahovalcom dobre žije, majú ich integráciu na 
starosti práve miestne samosprávy, ktoré najlepšie poznajú svoje prostre-
die a potreby obyvateľov. Napriek tomu, že súkromný sektor láka väčšinu 
nových ľudí, málokedy sa podieľa na ich integrácii do bežného života: 
kde budú bývať; kde sa naučia po slovensky; kam ich deti budú chodiť 
do škôlky. Nedostatočná integrácia môže vyústiť do problémov medzi 
prisťahovalcami a lokálnymi rezidentmi. Infraštruktúra a služby v meste sa 
stávajú poddimenzovanými, obyvatelia súperia o zdroje a vzniká realistický 
konflikt, ktorý je už viac než len predsudkom.

Úlohou mesta je predchádzať vzniku týchto trecích plôch medzi pôvod-
nými a novými obyvateľmi prostredníctvom integračných politík a zahrnutí 
potrieb prisťahovalcov pri plánovaní a tvorbe mesta na každej úrovni. 
Dobre nastavené politiky v bežnej situácii mu dovoľujú lepšie reagovať 
v prípade nepredvídateľnej krízovej situácie.

Hlavným nástrojom integrácie sú informácie. Mesto by malo byť jasným 
gestorom politiky „Vitajte v tomto meste“, ktorá pomáha novým ľuďom 
zorientovať sa v meste – v jeho službách, priestore, podujatiach, na 
pracovnom trhu, ideálne v ich jazyku či aspoň v angličtine ako dôkaz, že 
mesto má záujem sa s nimi rozprávať a vypočuť ich. Dôležité je vyhnúť sa 
vzniku uzavretých komunít. Zároveň je v záujme mesta aktívne oslovovať 
nových ľudí a vťahovať ich do aktivít a verejného priestoru. Netreba 
očakávať, že si tam sami nájdu cestu.

Skupina prisťahovalcov v meste je rôznorodá, vrátane slovenskej rôzno-
rodosti. Politika integrácie nemôže byť o nich bez nich – musíme ich viac 
počúvať a nechať ich určiť si vlastnú agendu s cieľom umožniť rôznym 
komunitám lepšie fungovať v spoločnom verejnom priestore.

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

Bratislava je už dnes vnímaná ako otvorenejšie a tolerantnejšie európske 
mesto, ktoré poskytuje pracovné príležitosti a je domovom pre existujúce 
komunity prisťahovalcov. Ak chce mesto prilákať viac rôznorodého talentu, 
musí aktívne vytvárať a rozvíjať inkluzívne prostredie a komunikovať jeho 
princípy fungovania. Identita a hodnoty mesta sú pre toto kľúčové. 

Identita jasne komunikuje, akým mestom chce Bratislava byť. Zároveň 
jasne ukazuje, na základe akých ideálov v meste žijeme, aké kultúrne 
hodnoty máme. Práve jasné stanovenie hodnôt a pravidiel umožňuje 
spolunažívanie rôznorodých komunít v spoločnom mestskom priestore. 

 Identitu mesta treba spoločne budovať. Je dôležité vybrusovať predsudky 
cez spoločné aktivity a projekty, ktoré spájajú komunity v susedstvách. 
V neposlednom rade, ak chceme rôznorodé mesto, mali by sme začať 
viac rôznorodosti ukazovať v mestskom priestore ako aj v komunikácii 
a propagácii mesta.
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Bratislava v roku 2030 ako inovatívne mysliace mesto

Aj z obyčajného paneláku sa môže stať pasívny dom 

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorej mesto čelí. To, aké 
kroky podnikneme dnes, ovplyvní kvalitu a bezpečnosť života v meste 
v budúcnosti. Počasie bude viac premenlivé, jeho výkyvy extrémnejšie. 
Vysoké horúčavy budú zvyšovať únavu a nehodovosť. Tí, ktorí sú odkázaní 
na prácu vonku alebo v budovách neprispôsobených na vysoké teploty, 
budú obzvlášť zraniteľní. Zmena klímy najviac zasiahne ľudí, ktorí nemajú 
možnosť úniku.

Vieme, že zmena klímy je téma, ktorá je pre Bratislavčanov a Bratislavčan-
ky dôležitá.  Potvrdzujú to aj dáta z prieskumu verejnej mienky: obyvatelia 
mesta sa do budúcnosti najviac obávajú dopravného kolapsu a zmeny 
klímy.  Bratislavčania a Bratislavčanky majú vo všeobecnosti vysokú mieru 
environmentálneho povedomia a chuť preto niečo robiť. Avšak mnohé 
opatrenia a politiky, ktoré prinesú citeľný vplyv, sú komplexné, dlhodobé 
a vyžadujú nové spôsoby premýšľania.

Prechod na cirkulárnu a zdieľanú ekonomiku si vyžaduje zmenu uhla 
pohľadu – napríklad na občasné využívanie auta ho nemusíme nevyhnutne 
vlastniť. Ak chce mesto podnietiť obyvateľov a firmy k zmene správania 
a myslenia, musí im ponúknuť alternatívu, ktorá vytvára benefity oproti 
súčasnej situácii. Mesto by malo vedieť motivovať firmy k investičným 
projektom, ktoré budú robiť mesto zelenšie, či už pri nových projektoch 
alebo adaptácii existujúcej infraštruktúry. Taktiež by malo podporovať 
obyvateľov v projektoch, ktoré im pomôžu zvýšiť energetickú hospodár-
nosť domov a budov.

Informovanosť buduje odolnosť

Mesto v súčasnosti nevyužíva plný potenciál, ktoré mu dáta o meste 
poskytujú. Digitalizácia a prepojenie služieb mesta mu pomôže lepšie 
spoznať svojich obyvateľov a ich potreby a preferencie. Vybudovanie 
siete senzorov umožní mestu lepšie monitorovať svoje prostredie. Verejné 
osvetlenie v meste môže fungovať ako informačný systém, ktorý meria 
kvalitu ovzdušia, množstvo hluku a zrážok. Vytvára to priestor pre 
využívanie dát a umelej inteligencie na lepšie mapovanie, plánovanie 
a adaptáciu mesta. Našou výhodou je, že sa môžeme odraziť od iných 
miesta, ktoré tieto riešenia už implementovali a pomerne jednoducho ich 
aplikovať do kontextu Bratislavy.

Schopnosť zbierať a analyzovať dáta je nevyhnutná pre budovanie 
odolnosti mesta. Umožňuje to lepšie pochopiť obyvateľov a prostredie, 
efektívnejšie plánovať, predpovedať extrémne situácie a v neposlednom 
rade tieto poznatky vniesť do politík a rozdelenia rozpočtov.

Úradník je nositeľ misie, nie administrátor

To, ako mesto funguje, závisí od ľudí v jeho zákulisí. Vízia úradníka v roku 
2030 je na míle vzdialená od dekád budovaných stereotypov. Jeho úlohou 
nie je pečiatkovať a rozhodovať áno/nie, ale komplexne pochopiť situáciu, 
vedieť prijať rôznorodé pohľady na vec a pracovať v neustále sa meniacom 
prostredí. Úlohou úradníka je byť nositeľom vízie budúcnosti a strategicky 
spolupracovať so všetkými aktérmi v meste s cieľom pretaviť túto víziu do 
reality.

Mesto je dramaturg inovatívneho prostredia

Bratislava je mesto, ktoré žije pod svoje pomery. To je veta, ktorú sme 
často počuli počas prípravy tejto stratégie. Bratislava sa snaží dobehnúť 
to, čo sa za posledných 30 rokov stalo štandardom v iných mestách. Je 
čas presunúť sa do fázy, v ktorej Bratislava dokáže naplno rozvinúť svoj 
potenciál. Stať sa mestom, ktoré nás prekvapí; v ktorom nájdeme a zažije-
me veci, ktoré sme ešte inde nevideli.

Inovácie sa nedejú v bubline. Práve naopak, pre ich vznik je potrebná 
spolupráca medzi rôznymi sektormi. Mesto má jedinečné postavenie 
v centre diania, ktoré mu dáva možnosť prepájať jednotlivé sektory a bu-
dovať inovačný ekosystém, ktorý ponúka priestor pre experimentovanie 
a vytváranie nových nápadov. Výsledné riešenia nemusia byť hneď doko-
nalé, práve naopak, spoločne vytvárané a formované pre unikátne potreby 
mesta a jeho obyvateľov.

Bratislava v roku 2030 ako mesto spoločnej zmeny

Mesto tvorí spoločnú dohodu s obyvateľmi o ich budúcnosti 

Mnohé riešenia, ktoré pozitívne ovplyvnia život v meste v budúcnosti 
môžu vyžadovať kompromisy v súčasnosti. Pre mesto je preto kľúčové 
naučiť sa spolupracovať so svojimi obyvateľmi ako spolutvorcami vízie 
mesta. Spolupráca s verejnosťou pri koncipovaní nových riešení im 
pomôže predstaviť si budúcnosť, nadchnúť ich pre niečo, čo ešte neexis-
tuje a pochopiť, prečo by ich to malo zaujímať už teraz a čo tým získajú. 

Mesto by malo prinášať pozitívnu predstavu budúcnosti, ale nebáť sa 
načrtnúť výzvy pri dôležitých témach. To, aký postoj mesto zastáva, 
ovplyvňuje, čo si ľudia myslia a ako sa správajú. 
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Spoločná dohoda je postavená na dôvere

Podstatou úspechu pri spolupráci je dôvera medzi mestom a jeho 
obyvateľmi. 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 pre občana prostredníctvom malých 
projektov, ktoré spolu skladajú veľký obraz mesta, v ktorom sa ľuďom 
dobre žije. Dôvera je o konzistentnom napĺňaní pozitívnych očakávaní.

Verejný priestor je forma nepísanej komunikácie

Kvalitný a pekný verejný priestor zvyšuje pocit otvorenosti mesta, kultivuje 
verejnú diskusiu a spolunažívanie. Inkluzívny verejný priestor odpovedá 
na potreby rôznych obyvateľov a dokážu v ňom fungovať rôzne skupiny 
obyvateľov spoločne. Je to priestor, v ktorom sa všetci cítia dobre, bez-
pečne a vítane. 

Už teraz vidíme, ako aj malé zásahy do verejného priestoru dokážu 
zásadne zmeniť, 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 spôsobilo, že 
mnohé aspekty unikátneho charakteru mesta sa stratili. Pri plánovaní 
a budovaní budúcnosti si musíme vážiť naše pamiatky a všetky etapy 
našej histórie. Pri posúvaní dopredu nesmieme zabudnúť odkiaľ pochá-
dzame a čo nás vyformovalo.

Zmena začína mladou generáciou

Budovanie nášho občianskeho povedomia začína od škôlky. Moje mesto 
je prvá kapitola, ktorou začína náuka o svete okolo nás. Mesto musí jasne 
určiť svoju identitu. Odkaz, ktorý chce deťom komunikovať. Hodnoty 
a environmentálne povedomie, ku ktorému ich chce viesť. Víziu budúcnos-
ti, akú chce, aby tieto deti jedného dňa v našom meste spravili realitou.

Špeciálne poďakovanie za inšpiráciu pri písaní záveru patrí

 → Zuzane Števulovej, výkonná riaditeľka Ligy za ľudské práva

 → Michaele Pobudovej, spoluzakladateľka a riaditeľka združenia Mareena

 → Vladimírovi Slámovi, riaditeľ IOM – Migračné informačné centrum

 → Barbare Lašticovej, výskumníčka, Ústav výskumu sociálnej  
komunikácie, SAV

 → Petrovi Jančaríkovi: komunikačná agentúra Seesame,  
spoluzakladateľ Konšpirátori.sk
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SLOVNÍK
A

adaptačné opatrenia – opatrenia, ktoré zvyšujú odolnosť územia voči 
environmentálnym hrozbám

Agenda udržateľného rozvoja (Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj) – 
súhrn globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje 
na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, medzi ktoré patrí zmena klímy, 
chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti. Agenda 2030 
bola prijatá členskými štátmi OSN v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločné-
mu koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

agroturizmus – špecifický druh turizmu vo vidieckych podmienkach 
s cieľom trávenia voľného času, vzdelávania alebo aktívnej účasti 
návštevníkov

akčný plán – je plánovací nástroj používaný na riadenie a kontrolu úloh 
alebo projektov. Funguje to ako cestovná mapa, ktorá stanovuje, ako bude 
organizovaná, orientovaná a implementovaná skupina úloh potrebných na 
dosiahnutie cieľov.

B

bezbariérovosť – odstraňovanie bariér vo verejných priestoroch s cieľom 
uľahčiť pohyb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
z čoho však v konečnom dôsledku benefituje celá spoločnosť

brownfield – opustené, nedostatočne využívané alebo prázdne územie, 
ktoré môže, ale nemusí mať ekologickú záťaž, na ktorom jeho pred-
chádzajúce využitie skončilo a trh nebol schopný (bez nejakého druhu 
intervencie) dať impulz na jeho znovu využívanie

bytová núdza – stav označujúci pouličné bezdomovectvo alebo stav, 
v ktorom sa nachádzajúce osoby žijúce v nevyhovujúcom bývaní, alebo 
ktorým bezprostredne hrozí vysťahovanie

C

centrá prvého kontaktu – centrá, kancelárie, úrady, ktorých hlavnou 
náplňou je sprostredkovať informácie medzi daným orgánom a občanmi

cirkulárna ekonomika – druh ekonomiky, ktorý si zakladá na využívaní do-
stupných zdrojov environmentálne a ekonomicky udržateľným spôsobom. 
Dôraz sa kladie na opätovné využívanie existujúcich zdrojov namiesto ich 
likvidácie a následnej ťažby nových zdrojov.
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D

degradácia pôdy – je fyzikálne, chemické a biologické poškodenie 
a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy ako je vodná erózia a veterná 
erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, škodlivými 
rastlinnými organizmami, živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami, 
zníženie obsahu humusových látok v pôde, obmedzenie tvorby mikrobiál-
nej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde (zákon č. 
220/2004 Z. z.)

demografický vývoj – zohľadňuje zmeny vo veľkosti populácie a aj jej 
zloženia v dôsledku pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie na danom území

design thinking – proces riešenia problémov s dôrazom na uprednost-
ňovanie potrieb užívateľov. Inovatívne riešenia sú navrhované na základe 
výsledkov pozorovania, ako spotrebitelia interagujú s produktom alebo 
službou.

digitálna inkluzivita – všetky digitálne produkty a služby, ktoré mesto 
poskytuje, sú dostupné pre všetky obyvateľky a obyvateľov odhliadnuc od 
ich znevýhodnenia

digitálne verejné služby – dátová a digitálna infraštruktúra, ktorá mestu 
umožňuje poskytovať kvalitné služby pre občanov rýchlo a bezpapierovo 
a využíva dáta pri rozhodovaní a príprave na budúcnosť

dostupné bývanie – bývanie, ktoré je finančne dostupné aj pre obyvateľky 
a obyvateľov s priemerným zárobkom

E

eko index – regulačný nástroj pre územné plánovanie, ktorý hodnotí kvan-
titu a kvalitu vegetačných plôch s cieľom zvýšenia adaptačno-mitigačnej 
kapacity mesta (res. funkčných plôch) a podpory biodiverzity

ekosystémové služby – predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú 
ekosystémy, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia 
a vody, ochrana pred povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie. 

e-nabíjačky – nabíjacie stanice pre elektoromobily, plug-in hybridy, 
elektrické kolobežky alebo bicykle

energetická obnova budov – obnova budov s dôrazom na ich energetickú 
hospodárnosť, zníženie prevádzkových nákladov a zaistenie životnosti

environmentálna záťaž – je v zmysle geologického zákona zadefinovaná 
ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje 
závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú 
vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum 
území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou 
a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním 
s odpadom.

F

funkčná plocha – je urbanistický obvod vymedzený v území ako kom-
paktná, prirodzene ohraničená plocha, ktorá má spoločné charakteristiky – 
funkčné využitie, priestorové usporiadanie zástavby, intenzitu využitia 
plôch, na ktorý sa vzťahuje jednotný regulatív 

G

Global Goals for Cities (Globálne ciele pre mestá) – strategické part-
nerstvo zamerané na urýchlenie pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja v 19 mestách Európskej únie

H

hluková hladina – miera hluku produkovaná z pozemných komunikácií, 
železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku 

I

index konkurencieschopnosti regiónov (RCI) – meria hlavné faktory 
konkurencieschopnosti pre všetky regióny na úrovni NUTS-2 v celej 
Európskej únii. Index pomocou viac ako 70 porovnateľných ukazovateľov 
sleduje schopnosť regiónu ponúknuť firmám a obyvateľom atraktívne 
a trvalo udržateľné prostredie na život a prácu.

inkluzívny prístup k plánovaniu mesta – je spôsob plánovania orientova-
ný na poznanie potrieb špecifických skupín obyvateľstva v špecifických 
lokalitách a ich napĺňanie

inovačný hub – prostredie, ktoré podporuje tvorbu inovácií

K

kompaktné mesto – mesto, v ktorom je dostupnosť občianskej vybave-
nosti, služieb a verejných priestorov v pohodlnej pešej vzdialenosti

komunitný život – komunitu charakterizuje najmä zdieľaná vzájomná 
interakcia vychádzajúca napr. zo spoločných potrieb alebo záujmov. 
Komunity sa zvyčajne vytvárajú na jednom konkrétnom mieste, v tomto 
dokumente je myslené špecificky obyvateľstvo mesta či mestskej časti.

konferenčný turizmus – špeciálna forma cestovného ruchu, ktorá zahŕňa 
súbor činností zameraných na výmenu vedeckých a odborných poznatkov 
a skúseností spojených s cestovaním a pobytom ľudí v kongresovom 
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mieste. Zároveň sa jedná o ponuku sprievodného programu v rámci 
kongresu alebo v rámci využitia voľného času v kongresovom mieste. 

krízový manažment – je manažment zameraný na riešenie vzniknutej 
krízovej situácie, s použitím špecifických princípov, metód a postupov 
s cieľom prekonania jej nepriaznivých dôsledkov a obnovy funkcie daného 
systému. Môžeme ho tiež chápať ako sústavu pracovníkov či orgánov, 
ktorí sa zaoberajú analýzou možností vzniku kríz v danom systéme, ich 
príčin a možných následkov ako aj hľadaním metód a opatrení na ich 
predchádzanie a na elimináciu vzniknutej krízy.

L

likvidita – vlastnosť aktíva, vďaka ktorej je možné dané aktívum rýchlo 
predať bez významných pohybov jeho ceny a bez straty jeho hodnoty

M

magistrátne projektové portfólio – zoznam schválených projektov 
vrámci HM BA a jeho organizácií pripravených na implementáciu v danom 
časovom období

merateľné ukazovatele – identifikátory, ktoré sú vyjadrené v kvalitatívnej 
alebo kvantitatívnej podobe. Rozdeľujeme ich primárne na ukazovatele 
výstupov súvisiace s podporovanými operáciami a ukazovatele výsledkov 
vzťahujúce sa na definované špecifické ciele. 

mestská bytová politika – koncepcia HM BA v oblasti bývania

mestská časť – územný samosprávny a správny celok Bratislavy, ktorý 
združuje obyvateľov s trvalým pobytom na jeho území. Mestská časť 
vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu 
vymedzenom zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislava a štatú-
tom mesta Bratislava; v tomto rozsahu má postavenie obce.

mestské organizácie – organizácie zriadené a prevádzkované hlavným 
mestom Bratislava 

mestské politiky – politika, ktorá je záväzná na území daného mesta či 
obce

metropolitné fórum – participatívny formát, metóda 

metropolitný región – metropolizácia priestoru, je to špecifická reakcia 
sídelného systému na javy globalizácie najmä denným prílevom a odlivom 
obyvateľstva dochádzajúcim za prácou, vzdelaním a službami do centra či 
centier regiónu. Územie, ktoré je definované týmito väzbami, označujeme 
metropolitným regiónom.

miestne dane – predstavujú špeciálnu skupinu zdanenia občanov. Určujú 
ich obce a taktiež aj plynú prevažne do rozpočtu obce (v prípade dani 
z motorových vozidiel do rozpočtu Vyššieho územného celku). Miestne 
dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z.

migračné opatrenia – opatrenia, ktoré sú zavádzané s cieľom znižovania 
emisií a stabilizácie úrovní skleníkových plynov zachytávajúcich teplo v 
atmosfére

migračný prírastok obyvateľov – demografický prírastok obyvateľov, ktorí 
sa do územia dostali na základe migrácie

15-minútové mesto – urbanistický koncept, ktorý predpokladá také 
usporiadanie mesta, že väčšina občianskej vybavenosti bude v 15 minúto-
vej vzdialenosti pešou chôdzou

modernizačný dlh – dlh, ktorý vznikol amortizáciou a absenciou inovácie, 
rekonštrukcie daného zariadenia, systému. 

N

nájomné bývanie – v našom kontexte chápeme ako mestské nájomné 
bývanie. Ide o bývanie v bytoch s regulovaným nájmom vo vlastníctve či 
správe mesta. 

nezisková organizácia – je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne 
prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovna-
kých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, 
členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu 
na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

O

občianska angažovanosť – občianska angažovanosť znamená účasť na 
aktivitách zameraných na zlepšenie kvality života v komunite prostred-
níctvom riešenia problémov verejného záujmu ako je bezdomovectvo, 
znečistenie alebo potravinová neistota, a rozvoj vedomostí a zručností 
potrebných na ich riešenie. Občianska angažovanosť môže zahŕňať širokú 
škálu politických a nepolitických aktivít vrátane hlasovania, dobrovoľníctva 
a účasti na skupinových aktivitách, ako sú komunitné záhrady a potravino-
vé banky.

občianska vybavenosť – komplex zariadení a účelovo upravených 
plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb 
obyvateľov všetkých vekových kategórií

obehové hospodárstvo – ekonomický model uprednostňujúci opätovné 
využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostre-
die, hospodársky rast a pre obyvateľov.
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odliv mozgov – tzv. brain drain – úbytok obyvateľov Slovenska, najmä v 
dôsledku migrácie študentov a mladých profesionálov za lepšími pracov-
nými/životnými podmienkami do zahraničia

odpadové hospodárstvo – súbor činností zameraných na predchádzanie 
a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre 
životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

odpočet – v našom kontexte chápeme ako pravidelné zverejnenie naplňo-
vania stavu pracovnej, strategickej, politickej agendy

osoby so zdravotným znevýhodnením (OZZ) a osoby so zníženou schop-
nosťou pohybu a orientácie – osoby so zdravotným znevýhodnením sú 
osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmys-
lovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť 
ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti. Osoby so zníženou 
pohylivosťou benefitujú z berbariérových riešení aj keď nie sú osobami so 
zdravotným znevýhodnení. Môže ísť o rodičov s kočíkmi, ľudí v seniorskom 
veku, deti, osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku úrazu, či podobne.

OSN Agenda 2030 (Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj) – súhrn 
globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na 
najzávažnejšie výzvy súčasnosti, medzi ktoré patrí zmena klímy, chudoba, 
zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti. Agenda 2030 bola prijatá 
členskými štátmi OSN v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordino-
vanému postupu pri riešení globálnych výziev.

P

parkovacia politika – miestna politika, ktorá sa od roku 2021 zavádza pre 
regulovanie parkovania v Bratislave.

participácia – v našom kontexte chápeme predovšetkým ako zapojenie 
zainteresovaných do tvorby, konzultácie či manažmentu projektu, politiky 
či územia

Plán obnovy a odolnosti SR – je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný 
pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Jeho hlavným 
cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať 
opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Plán obnovy a odolnosti 
stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať 
do roku 2026 a ktoré budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy 
identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach 
Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané 
na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitál-
nou transformáciou.

podielové dane – dane, ktorých výnos sa rozdeľuje medzi viacerých 
príjemcov takejto dane. Najčastejšie ide o podielové samosprávy, kde 
necháva štát z ním vybratej dane určitý podiel obciam podľa vopred 
stanoveného kľúča, najčastejšie podľa počtu obyvateľov, čiže ide nepria-
mo o dane na obyvateľa. 

polycentricky – v preklade s viacerými centrami. V našom kontexte ide 
o urbanistický koncept, kedy sa mesto rozvíja s ohľadom na zlepšenie 
dostupnosti a odľahčenie svojho centra. 

príspevková organizácia mesta – je právnická osoba mesta, ktorej menej 
ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je naviazaná 
na rozpočet obce tzv príspevkami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené 
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

programový rozpočet – rozpočet viazaný na konkrétne programy 
a obdobie

projektový zásobník – zoznam projektov určených na implementáciu

prvky drobnej mestskej architektúry – v našom kontexte ide hlavne 
o mestský mobiliár a drobné stavby

R

Rada partnerstva Bratislavského kraja – za účelom prípravy, realizácie, 
monitorovania a hodnotenia Regionálnej integrovanej územnej stratégie 
Bratislavského kraja (ďalej aj RIÚS) sa ustanovilo partnerstvo pre Regio-
nálnu integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja. Sociálno-eko-
nomickí partneri pre účely RIÚS sú relevantné orgány štátnej správy, 
samosprávne kraje, obce, mikroregionálne združenia a iné právnické 
osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni alebo vo verejnom záujme.

re-use centrá – centrá druhotného či opätovného využitia. Ide o miesta, 
v ktorých dochádza k dočasnému vyskladeniu a odkupu tovarov z druhej 
ruky. V našom kontexte ich chápeme predovšetkým ako mestom zriaďo-
vané centrá.

S

samospráva – časť verejnej správy. Definujeme ňou obce a vyššie  
územné celky.

sčítanie obyvateľov, domov a bytov – cenzus alebo populačný cenzus, 
ktorý sa opakuje raz za 10 rokov

segregované lokality – územia, areály, mestské časti istým spôsobom 
vylúčené od svojho prostredia. Vylúčenosť chápeme nielen fyzickými 
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sektorové politiky – politiky, opatrenia, nariadenia zameriavajúce sa na 
istú tematickú oblasť, napr. doprava, školstvo

sociálne služby – jedna z foriem pomoci obyvateľov. Prostredníctvom 
sociálnych služieb sa zabezpečuje potrebná podpora obyvateľom 
v nepriaznivej sociálnej situácií. Sociálne služby môžu byť poskytované 
terénne, ambulatne, alebo pobytovou formou. V kontexte Bratislavy ide 
najmä o zabezpečovanie sociálnych akými sú zariadenia pre seniorov, 
sociálnej služby krízovej intervencie, či nízkoprahová sociálna služba pre 
deti a rodinu.

sociálna udržateľnosť – jeden z troch pilierov konceptu udržateľnosti. 
Sociálny rozmer je najmenej definovaným a pochopeným rozmerom. 
Jeho význam a aplikácia stále vedú k nejasnostiam. Všeobecná definícia 
znie “zachovanie alebo zlepšenie blahobytu ľudí v tejto a budúcich 
generáciách”.

spádová oblasť – termín využívaný najmä v štátnej správe, často práve 
pre funkcie a zariadenia, ktoré majú povinnosť danej oblasti zaistiť 
isté služby. Termín sa používa v súvislosťami s obcami s rozšírenou 
pôsobnosťou. 

spoločenská zodpovednosť (podnikov) – dobrovoľné úsilie firiem, ktoré 
presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz 
intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do každodenných 
aktivít firiem a inštitúcií.

SR Agenda 2030 – Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom 
globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na naj-
závažnejšie výzvy súčasnosti. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi 
Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému 
koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. Zodpovednosť za 
Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Minister-
stvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

stakeholder – anglický termín vyjadrujúci zainteresovanú fyzickú či 
právnickú osobu. V podobnom význame vnímame slovo aktér, aktérka.

stratégia rozvoja (mesta, obce) – nástroj strategického plánovania mesta 
či obce v súvisiacich oblastiach

synergický efekt, synergia – termín využívaný v psychológii, ale 
I manažmente. Ide o vzájomnú interakciu ľudí, prvkov, organizácií, kedy 
výsledok tejto interakcie prináša novú, podpornú kvalitu. Výsledok je viac 
ako suma jednotlivých zložiek.

T

transfer (finančný) – pohyb, prevod finančných prostriedkov medzi 
stranami

trvalý pobyt – pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na 
území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý 
pobyt.

U

udržateľná mestská doprava – mestská doprava, ktorej modálny split sa 
vyznačuje v prospech verejnej dopravy, cyklo dopravy, pešej mobility a až 
potom individuálnej automobilovej dopravy. Ide o spôsob dopravy v meste 
s čo najmenšími dopadmi na životné prostredie, pričom zaisťuje vysokú 
kvalitu a efektivitu 

udržateľná mobilita – zaistenie pohybu osôb a tovaru, ktoré je dlhodobo 
prijateľné zo sociálneho a ekonomického hľadiska a dopadov na životné 
prostredie

udržateľný rozvoj – rozvoj, ktorý súčasným aj budúcim generáciám 
zachová možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a súčasne 
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystému

uhlíková stopa – podmnožina ekologickej stopy, teda je to súčasť 
vyjadrenia celkového dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Vo 
všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou rozumie objem emisií takých plynov, 
ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené 
človekom.

upokojené komunikácie – ulice, cesty, na ktorých bolo viacerými spôsob-
mi docielené spomalenie, obmedzenie alebo úplné vylúčenie individuálnej 
automobilovej dopravy

URBACT – európsky výmenný a vzdelávací program podporujúci trvalo 
udržateľný rozvoj miest

Ú

Únia miest Slovenska – dobrovoľné záujmové združenie miest, ktorého 
hlavným posolstvom je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a eu-
rópske smerovanie Slovenska

územná recyklácia – obnovenie územia s cieľom jeho opätovného využitia, 
príkladom sú najmä oblasti brownfieldov 
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V

verejná správa – činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy 
a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej 
hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom 
posilnenia občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

verejné podujatie – verejnosti prístupné podujatia, v našom kontexte 
chápeme predovšetkým podujatia organizované HM BA a jeho organizá-
ciami či podnikmi

verejný priestor – fyzicky vymedzený priestor, ktorý vytvára rámec 
pre určité deje. Verejný priestor je miestom, kde sa ľudia pohybujú, kde 
sa odohráva sociálny život mesta. Poloha a kvalita verejného priestoru 
a najmä jeho aktivita určuje charakter miesta a jeho význam. Verejný 
priestor zahŕňa aj verejne prístupné priestory vo vnútri budov.

vzdelávacia infraštruktúra – súbor fyzických i nefyzických priestorov 
a nástrojov určených k vzdelávaniu obyvateľstva. V našom kontexte tu 
chápeme predovšetkým školy na všetkých stupňoch, škôlky, základné 
umelecké školy, centrá voľného času a k nim podporné organizácie či 
nástroje.

vyšší územný celok (VÚC) – hovorovo župa, kraj – je najvyššia územná 
samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické 
s územím kraja.

Z

zeleno-modrá infraštruktúra – sieť zelených a modrých plôch, ktorá je 
tvorená prírodnými prvkami (lesy, vodné toky, mokrade), sídelnou zeleňou 
(parky, kvetinové záhony) a umelo vytvorenými prvkami (záhrady, zelené 
steny a strechy, fontány)

zelený mestský okruh – prostredie mesta, ktoré tvorí zeleno-modrá 
kostra Dunaja, jeho ramien a lužných lesov

zdieľaná mobilita – mobilita tvorená zdieľanými dopravnými prostriedkami 
(automobilmi, bicyklami, kolobežkami a pod.) bez nutnosti osobného 
vlastníctva 

Ž

životné prostredie – všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existen-
cie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja

živý verejný priestor – verejný priestor, o ktorý sa mesto stára, udržiava 
ho a zveľaďuje. Je miestom, kde sa ľudia môžu stretávať, komunikovať 
a podnecuje komunitný život prostredníctvom kultúrnych aktivít.
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ZOZNAM SKRATIEK

BSK – Bratislavský samosprávny kraj
BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť
DPB – Dopravný podnik Bratislava
EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF+ – Európsky sociálny fond
EŠIF – Európsky štrukturálny a investičný fond
EÚ – Európska únia
EU RCI – European Regional Competitiveness Index 
EU SPI – European Social Progress Index 
HDP – hrubý domáci produkt
MHD – mestská hromadná doprava
MIB – Metropolitný inštitút Bratislavy
MČ – mestská časť, mestské časti
MŠ – materská škola
OLO – Odvoz a likvidácia odpadu
OS – obchodné spoločnosti
OSN – Organizácia Spojených národov
OZZ – osoba so zdravotným znevýhodnením
PHSR, PHRSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Program hospo-
dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
PRO – Program rozvoja obce
PO – príspevkové organizácie
RO – rozpočtové organizácie
SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SDGs – Sustainable Development Goals
SR – Slovenská republika
SŠ – stredná škola
UMR – Udržateľný mestský rozvoj
ZŠ – základná škola
ZUŠ – základná umelecká škola
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