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Systém dobrej správy mesta je základom rozumného mesta a má vplyv na širokú škálu oblastí jeho rozvoja. Zahŕňa súbor aktivít samosprávy, ktoré 
by mali byť zacielené na zvyšovanie kvality života v meste. Kľúčovými prvkami sú najmä zber a využívanie dát, spolupráca a komunikácia s občanom, 
reagovanie samosprávy na ich podnety a poskytovanie služieb. 
Najväčšou výzvou pre mesto Bratislava je zdieľanie čo najširšieho rozsahu dát a informácií s občanmi a otvorenie dát smerom k občanovi.

Správa mesta založená na inteligentnom, efektívnom a otvorenom systéme a budovaní spoločenskej zodpovednosti a rozumnej spoločnosti, ktorá 
sa môže konštruktívne zapájať do spoločenského a kultúrneho života v meste.

Efektívny manažment mesta založený na integrovanom systéme riadenia a kontroly 
územia a otvorenom manažmente dát :

DOBRÁ SPRÁVA PRE MESTO : MODERNE RIADENÉ A EFEKTÍVNE MESTO
Strategický cieľ – SÚČINNOSŤ 

Merateľné ukazovatele

Otvorené dáta pre občana

Opatrenia

• počet zdieľaných dát a informácií prostredníctvom mestského portálu otvorených dát
• počet nových služieb Bratislavskej mestskej karty
• počet vybavených prípadov (rôzne druhy subjektov) prostredníctvom systému elektronickej samosprávy
• počet nových otestovaných riešení podporujúcich modernú správu mesta

• inštitucionálne zabezpečenie agendy koncepcie Bratislava rozumné mesto 2030 v rámci vlastnej organizačnej štruktúry,
• inteligentný dátový manažment zahŕňajúci revíziu existujúcich dát, spracovanie priestorových dát s využitím GIS, tvorbu štruktúrovaných databáz 

podľa kategórií dát (napr. fiškálne, socioekonomické, environmentálne, dopravné dáta, dáta o verejných inštitúciách, o verejných priestoroch a 
pod.), nastavenie prístupu k dátam (pracovné interné dáta, dáta pre verejnosť, dáta pre partnerov mesta), nastavenie pravidiel pre obsah, štruktúru, 
aktuálnosť a bezpečnosť dát a zdieľanie prostredníctvom internetovej platformy, 

• zavedenie integrovaného systému kontroly územia mesta (využitie technológií pre zber dát a monitoring), 
• zavedenie integrovaného informačného systému a systému otvorených dát (komunikácia integrovaných dát smerom k občanovi, otvorené dáta 

pre občana a prístup k priestorovým informáciám prostredníctvom on-line portálu, zdieľanie dát vo verejnom priestore formou tzv. City Dashboard 
riadiaceho a informačného portálu mesta),...

Správa mesta 



Podpora testovacieho prostredia nových riešení „Living Lab“ (mesto ako živé laboratórium)

(E-Government) za účelom  zjednodušenia poskytovania služieb samosprávy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a 
vzdialeného prístupu: zahŕňa rozširovanie a neustály vývoj elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy, rozšírené využitie Bratislavskej mestskej 
karty ako nástroja pre elektronické služby pre občana, ktoré môže využiť v rôznych oblastiach života mesta (napr. verejná doprava, kultúra, cestovný 
ruch, šport)

Budovanie imidžu a identity mesta na báze aktívnej participácie verejnosti pri rozhodovaní a správe mesta prostredníctvom realizácie

Koordinácia územného rozvoja mesta v cezhraničných regiónoch, napr. spolupráca Slovensko – Rakúsko

Kontaktné pracovisko služieb pre občanov – komunikácia, marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy (hlavné mesto Bratislava)

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (OP BK, štátny rozpočet, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava)
BAUM 2020 – Bratislava územný manažment, koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR a okolitých rakúskych obcí, (ERDF, štátny roz-
počet, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava)

Vytvorenie podmienok pre testovanie inovácií 

Elektronizácia služieb samosprávy 

Spolupráca s verejnosťou

Regionálny a nadregionálny rozvoj hlavného mesta SR 

Testovanie inovácií v mestskom prostredí

Komunikácia so samosprávou z pohodlia domova

Komunikácia so samosprávou z pohodlia domova

Rozvoj mesta v prihraničných oblastiach 

Aktívne projekty:

Bratislava rozumné mesto 2030


