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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o postupe pri príprave dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020

Dôvodová správa
Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle zákona NR SR č 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v súčasnosti zahajuje práce na spracovaní Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „PHSR“) na roky 2010
– 2020. Ambíciou pripravovaného rozvojového programu Bratislavy je vytvoriť organizačne
aj finančne realizovateľný program rozvoja s maximálnou podporou všetkých
zainteresovaných partnerov, vrátane samospráv jednotlivých mestských častí.
Na základe výsledku verejnej súťaže uzavrelo Hlavné mesto SR Bratislava dňa 6.
februára 2009 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov zmluvu o dielo – vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 so zhotoviteľom:
Academia Istropolitana Nova, sídlo: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, zastúpená: Ing. arch.
Jaroslavom Kiliánom výkonným riaditeľom a štatutárnym zástupcom. Termín zhotovenia
a odovzdania diela je najneskôr do 31. mája 2010.
Na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa
predkladá tento materiál s informáciou o postupe prác pri spracovávaní dokumentu
spolu prehľadom ďalšieho postupu pri príprave PHSR a harmonogramom prác. Ďalej sa
predkladá Návrh Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov pre jednotlivé strategické
témy rozvoja.
Proces tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta
SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 bude po odborných aj verejných diskusiách zavŕšený
predložením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie
v predpokladanom termíne jún 2010.

Správa o postupe pri príprave dokumentu Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 a Návrh
Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov pre jednotlivé strategické témy rozvoja

Hlavné mesto SR Bratislava pokračuje v aktivitách pri príprave Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 –
2020 (ďalej len PHSR) v zmysle Harmonogramu spracovania PHSR, ktorý bol predložený na
rokovanie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. mája 2009
v rámci komplexného materiálu Informácia o ďalšom postupe pri príprave dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky
2010 – 2020.
Všetky činnosti prebiehajú v súlade s vyššie uvedenou informáciou a Metodikou
tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2010 – 2020, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania na spracovanie PHSR.

Súčasný stav prípravy PHSR

Spoločnosť Academia Istropolitana Nova, spracovateľ PHSR, dokončila záverečné
práce na analytickej časti dokumentu. Prvou aktivitou v rámci participatívneho plánovacieho
procesu bola verejná prezentácia výsledkov a záverov analytických prác (29. septembra
2009).
Prezentácia výsledkov a záverov analytických prác bola prvým podujatím z cyklu
„Bratislavské ekonomické fórum“ založeného Hlavným mestom SR Bratislavou v spolupráci
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Verejná prezentácia výstupov analýz z oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky,
priestorového rozvoja, infraštruktúry, životného prostredia a celkovom postavení Bratislavy,
mala za cieľ umožniť širokú diskusiu a vyvodiť závery pre plánovaciu časť procesu, najmä
pre rozhodnutie o strategických témach, ktoré bude riešiť program rozvoja mesta.
Popri analytickom spracovávaní dostupných dokumentov a tvorbe parciálnych analýz
bola uskutočnená identifikácia relevantných partnerov a dotknutých subjektov (stakeholder
analýza), ktorí sú dôležití z hľadiska rozvoja hlavného mesta a z hľadiska spracovania
a prerokovania PHSR.
Oslovení boli zástupcovia relevantných ministerstiev, ústredných štátnych orgánov,
miestnej štátnej správy, vedeckej, vzdelávacej a odbornej sféry, ďalších verejných subjektov,
zamestnávateľov, zástupcovia združení podnikateľov podľa jednotlivých sektorov,
mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a pod. Taktiež boli oslovené všetky mestské
časti a Bratislavský samosprávny kraj so žiadosťou o súčinnosť a partnerstvo pri tvorbe
PHSR.
K účasti na práci v tzv. hlavnej plánovacej skupine boli prizvané aj poslanecké kluby
prostredníctvom klubmi nominovaných poslancov. Ku dňu 23. septembra bolo takto
oslovených viac než 130 subjektov.

Dňa 20. októbra 2009 začala pracovať tzv. hlavná plánovacia skupina. Prerokovala
výsledky a závery analytických prác a ďalší postup práce hlavnej plánovacej skupiny.
Pracovné stretnutie hlavnej plánovacej skupiny sa uskutočnilo 5.11.2009. Následne budú
vytvorené pracovné skupiny na základe konsenzom dohodnutých strategických tém rozvoja
mesta a do ich činnosti budú zapojení všetci oslovení partneri.

Zoznam subjektov, ktoré boli oslovené pre účasť na práci Hlavnej plánovacej skupiny
PHSR

Samospráva hlavného mesta a mestské časti
8 zástupcov poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva, mestských podnikov a mestských
častí
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Verejný sektor
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave
Slovenská technická univerzita
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Bratislavský samosprávny kraj
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Ekonomický ústav SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská akadémia vied
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Slovenské národné múzeum
Krajský školský úrad v Bratislave

Mimovládne organizácie
Iniciatíva Bratislava otvorene
Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
Ekofórum

Únia materských centier
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Krajské športové centrum Bratislava
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien
eSlovensko, o.z.
OZ Proti prúdu
ArTUR, o.z.
Nadácia pre deti Slovenska
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute

Súkromný sektor
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
Slovnaft, a.s., Bratislava
Eset, s.r.o., Bratislava
Slovenská banková asociácia
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
Národná asociácia realitných kancelárií
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovenská komora architektov
Slovenská komora stavebných inžinierov
Bratislava Hotels Association
Slovenský živnostenský zväz
Republiková únia zamestnávateľov
Bratislavská regionálna komora SOPK

Stanovenie strategických tém rozvoja
Na pracovnom stretnutí dňa 5.11.2009 členovia hlavnej plánovacej skupiny
sformulovali strategické témy rozvoja. Táto etapa je nevyhnutným vstupom pre návrhy riešení
v ďalších častiach procesu.
Strategické témy, na ktorých sa hlavná plánovacia skupina zhodla, boli vybrané
s ohľadom na celkové strategické zameranie programu rozvoja, ako napríklad zlepšenie
konkurenčného postavenia Bratislavy voči najbližším veľkým mestám, ale aj riešenie
kľúčových sociálnych a hospodárskych potrieb Bratislavy.
Za strategické témy rozvoja Bratislavy boli vybrané prierezové témy, ktoré sú
navzájom previazané, nie sú medzi nimi jednoznačné hranice, zahŕňajú ekonomické aj
sociálne aspekty. Riešiť ich separátne, bez chápania súvislostí a potrieb zmien v súvisiacich

oblastiach by nebolo efektívne, preto sú do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta zaradené rovnocenne a tvoria jeho jadro.
Členovia hlavnej plánovacej skupiny identifikovali nasledovné strategické témy
rozvoja pre obdobie 2010-2010:
•

Bratislava – nadregionálne centrum

•

Znalostná ekonomika

•

Kvalita života

•

Kvalita životného prostredia a mestského priestoru

•

Doprava a technická infraštruktúra

•

Správa a riadenie mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy je na roky
2010 – 2020 je strednodobý strategický rozvojový dokument, ktorý rešpektuje princíp
koncentrácie úsilia do strategických oblastí rozvoja, aby prostriedky a zdroje vynaložené na
jeho realizáciu boli využité čo najefektívnejšie a najprínosnejšie.
Dobrá stratégia je vždy postavená na zásadnej - strategickej voľbe tém, v ktorých sa
spájajú kľúčové problémy a ich príčiny, dôležité pre ďalší rozvoj mesta. Jedná sa o oblasti,
v ktorých ak sa uskutoční podstatný pokrok, s predpokladom na zlepšenie aj v ostatných –
sekundárnych alebo priamo naviazaných oblastiach.
Za strategické témy rozvoja Bratislavy boli na stretnutí hlavnej plánovacej skupiny
dňa 5.11.2009, vybrané prierezové oblasti, medzi ktorými nie sú jednoznačné hranice,
zahŕňajú ekonomické, sociálne a mnohé iné aspekty. Riešiť ich separátne, bez chápania
vzájomných súvislostí, by nebolo efektívne. Do programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta sú zaradené rovnocenne a tvoria jeho jadro.
V rámci diskusie o strategických témach bol načrtnutý aj ich základný obsahový
rámec. Rozpracovanie tém bude úlohou prác príslušných pracovných skupín v nasledujúcom
období.

BRATISLAVA – NADREGIONÁLNE CENTRUM
Bratislava dlhodobo zohráva v štruktúre sídiel Slovenska výnimočné a dominantné
postavenie, ktoré sa ešte viac upevnilo v uplynulých 20 rokoch. Politická a ekonomická
transformácia spôsobila dramatické zmeny z hľadiska medzinárodného postavenia mesta.
Bratislava sa z periférnej pozície na hranici upadajúceho bloku socialistických krajín, ocitla
v priesečníku stredoeurópskych ekonomických a rozvojových koridorov. Uvedené
geopolitické zmeny priniesli množstvo rozvojových impulzov, z ktorých Bratislava dokázala
profitovať.

Pre obyvateľov Slovenska plní Bratislava množstvo funkcií, vyplývajúcich
z postavenia hlavného mesta a pre celú krajinu je dôležité, aby tieto funkcie plnila kvalitne.
Vo svojej novej funkcii národnej metropoly v zjednocujúcom sa európskom priestore, na
mesto vplývajú pozitívne, ale aj problematické efekty, ktoré prinášajú procesy politickej
integrácie a ekonomickej globalizácie. Z titulu svojich metropolitných funkcií Bratislava
nemôže byť týmto procesom iba pasívne vystavená, v miere svojho významu má na ne určitý
vplyv a je ich aktívnym účastníkom a spolutvorcom.
Ďalšie posilňovanie mesta ako nadregionálneho centra, jeho postavenie v rámci
Slovenska, ale aj v stredoeurópskom priestore je vo veľkej miere podmienené schopnosťami
a ochotou kľúčových aktérov (politických, ekonomických, spoločenských a ďalších) procesov
vzájomne koordinovať svoje aktivity v záležitostiach strategického významu. Táto strategická
téma rozvoja Bratislavy nevyhnutne presahuje do všetkých ostatných zvolených tém.
Z praktického pohľadu by sa mala dominantne zaoberať vnútornou koordináciou
a harmonizáciou aktivít, ktoré vyplývajú z unikátneho postavenia Bratislavy, tak aby bolo čo
najlepšie zúročené.
V diskusii, ktorá vyprofilovala túto strategickú tému, bolo naznačených viacero
špecifických opatrení, od pomerne všeobecných ako koordinácia kľúčových hráčov miestnej
ekonomiky pre dosiahnutie synergie; vzťah mesta k suburbánnym zónam, cez konkrétnejšie
ako zhodnotenie ekonomického potenciálu polohy na Dunaji; rozvoj kongresovej a
incentívnej1 turistiky spolu s destinačným manažmentom, až po konkrétne opatrenia pre
riešenie budúcnosti a rozvoj bratislavského letiska.

ZNALOSTNÁ EKONOMIKA
Bratislava disponuje najvyššou koncentráciou populácie a ekonomických aktivít na
Slovensku. Miestna ekonomika prešla úspešne transformačným procesom a za uplynulé roky
jednoznačne patrí k hlavným motorom modernizácie a expanzie slovenskej ekonomiky.
Vysoká efektivita výroby bude aj naďalej patriť k zdrojom bratislavskej
konkurencieschopnosti, je ale potrebné hľadať nové rozvojové impulzy, predovšetkým
v lepšom využití intelektuálneho a kreatívneho potenciálu mesta.
Bratislava je zároveň najvýznamnejším národným centrom školstva a vzdelávania
Slovenska. Napriek výbornej kvalite vzdelávacích kapacít v slovenskom porovnaní, tieto sa
zatiaľ výraznejšie nepresadzujú v medzinárodnom kontexte. Mesto má vysokú koncentráciu
vedecko-výskumného potenciálu, avšak úspešnosť tohto odvetvia pri získavaní financovania
zo súkromného sektoru je, rovnako ako inde na Slovensku, nízka. V bratislavskej ekonomike
je už súčasnosti vysoký podiel aktivít náročných na poznatky, čo je dobrou východiskovou
pozíciou pre ich ďalší rozvoj.
Budúcu konkurencieschopnosť a ďalšie posilňovanie ekonomiky Bratislavy je
potrebné hľadať v postupnom raste podielu sektoru strategických služieb, ale najmä v rozvoji
znalostnej ekonomiky a to tak v produkcii a manažmente znalostí, ako aj vo vyššom
kreatívnom využití znalostí pre zvýšenie výkonnosti tradičných odvetví miestnej ekonomiky.

1
nástroj odmeny a motivácie obchodných partnerov alebo zamestnancov, ako ocenenie dobrej práce alebo prejav vďaky za
výhodnú spoluprácu. Okrem motivačných programov aj odborné školenia a exkurzie, jazykové ci manažérske kurzy a firemené
akcie ako sú team building alebo spoločenské get together v atraktívnom prostredí, spojené s relaxačným programom.

K zvoleniu znalostnej ekonomiky za strategickú tému rozvoja mesta, viedla diskusia,
v ktorej sa spomenula potreba formulovať opatrenia napríklad na posilnenie a rast ekonomiky,
zvyšovanie konkurencieschopnosti, podpora férového podnikateľského prostredia, či
posilnenie a zefektívnenie využívania zdrojov rozvoja mesta. Ku konkrétnym cieľom, ktoré sa
spomenuli v diskusii možno v tejto téme za kľúčové považovať etablovanie regionálneho
inovačného centra.

KVALITA ŽIVOTA
Kvalita života je pojem veľmi ťažko uchopiteľný a merateľný. Kvalita života zahŕňa
environmentálne, ekonomické, sociálne, kultúrne, psychologické, duchovné a ďalšie
podmienky pre zdravý a šťastný život. Z mnohých definícií, ktoré sa k tejto téme viažu
vyplýva, že na kvalitu života je možné sa pozerať subjektívne ako na spokojnosť so svojim
životom a zároveň z hľadiska vonkajších faktorov ako na kvalitu životných podmienok.
Bratislava celkom jednoznačne patrí k regiónom s najvyššou kvalitou podmienok pre
život, a to najmä čo sa týka sociálnych a ekonomických aspektov. Napriek tomu, že
Bratislava je ekonomicky v rámci Slovenska najúspešnejšia, pri poskytovaní mnohých
verejných služieb existuje stále priestor na ich zlepšovanie. Hoci na niektoré verejné služby
má mesto iba nepriamy vplyv, keďže zriaďovateľom zariadení sú iné štruktúry, je dôležité
hľadať spôsoby na dosiahnutie kvalitnejších a dostupnejších verejných služieb.
V diskusii zaznelo mnoho námetov týkajúcich sa sociálnych a zdravotných služieb,
zlepšovania možností pre šport a iné voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie;
zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti verejných služieb vrátane využívania elektronických
nástrojov.
Významným faktorom, ktorý vyvolá tlak na kvantitatívny ale aj kvalitatívny nárast
poskytovaných sociálnych i zdravotných služieb, je rastúci počet seniorov. Na druhej strane
sa očakáva, že celková spoločenská váha seniorov sa vďaka ich predpokladanej vyššej vitalite
a spoločenskej aktivite posilní. Preto je dôležité pripravovať podmienky pre ich aktívne
zaradenie do spoločenského, ale aj ekonomického diania v meste.
Na kvalitu života v meste nepochybne vplýva aj celková spoločenská atmosféra.
Bratislava sa tradične prezentuje ako kultúrne, etnicky a nábožensky rôznorodá, preto
posilňovanie vzájomnej tolerancie je logickým očakávaním obyvateľov aj návštevníkov
mesta. Celková spokojnosť obyvateľov je zároveň najlepšou propagáciou mesta, ktorá má
spätný dopad na prílev investícií a nových obyvateľov.

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MESTSKÉHO PRIESTORU
Kvalitný život v Bratislave je nemysliteľný bez splnenia základných podmienok
kvalitného životného prostredia, charakterizovaného dostatočným množstvom zelene,
rovnako ako verejného priestoru priateľského voči jeho užívateľom. Udržanie parkov, zelene
a mestských odpočinkových zón, ich nová tvorba a ochrana, revitalizácia zanedbaných plôch,
budovanie územných systémov ekologickej stability, trvalý súlad medzi mestským a
prírodným prostredím, rovnako ako zachovanie kultúrno-historických prvkov, patria medzi
typické projekty, ktoré spadajú do tejto strategickej témy.

Strategický dokument, zaoberajúci sa budúcnosťou tak veľkého a významného mesta,
akým je Bratislava, nemôže ignorovať otázku zabezpečenia a správy budúcich zdrojov, najmä
vody, energií a pôdy, tak aby kvalita života v meste bola udržaná a zvyšovaná aj v budúcich
rokoch. S touto ambíciou súvisí aj príprava na dlhodobé klimatické zmeny. Tieto otázky nie
sú riešiteľné iba silami mesta, ale závisia okrem iného aj na energetickej koncepcii štátu či
Európskej únie. Mesto by však malo realizáciou vlastných opatrení (zvyšovanie energetickej
efektivity objektov, zabezpečenie rezervných a diverzifikovaných zdrojov) prijať svoj diel
zodpovednosti.
Veľkomestský charakter Bratislavy a množstvo v rámci jej územia koncentrovaných
nadregionálnych funkcií negatívne dopadajú na všetky zložky životného prostredia.
Predovšetkým nadmerná doprava, znečistené ovzdušie a vysoká hluková záťaž dlhodobo patrí
medzi hlavné faktory znižujúce kvalitu života v meste. Ochrana pred nepriaznivými javmi je
ďalším bodom, na ktoré sa zameria uvedená strategická téma. Mesto zároveň musí byť
pripravené aj na mimoriadne udalosti a havárie. Pre Bratislavu je z tohto pohľadu dôležitá
najmä protipovodňová ochrana.

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Spoľahlivo fungujúca, kvalitná a kapacitná doprava je kľúčová pre rozvoj každého
mesta. Nová ekonomika je postavená na skracovaní vzdialenosti medzi podnikmi a ich
zákazníkmi. Dostupnosť a mobilita vedie k rýchlejšiemu preberaniu a využívaní poznatkov a
v konečnom dôsledku napomáha znižovaniu rozdielov medzi regiónmi.
Na území mesta sa koncentrujú funkcie a aktivity nadregionálneho významu a služby
pre vysoký počet dochádzajúcich osôb. Bratislava môže využívať pozíciu mesta na
križovatkách 4 druhov dopravy – cestnej, železničnej, leteckej a vodnej. Vzhľadom
k blízkosti štátnych hraníc s Maďarskom, Rakúskom a ČR znamená dopravná dostupnosť
zaradenie do medzinárodných trás a integráciu do európskych dopravných sietí.
Významnou časťou tejto strategickej témy je oblasť dopravných stavieb. V rámci nej
bude dôležité v prvom rade riešiť investičné akcie – dobudovanie okruhov, obchvatov,
mostov, napojenie na medzinárodné železničné koridory. Rovnako tak je nevyhnutné
skvalitniť organizáciu dopravy – vjazd a prejazd mesta pre cieľovú dopravu, preferencia
vybraných druhov dopravy.
V súvislosti s prioritami, ktoré si mesto vytýči v dopravnej oblasti, je možné hľadať
cesty k obmedzovaniu rastu automobilizmu. V snahe spomaľovať rast automobilizmu môže
mesto podporovať ostatné druhy, najmä dopravu pešiu, cyklistickú, verejnú hromadnú,
vrátane zvýšenia jej kvality. Uvažovať sa dá aj o zapojení železnice ako alternatívy
prímestskej dopravy, vzhľadom na konkrétne podmienky a potreby.
Popri dostatočnom množstve kvalitných kapacitných dopravných trás (cesty,
železnice, cyklotrasy) je nutné riešiť aj kvalitu a bezpečnosť dopravy a bezbariérovosť mesta.
Rovnako dôležitá ako dynamická doprava je doprava statická, teda parkovanie, ktoré je
problémom v každom veľkom meste, či už v centre alebo na sídliskách.
Popri preprave osôb a tovarov je pre mesto dôležitý aj transport médií. Táto
strategická oblasť sa bude zaoberať aj otázkami technickej infraštruktúry. Vodovodné,

kanalizačné a ďalšie siete musia zabezpečiť zásobovanie obyvateľov a podnikov potrebnými
energiami a súčasne prispievať k ekológii a ochrane zdrojov.
Je preto dôležité zvážiť možnosti modernizácie vodovodnej a kanalizačnej siete,
čističiek odpadových vôd a zabezpečenia dodávok tepla a elektrickej energie (vrátane systému
náhradného zásobovania v prípade výpadkov a havárií). Súčasná spoločnosť tiež kladie čoraz
vyššie nároky na kvalitu telekomunikačných a informačných sietí.

SPRÁVA A RIADENIE MESTA
Racionalizácia organizácie mesta a skvalitňovanie jeho riadenia, zlepšenie dostupnosti
a zvýšenie kvality služieb poskytovaných samosprávou, znižovanie administratívnej záťaže
na magistráte a úradoch mestských častí, elektronizácia verejnej správy – to sú niektoré
námety, ktoré bude nutné v Bratislave riešiť, aby mesto mohlo plniť stále náročnejšie úlohy
a vytvárať podmienky pre udržanie kvality života.
Zabezpečenie väčšej účasti občanov na rozhodovaní, rozvoj záujmových združení,
zlepšenie komunikácie s obyvateľmi mesta – to sú niektoré oblasti, pri ktorých sa môže
dospieť nielen k lepším výsledkom pri správe mesta, ale aj k väčšej aktivite občanov, ich
stotožneniu sa s mestom a využitie občianskeho potenciálu pre rozvoj Bratislavy.
Bratislava nie je izolovaným ostrovom, ale neoddeliteľnou súčasťou Bratislavského
kraja, Slovenskej republiky, Európskej únie. Na území mesta pôsobí niekoľko úrovní verejnej
správy, ktoré nevyhnutne musia medzi sebou spolupracovať, ale aj koordinovať vlastné
politiky a projekty. Mesto súčasne ku svojmu rozvoju potrebuje zázemie, preto bude vhodné
pristúpiť k iniciovaniu koordinácie činností a záujmov na všetkých úrovniach spolupráce
s jednotlivými partnermi.

Návrh Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov
pre jednotlivé strategické témy rozvoja
V nadväznosti na zasadnutia hlavnej plánovacej skupiny, ktorá sformulovala návrh
strategických tém rozvoja, sa uskutočnili zasadnutia osobitných pracovných skupín, kde bol
prediskutovaný a následne spracovateľom na ďalšie rozpracovanie pripravený návrh
Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov pre jednotlivé strategické témy rozvoja.
Zasadnutia osobitných pracovných skupín sa uskutočnili v nasledujúcich termínoch:




subkomisia pre strategickú víziu rozvoja mesta: 25.11.2009,
subkomisia pre vnútornú analýzu silných a slabých stránok: 26.11.2009,
subkomisia pre vonkajšiu analýzu: 26.11.2009.

Postup ďalších prác
Následne budú vytvorené pracovné skupiny na základe konsenzom dohodnutých
strategických tém rozvoja mesta, ktorých úlohou bude ďalšie rozpracovanie strategických
tém. Do činnosti pracovných skupín budú zapojení všetci partneri.

Ďalšie činnosti pri spracovávaní PHSR budú vychádzať z rozpisu prác stanovených v
Harmonograme spracovania PHSR, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. mája 2009 v rámci komplexného
materiálu Informácia o ďalšom postupe pri príprave dokumentu Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 a v súlade s
Metodikou tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2010 – 2020, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania na spracovanie
PHSR.

PODROBNÝ HARMONNOGRAM POSTUPU PRÁC
(december 2009 – máj 2010)

FORMULÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV ROZVOJA FORMOU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA:
8.12.2009, 9:00
8.12.2009, 12:30
8.12.2009, 15:00
9.12.2009, 9:00
9.12.2009, 12:30
9.12.2009, 15:00

Bratislava – nadregionálne centrum, stretnutie pracovnej skupiny
Znalostná ekonomika, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita života, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita životného prostredia a mestského priestoru, stretnutie
pracovnej skupiny
Doprava a technická infraštruktúra, stretnutie pracovnej skupiny
Správa a riadenie mesta, stretnutie pracovnej skupiny

10.12.2009
– 15.1.2010

Komunikácia s hlavným mestom a ďalšími dotknutými, získanie
podnetov pre formuláciu priorít

16.12.2009

Správa o postupe prác pre MsZ

14.1.2010

Stretnutie hlavnej plánovacej skupiny, s cieľom prerokovať
a odsúhlasiť strategické ciele

FORMULÁCIA TZV. PRIORÍT V RÁMCI STRATEGICKÝCH CIEĽOV FORMOU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA:
19.1.2010, 9:00
19.1.2010, 12:30
19.1.2010, 15:00
20.1.2010, 9:00
20.1.2010, 12:30
20.1.2010, 15:00

Bratislava – nadregionálne centrum, stretnutie pracovnej skupiny
Znalostná ekonomika, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita života, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita životného prostredia a mestského priestoru, stretnutie
pracovnej skupiny
Doprava a technická infraštruktúra, stretnutie pracovnej skupiny
Správa a riadenie mesta, stretnutie pracovnej skupiny

21.1. – 8.3.2010

Komunikácia s hlavným mestom a ďalšími dotknutými, získanie
podnetov pre formuláciu opatrení

9.3.2010

Stretnutie hlavnej plánovacej skupiny, s cieľom prerokovať
a odsúhlasiť priority

FORMULÁCIA TZV. OPATRENÍ V RÁMCI STRATEGICKÝCH CIEĽOV
FORMOU KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA:
10.3.2010, 9:00
10.3.2010, 12:30
10.3.2010, 15:00
11.3.2010, 9:00
11.3.2010, 12:30
11.3.2010, 15:00

Bratislava – nadregionálne centrum, stretnutie pracovnej skupiny
Znalostná ekonomika, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita života, stretnutie pracovnej skupiny
Kvalita životného prostredia a mestského priestoru, stretnutie
pracovnej skupiny
Doprava a technická infraštruktúra, stretnutie pracovnej skupiny
Správa a riadenie mesta, stretnutie pracovnej skupiny

12.3. – 20.4.2010

Komunikácia s objednávateľom a ďalšími dotknutými, získanie
politickej podpory

20.4.2010

Odsúhlasenie obsahu strategickej a operačnej časti PHSR hlavnou
plánovacou skupinou

29.3. – 10.5.2010

Dopracovanie návrhu zabezpečenia realizácie a finančného plánu
zhotoviteľom v spolupráci s mestom

6.5.2010

Odsúhlasenie návrhu zabezpečenia realizácie a finančného plánu
hlavným mestom na pracovnej úrovni

20.4. – 10.5.2010

Príprava a uskutočnenie verejnej prezentácie

10.– 31.5.2010

Finalizácia dokumentu

31.5.2010

Odovzdanie dokumentu hlavnému mestu

jún 2010

Predloženie Návrhu PHSR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie

Návrh Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov
pre jednotlivé strategické témy rozvoja

STRATEGICKÁ VÍZIA BRATISLAVY

Bratislava, vedomá si svojho kultúrneho, historického a prírodného dedičstva, má
ambíciu rozvíjať sa ako nadregionálne centrum pre hrdých, aktívnych a spokojných
občanov, atraktívny cieľ pre návštevníkov a investorov najmä v oblasti znalostnej
ekonomiky.
Bratislava chce byť:
 mestom, s rovným poskytovaním príležitostí, ktorého prosperita je postavená
na vysokej efektivite, znalostnej a poznatkovo orientovanej ekonomike, zodpovednej
k životnému prostrediu;
 mestom, ktoré vytvára podmienky pre trvaloudržateľný rozvoj kvality života jeho
obyvateľov, kvality životného prostredia a mestského priestoru;
 mestom, ktoré sa adekvátne vyrovnáva s nárokmi na sociálnu aj technickú
infraštruktúru, dopravu, s efektívnou a občanom otvorenou správou a riadením;
 metropolitným mestom, ktoré je dobrým a spoľahlivým susedom a partnerom
pre okolité obce a to aj mimo štátnych hraníc Slovenskej republiky.

K naplneniu strategickej vízie mesta napomôže realizácia globálnych cieľov pre jednotlivé
strategické témy rozvoja:

BRATISLAVA – NADREGIONÁLNE CENTRUM:


Pomocou premyslených a koordinovaných aktivít relevantných partnerov z
verejného aj súkromného sektora, posilniť obraz Bratislavy ako významnej a
vyhľadávanej stredoeurópskej metropoly.



Lepšie zhodnotiť atraktivitu mesta pre návštevníkov a turistov a posilniť odvetvie
cestovného ruchu.

ZNALOSTNÁ EKONOMIKA


Systematicky zlepšovať infraštruktúru a služby pre rozvoj znalostnej ekonomiky
v meste. Iniciovať a napomáhať rozvoju domácich a medzinárodných sietí subjektov
znalostnej ekonomiky a prenosu medzinárodných skúseností.



Dosiahnuť pozíciu Bratislavy ako prestížnej lokality pre investície v oblasti
strategických služieb.

KVALITA ŽIVOTA



Trvalo zvyšovať kvalitu života v meste.
Dosiahnuť v Bratislave kombináciu bývania, sociálneho zázemia a tiež príležitostí
pre aktívne trávenie voľného času, tak, že sa stane príťažlivým, otvoreným a vitálnym
mestom, so všetkými podmienkami pre aktívny a zaujímavý život.

KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MESTSKÝ PRIESTOR


Udržiavať a rozširovať v meste kvalitné prostredie a k užívateľom priateľský
mestský priestor, zodpovedne pristupovať k prírodnému bohatstvu, chrániť prírodné
zdroje aj pre budúce generácie.

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


Zlepšiť napojenie na vonkajšie dopravné siete a skvalitniť vnútornú mobilitu,
založenú na energeticky efektívnych a k životnému prostrediu šetrných dopravných
systémoch.



Poskytnúť modernú, kapacitne aj kvalitatívne dostatočnú technickú infraštruktúru
pre súčasné potreby a budúci rozvoj.

SPRÁVA A RIADENIE MESTA


Spravovať mesto efektívne a transparentne, kontinuálne napredovať vo zvyšovaní
kvality a dostupnosti služieb pre občanov, podporovať pozitívny vzťah občanov
k mestu ich aktívnym zapájaním do správy vecí verejných.

