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VIZITKA BRATISLAVY 
 
Štát:   Slovensko 
Kraj:  Bratislavský 
Nadmorská výška:  152 m n. m. 
Súradnice:  48°08′38″S 17°06′34″V, GPS: 48.14389, 17.10972 
Najvyšší bod:  Devínska Kobyla 514 m n. m. 
Najnižší bod:  126 m n. m. 
Rozloha:  367 km² (36 700 ha) 
Obyvateľstvo:  437 725 (k 31.12.2019) 
Hustota:  1 190 obyv./km² 
Časové pásmo:  SEČ (UTC+1) 
Evidenčné čísla vozidiel:  BA, BL 
 
Prvá písomná zmienka:  907 
Dni mesta:  24. apríl – sviatok sv. Juraja 
 
Primátor mesta:  Ing. arch. Matúš Vallo 
 
Adresa:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 2, P.O.Box 192, 814 

99  Bratislava 
 
VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ UDALOSTI BRATISLAVY 
 
5000 p. n. l.  Osídlenie v neskorej dobe kamennej – neolite 
400 – 50 pr.n.l.  Kelti; od r. 125 pred Kr. sa tu nachádza významné keltské oppidum 

(opevnené mesto) s mincovňou, kde sa razili keltské mince zvané biateky 
1. – 4. stor. n. l.  Limes Romanus, hranica Rímskej ríše vedie stredom dnešného mesta, 

vojenská pevnosť Gerulata pri Bratislave (Rusovce) 
5. – 6. stor.  Príchod slovanských kmeňov 
7. – 8. stor.  Bratislava, centrum avarsko-slovanskej ríše 
9. stor.  hrad je vojenské, administratívne a cirkevné centrum Veľkomoravskej ríše 
907  Prvá písomná zmienka o Bratislave (Brezalauspurc) v Salzburských análoch v 

spojitosti s bitkou pod hradom medzi Bavormi a starými Maďarmi 
1291 (2.12.)  Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave rozsiahle mestské privilégiá, čím 

potvrdil jej začlenenie do sústavy kráľovských miest 
1436  Žigmund Luxemburský udelil mestu právo používať erb 
1464  Matej Korvín potvrdil všetky staré privilégiá Bratislavy Zlatou bulou 
1536 – 1784  Hlavné mesto Uhorska 
1543 – 1820  Sídlo ostrihomského arcibiskupa 
1563 –1830  V Dóme sv. Martina korunovácie 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských 

manželiek 
1741 (25.6.)  Korunovácia Márie Terézie  v Dóme sv. Martina 
1775  Mária Terézia prikázala zbúrať mestské hradby, čím podporila stavebný 

rozvoj mesta 
1805 (26.12.)  Podpísanie Bratislavského mieru v Primaciálnom paláci medzi Francúzskom 

a Rakúskom po bitke pri Slavkove 
1809  Obliehanie mesta napoleonskými vojskami 
1848  Zrušenie poddanstva podpísané Ferdinandom V. v Zrkadlovej sieni 



Primaciálneho paláca 
1891  Otvorenie prvého mosta cez Dunaj (Most Františka Jozefa). 
1895  Prvá električka premáva v Bratislave 
1919 (1.1.)  Obsadenie mesta československými légiami a pripojenie k Československej 

republike 
1919 – 1939  Súčasť Československa 
1919  (február) začal sa používať názov mesta Bratislava 
1939 (14. 3.)  Bratislava – hlavné mesto fašistického Slovenského štátu 
1945 (4. 4.)  Oslobodenie Bratislavy sovietskou a rumunskou armádou  
1945 – 1992  Opäť súčasť Československa 
1946  Vznik tzv. Veľkej Bratislavy pripojením obcí Devín, Dúbravka, Lamač, 

Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory 
1971  Obce Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, 

Vrakuňa a Záhorská Bystrica boli pripojené k Bratislave 
1969 (30.10.)  Bratislava –  hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky (na hrade 

podpísaná zmluva o Československej federácii) 
1988 (25.3.)  Sviečková manifestácia 
1989  Novembrové udalosti  
1993 (1.1.)  Rozpad ČSFR a vznik Slovenskej republiky s Bratislavou ako hlavným 

mestom 
2016 (II. polrok) Bratislava bola sídlom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade európskej 

únie.  
 
SYMBOLY MESTA  
 
Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné 
trojvežové opevnenie s bránou, na červených strechách veží sú po dve 
zlaté gule so zlatými hrotmi a v bráne zlaté, do polovice vytiahnuté 
mreže. Jeho predlohou je erbová listina kráľa Žigmunda z roku 1436, 
a v takej podobe sa nepretržite používa dodnes. 
 
Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy, horný biely a spodný 
červený rovnakej šírky, ktoré sú ukončené lastovičím chvostom, typickým 
pre mestské zástavy na Slovensku.  
 
Logo je najmladším symbolom Bratislavy. Reprezentuje mesto 
prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti 
modernej identity mesta. Logo Bratislavy vzniklo vo verejnej 
súťaži v roku 2004. Medzinárodná porota ocenila víťazný návrh 
Martina Žilinského pre vydarené zjednodušenie hradu ako 
najvýraznejšieho symbolu Bratislavy.  
 
BRATISLAVA – HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky plní funkciu politického, kultúrneho, 
obchodného, vedeckého a spoločenského centra so silným postavením a vzťahmi v širšom 
stredoeurópskom priestore. Hlavné mesto Bratislava leží na úpätí Malých Karpát a 
rozprestiera sa na rozlohe 367,5 km2 na oboch brehoch rieky Dunaj, ktorá je druhou 
najväčšou európskou riekou. S počtom obyvateľov viac ako pol milióna je najväčším mestom 
Slovenska.  



 
Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky od 1. januára 1993. Od tohto 

dátumu je sídlom prezidenta a najvyšších štátnych úradov, zahraničných zastupiteľských 
úradov a kultúrnych centier viacerých krajín. Rovnako je aj ekonomickým a hospodárskym 
centrom.  

 
Bratislava je hlavným mestom jednej z členských krajín Európskej únie, čo má zásadný 

vplyv aj na jej profilovanie sa a vývoj. Bratislava je dlhodobo súčasťou európskej siete miest 
Eurocities, ktorá je najširšou sieťou európskych miest zameranou na výmenu odborných 
skúseností. Z užšieho regionálneho hľadiska sú kľúčovými zahraničnými partnermi mesta 
hlavné mestá Viedeň, Praha a Budapešť. Blízkosť týchto miest je dobrým predpokladom na 
efektívnu výmenu skúseností, ale najmä možnosťou hľadania inšpiratívnych riešení.  

 
Bratislava je súčasťou Paktu slobodných miest, ktorú podpísali koncom r. 2019 

primátori V4 na podporu hodnôt akými sú demokracia, ochrana ľudských práv, tolerancia, či 
otvorená spoločnosť. Hlavné mestá sa zaviazali spoločne čeliť výzvam, ako sú klimatické 
zmeny, nerovnosť, čoraz ťažšia dostupnosť bývania, demografická kríza a politický 
tribalizmus, t.j. povýšenie hodnôt vybranej skupiny ľudí nad univerzálne ľudské hodnoty. 
 

Zásadný posun pre mesto Bratislava znamená schválenie VZN o zákaze umiestnenia 
herní a kasín na území Bratislavy bratislavskými poslancami na mestskom zastupiteľstve 
17.12 2020, ktoré vstúpi do platnosti 1.1.2021. Mesto vyhovelo novej petícii za zákaz 
hazardu. Znižovanie počtu herní a kasín bude prebiehať postupne až do roku 2025.  

 
BRATISLAVSKÁ SAMOSPRÁVA 

 
Samosprávu Bratislavy tvoria dve úrovne, ktoré majú rozdelené jednotlivé 

kompetencie. Na úrovni mesta ako celku je to primátor a mestské zastupiteľstvo a potom 
starostovia a miestne zastupiteľstvá 17 mestských častí. 

 
Mestské časti 
 

 



Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o 
Bratislave a štatútom mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. 
Každá mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a úrad.  
 
Starostovia mestských častí Bratislavy: 
Bratislava-Čunovo:  Gabriela Ferenčáková 
Bratislava-Devín: Ľubica Kolková 
Bratislava-Devínska Nová Ves: Dárius Krajčír 
Bratislava-Dúbravka: Martin Zaťovič 
Bratislava-Jarovce: Jozef Uhler 
Bratislava-Karlova Ves: Dana Čahojová 
Bratislava-Lamač: Lukáš Baňacký 
Bratislava-Nové Mesto: Rudolf Kusý 
Bratislava-Petržalka: Ján Hrčka 
Bratislava-Podunajské Biskupice: Zoltán Pék 
Bratislava-Rača: Michal Drotován 
Bratislava-Rusovce: Lucia Tuleková Henčelová 
Bratislava- Ružinov: Martin Chren 
Bratislava-Staré Mesto: Zuzana Aufrichtová 
Bratislava-Vajnory: Michal Vlček 
Bratislava-Vrakuňa: Martin Kuruc 
Bratislava-Záhorská Bystrica: Jozef Krúpa 
 

Bratislava je súčasťou širšieho územného celku – Bratislavského samosprávneho kraja 
(https://bratislavskykraj.sk/). Na čele Bratislavského samosprávneho stojí predseda kraja 
(župan), na čele mesta stojí primátor, na čele mestských častí stoja starostovia.  
 
Poslanecký zbor v roku 2020: 
 

Priezvisko, meno 
 

1.    ANTALOVÁ PLAVUCHOVÁ Lenka, Mgr. 

2.    AUFRICHTOVÁ Zuzana, Ing. arch. 

3.    AUGUSTINIČ Katarína, Ing. 

4.    BERKA Adam, Mgr. art. 

5.    BRAT Michal, Mgr., PhD. 

6.    BUDAJ Ján 

7.    BUOCIK Ján, Mgr. 

8.    CMOREJ Peter, Mgr. Ing. 

9.    ČAHOJOVÁ Dana, MUDr. 

10.  DEBNÁROVÁ Monika, Ing. 

11.  DOLINAY Vladimír, Mgr. 

12.  FERENČÁKOVÁ Gabriela 

13.  GRENDEL Gábor, Mgr. 

14.  HOCHSCHORNER Peter 

15.  HRČKA Ján, Ing. 

16.  CHREN Martin, Ing. 

17.  JENČÍK Radovan 

18.  KÁČER Juraj, Ing. 

19.  KARMAN Ján, Ing. 

https://bratislavskykraj.sk/


20.  KORČEK Tomáš, JUDr. 

21.  KRAJČÍR Ľuboš, PhDr. 

22.  KRATOCHVÍLOVÁ Tatiana, Ing. 

23.  KRÚPA Jozef, Ing. 

24.  KUNST Rastislav, Mgr. 

25.  KURUC Martin, JUDr. Ing. 

26.  LAMOŠ Roman, Ing. 

27.  LENČ Peter, Ing. 

28.  MRVA Jakub, Ing. 

29.  OŽVALDOVÁ Alžbeta, PhDr. 

30.  PALKOVIČ Tomáš, Mgr. 

31.  PÄTOPRSTÁ Elena, Ing. arch. Mgr. art. 

32.  PILINSKÝ Peter, Mgr. 

33.  POLÁČIKOVÁ Jana, PhDr. 

34.  POLAKOVIČ Igor 

35.  STRAPÁK Peter, Ing. 

36.  SVOREŇOVÁ Soňa, Ing. 

37.  ŠTASSELOVÁ Lucia, Ing. arch. 

38.  TEŠOVIČ Rastislav, Mgr. 

39.  UHLER Jozef, JUDr. Mgr. 

40.  VAGAČ Matej, Ing. 

41.  VALLO Jakub, MUDr. 

42.  VETRÁK Milan, JUDr., PhD. 

43.  VLAČIKY Martin, Mgr., PhD. 

44.  ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr. 

45.  ZAŤOVIČOVÁ Zdenka, Mgr. 
 

 
Zasadnutia mestského zastupieľstva a mestskej rady 
 
Počet uskutočnených zasadnutí Mestského zastupiteľstva: 9 
Počet prijatých uznesení mestskej rady: 72 
Počet prijatých uznesení mestského zastupiteľstva: 335 
 
Zmeny zloženia mestského zastupiteľstva: 2 

- Ján Budaj sa vzdal mandátu 31.03.2020, na jeho miesto nastúpil Oliver Kríž, ktorý 
zložil sľub 30.04.2020, 

- Vladimír Dolinay tragicky zahynul pri dopravne nehode 25.07.2020, na jeho miesto 
nastúpil Drahan Petrovič, ktorý zložil sľub dňa 24.09.2020 na MsZ. 

 
Zmeny zloženia komisií mestského zastupiteľstva: 12 (6+6) 

- vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy: 

o Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby (30. januára 2020), 

o Mgr. art. Adama Berku v komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (30. 
januára 2020), 



o PhDr. Jany Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (30. apríla 2020), 

o Dany Marekovej ako občianky-neposlankyne v komisii územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (1. júla 2020), 

o Ing. Juraja Káčera v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 
majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (24. 
septembra 2020), 

o Mgr. Zdenky Zaťovičovej v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (24. 
septembra 2020), 

 
Zvolenie nových členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

o Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú za členku komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy (1. máj 2020), 

o PaedDr. Olivera Kríža za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (28.5. 2020), 

o Ing. arch. Drahana Petroviča za člena komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy (25.6.2020), 

o Gabrielu Ferenčákovú za členku komisie finančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (24. septembra 2020), 

o Ing. Soňu Svoreňovú za členku komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (24. 
septembra 2020), 

o Mgr. Martina Vlačikyho, PhD. za člena komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy (22. október 2020). 

 
Primátor 

 
Ing. arch. Matúš Vallo bol zvolený za primátora Bratislavy v komunálnych voľbách 

2018. Architekt, hudobník, okrem iného autor najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre 
Bratislavu - Plán Bratislava.  

 
Námestníci primátora: 

Ing. Tatiana Kratochvílová  - 1. námestníčka primátora v oblastiach doprava, životné 
prostredie a vodné hospodárstvo 

Ing. arch. Lucia Štasselová  - námestníčka primátora v oblasti kultúry a sociálnych vecí 
s dôrazom na sociálne bývanie 

Ing. Juraj Káčer  -  námestník primátora v oblasti školstva, športu ukončil svoje 
pôsobenie na poste námestníka k 9.9.2020, nahradila ho bratislavská komunálna poslankyňa 
Zdenka Zaťovičová. 

 
 
 



Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Magistrát je výkonným orgánom primátora, vykonáva odborné, administratívne a 
organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát 
od nástupu nového primátora začal viesť riaditeľ Mgr. Ctibor Košťál, pod ktorého kanceláriu 
spadala aj Implementačná jednotka tvorená splnomocnencami primátora pre dôležité 
mestské témy, ktorí v priebehu roka 2020 sa presunuli pod odborné oddelenia magistrátu.  
Zároveň došlo k integrácii mestskej organizácie GIB do štruktúr magistrátu.  
 

Zásadnou zmenou vo fungovaní magistrátu je prechod na projektové riadenie, ktoré 
sa odzrkadľuje v pracovnom postupe všetkých odborných útvarov, ako aj menších 
a rozsiahlejších projektov.  

 
V rámci organizačnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy boli preto 

identifikované oblasti na zlepšenie efektívnosti a racionalizácie procesov  
s cieľom dosiahnuť prehľadnejšiu organizáciu sa zameraním na priority, ako aj dôležité 
procesné témy:  

• Nová organizácia výstavby nájomného bývania,  

• Úprava organizácie dopravných tém,  

• Organizácia parkovacej politiky,  

• Organizácia digitalizácie a inovácií,  

• Kapacitné posilnenie prioritných tém,  

• Začiatok implementácie projektového riadenia do štruktúr magistrátu: (oddelenie 
externého financovania a projektového vedenia), 

• Rozdelenie operatívneho riadenia magistrátu medzi riaditeľa a jeho zástupcov. 
 

Cieľom zmien organizačnej štruktúry je usporiadanie a nastavenie procesov riadenia 
tak, aby sa podporilo ich sprehľadnenie a skvalitnenie služieb pre obyvateľov hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 

K 31. 12 2020 bolo na magistráte evidovaných takmer 800 zamestnancov a na MIB ku 
koncu roka pracovalo 32 ľudí. 
 
OTVORENÁ SAMOSPRÁVA  

 
Bratislava komunikuje 
 
Vedieme otvorenú komunikácie s verejnosťou prsredníctvom viacerých kanálov. 
 
Vzťahy s verejnosťou 
 

1.8.2020 prešli pod správu Oddelenia vžtahov s verejnosťou dve nové agendy „Petície 
a sťažnosti“ a podateľňa.  
 

V spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava sa nám podarilo otvoriť novú 
prevádzku, „služby DPB“ priamo v budove Novej radnice na Primaciálnom námestí 1 (na 
prízemí po pravej strane v priestoroch podateľne).  
Nová pobočka DPB poskytuje všetky štandardné služby, ktoré poznáme z iných pobočiek a 
taktiež aj komfortné vybavenie pre všetky naše kolegyne a kolegov z Magistrátu. 
 



Aké služby pobočka DPB poskytuje?  
1. Predaj predplatných cestovných lístkov (električeniek) 
2. Predaj jednorazových cestovných lístkov  
3. Plnenie kreditu elektronickej peňaženky  
4. Vystavovanie bezkontaktných čipových kariet  
5. Aktivovanie dopravnej funkcionality Bratislavských mestských kariet  
6. Schvaľovanie zliav a predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktné 

platobné karty 
7. Výmena jednorazových cestovných lístkov v prípade chybne vytlačeného lístka 

z automatu 
8. Preberanie reklamácií ohľadne elektronickej peňaženky, alebo Bratislavskej mestskej 

karty 
 

1. 7. 2020 sa na oddelení vzťahov s verejnosťou zriadilo „chránené pracovisko“, 
poslaním samosprávy je vytvárať  vo vzťahu k obyvateľom mesta aj rovnosť pri ponuke 
pracovných príležitostí. Pre získanie štatútu chráneného pracoviska na dobu neurčitú bolo 
potrebné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Chránené pracovisko sa 
podarilo zriadiť bez príspevku a oddelenie využilo možnosť vlastného výberu zamestnankyne 
so zdravotným znevýhodnením, ktorá má na starosti komunikáciu s Bratislavčankami a 
Bratislavčanmi na témy, ako napríklad doprava, životné prostredie a dane. 
 

Podateľňa prijala celkom 88 543 dokumentov, z toho osobne/poštou 73 723 
a elektronicky 14 820. Celkom vypravených zásielok bolo 108 926 za celý úrad. Poštou 62 761 
a elektronicky 46 162. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava prijalo v roku 2020 celkom 88 sťažností. Z celkového počtu 
bolo priamo vybavených 73 sťažností. Sťažnosti boli prešetrené a vybavené v súlade so 
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, 11 sťažností 
bolo postúpených na vybavenie iným organizáciám, 3 sťažnosti boli odložené. Zo 73  sťažností 
bolo posúdených 23 ako opodstatnených. Opodstatnené sťažnosti sa týkali odborných 
útvarov magistrátu – Sekcie dopravy, Sekcie správy nehnuteľností, Sekcie územného 
plánovania, Sekcie životného prostredia a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Za rok 2020 bolo zaevidovaných 13 podaných petícií. Z toho 1 petícia bola postúpená 
inej organizácií a 1 petícia bola odložená z dôvodu späťvzatia petičným výborom. Všetky 
podania spĺňali náležitosti petícií. Petície boli prešetrené a vybavené podľa zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petície sa týkali odborných 
útvarov magistrátu - Sekcie územného plánovania, Sekcie dopravy, Sekcie správy 
nehnuteľností a Sekcie právnych činností. 
 

OVV prevádzkuje Infolinku pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy, na ktorej bolo 
v roku 2020 prijatých  14 994 hovorov. 



 
 

Počas lockdownu druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 a v čase zatvorenia 
úradu, výrazne stúpol počet prichádzajúcich hovorov.  
 

Prehľad telefonátov podľa oblastí: kategória „Nezaradené“ predstavuje prijaté 
telefonické hovory, ktoré nespadajú pod správu.magistrátu. 

 
 

V čase prvej vlny pandémie bola 17.3.2020 v spolupráci so Sekciou sociálnych vecí 
úspešne spustená tzv. „senior linka“. Tím linky tvorilo 10 až 15 kolegov zo sekcie sociálnych 
vecí a z oddelenia vzťahov s verejnosťou. Veľká časť seniorov telefonovala za účelom získania 
rôznych informácií v súvislosti s protiepidemickými opatreniam so šírením vírusu COVID-19, 
karantény, ale taktiež aj so žiadosťou, či ich vieme odkázať na miesto, kde by vedeli dostať 
finančnú pomoc. Najčastejšie sa telefonické hovory týkali problematiky zabezpečenia 
ochranných rúšok a respirátorov. Počas fungovania linky sa mesto v spolupráci s Alianciou 
Stará Tržnica a Bratislavským dobrovoľníckym centrom postaralo o distribúciu 195 kusov 
rúšok pre seniorov, ktorí zatelefonovali. Telefonické hovory zo strany seniorov sa týkali tiež  
donášky liekov, pomoci pri nákupe potravín a pod. Zabezpečenie týchto potrieb by nebolo 



možné bez spolupráce s mestskými časťami, ktoré zadovážili aj teplú stravu, či 
opatrovateľskú starostlivosť. V čase od 18.3. do 2.4. Senior linka hlavného mesta obdržala 
347 podnetov.  
 

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 a v čase zatvorenia úradu, oddelenie 
vzťahov s verejnosťou zabezpečilo osvedčovanie listín a podpisov pre najviac ohrozenú 
skupinu občanov – seniorov, formou výjazdov zamestnancov a uskutonilo sa 82 výjazdov 
k imobilným občiankam a občanom. Celkovo bolo na oddelení osvedčených 1089 podpisov a 
576 listín. 
 
Komunikácia a médiá 
 

Celkový počet komunikačne a marketingovo podporených   podujatí organizovaných 
samosprávou, resp. jej partnermi predstavoval 94 kultúrnych, spoločenských aj športových 
akcií a odborných podujatí. 
 

Mesto vydalo 10 čísel mestského magazínu in.ba v tlačenej podobe so zameraním na 
informácie o samospráve, korý obsahuje dôležité oznamy a informácie o  verejných 
podujatiach v hlavnom meste, vrátane letného dvojčísla. 
 

Za rok 2020 hlavné mesto zorganizovalo 38 tlačovch konferencií a medializovalo 210 
tlačových správ na rôzne témy. 
 

Online výstupov na sociálnych sieťach primátora M. Valla a hlavného mesta SR 
Bratislavy bolo 793. 
 

Medzi najvýznamnejšie informačné kampane r. 2020 patrili Bratislava sa ráta 
v spolupráci so Štatistickým úradom SR a informačné kampane ohľadne spomalenia šírenia 
Covid a na podporu očkovania Bratislava za kolektívnu imunitu spolu s promom aktivít 
v rámci zelenej iniciatívy 10 000 stromov. 

 
Portál otvorených dát Bratislavy 
 

Transparentný portál otvorených dát Bratislavy oslávil 25.9.2020 svoje prvé 
narodeniny. Za dvanásť mesiacov svojej prevádzky ho využilo viac 300-tisíc návštevníkov. Ľudí 
najviac zaujímali informácie súvisiace so šírením koronavírusu v hlavnom meste. 
 

Magistrát zverejnil na svojom portáli https://opendata.bratislava.sk/page/appmaps  
heatmapu, ktorá pomocou farieb znázorňuje hustotu cyklodopravy v hlavnom meste. 
Pomohli údaje z mestských zdieľaných bicyklov SlovnaftBAjk. Mapu aj analytické dátové 
spracovanie vytvorili pracovníci oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského magistrátu. 
Pre mesto je údaj o tom, kde je najväčšia hustota cyklistov, zaujímavý aj pre lepšie plánovanie 
investície do ďalšej cyklistickej infraštruktúry. 
 

Na transparentnom portáli https://opendata.bratislava.sk/  pribudli nové mapové 
aplikácie s hustotou obyvateľov. Ide o štyri appky s celkovo 22 tematickými mapami, ktoré 
hovoria o hustote obyvateľov a domácností. Nové dáta umožňujú lepší rozvoj mesta a môžu 
byť neoceniteľné pre lokálnych podnikateľov. 

https://opendata.bratislava.sk/page/appmaps
https://opendata.bratislava.sk/


Na transparentnom portále Bratislava mapuje aj lokality s najviac priestupkami. 
Návštevník webu si môže pozrieť počet priestupkov na konkrétnej ulici alebo si vyfiltrovať 
oblasti s najčastejšími zásahmi mestskej polície. 
 
Zahraničné vzťahy a protokol 
 
Spolupráca a kontakty so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov a ďalšími zahraničnými 
partnermi sídliacimi v Bratislave:   

- Taipejská reprezentačná kancelária – stretnutie na tému Smart City; pomoc formou 
potravinových balíčkov pre zraniteľné skupiny 

- Veľvyslanectvo Slovinskej republiky – prezentácia aktuálnych projektov mesta pre 
diplomatov 

- Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva – stretnutie expertov k téme obehová 
ekonomika; vysadenie tulipánov 

- Veľvyslanectvo Francúzska – pracovné stretnutia k téme kultúra  
- Veľvyslanectvo Veľkej Británie – pracovné stretnutie k možnosti podpory projektu 

10 000 stromov  
 
Spolupráca a kontakty so slovenskými zastúpeniami v zahraničí: 

- Stretnutie s veľvyslancom SR v Čiernej Hore 
- Stretnutie s veľvyslancom SR v Bulharsku 

 
Bilaterálne kontakty so zahraničnými partnermi na úrovni miest: 

- Perugia - prijatie námestníka mesta Perugia k téme kultúra 
- Brno – pracovné stretnutie na úrovni zahraničných vzťahov miest; výmena skúseností 

na tému ReUse manažmentu mesta; pracovné stretnutie riaditeľov oboch 
magistrátov;   

- Praha – pracovná cesta na úrovni MIB – IPR Praha 
- Kittsee – rozvoj cezhraničného regiónu 
- Budapešť – stretnutie námestníkov oboch miest k téme verejná doprava a klíma  
- Berlín – stretnutie riaditeľov oboch magistrátov 
- Viedeň – video účasť na konferencii k zelenej agende 

 
Aktivity v rámci multilaterálnych sietí miest: 

- Pakt slobodných miest – online stretnutia primátorov hlavných miest V4; pravidelné 
stretnutia na pracovnej úrovni  

- Renew Europe – zasadnutie ku Dňu Európy  
- Stretnutie riaditeľov magistrátov 5 stredoeurópskych miest  
- Stretnutie riaditeľov magistrátov európskych miest  
- EUROCITIES – prezentácia projektov Bratislavy  

 
Účasť/vystúpenie primátora na medzinárodných konferenciách: 

- Konferencia Mestá 2030 (Praha) 
- Jarná ITAPA  
- Bruselské fórum  
- European Capital of Democracy  
- Globsec Forum  
- Konferencia Aspen Institute  

 
 



Protokolárne podujatia: 
- Novoročný obed primátora s veľvyslancami sídliacimi v Bratislave  
- Prijatie predstaviteľov cirkví na Slovensku 
- Pietne spomienky (Holokaust, kladenie vencov pri príležitosi bvýročia SNP, oslobdenia 

Bratislavy a pod.) 
 
SILNÁ SAMOSPRÁVA  
 
TRANSPARENTNÉ PROCESY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
Bratislava je dobrý obstarávateľ a podporuje konkurenciu. Vnezávislom hodnotení 

kvality verejného obstarávania Zindex za posledné dva roky získala známku 75 %, čím sa v 
kategórii veľkých miest umiestnila na treťom mieste. Najlepšie v hodnotení uspelo mesto 
Prešov so známkou 77 %. Zindex vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade 
s dobrou praxou, teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej 
komisie či iných expertných organizácií. Dobrá prax totiž vyžaduje viac, ako iba postup podľa 
zákona. 
 

Mesto v hodnotení získalo aj dve najvyššie možné známky – 100 %. V prvom prípade 
ide o indikátor „súťažné konanie“, keďže v posudzovanom období nezadalo ani jednu 
podlimitnú alebo nadlimitnú zákazku v tzv. priamom rokovacím konaní, teda bez 
predchádzajúcej súťaže. Práve za neoprávnené použitie priamych rokovacích konaní mesto 
v minulosti dostávalo najčastejšie pokuty. Druhým indikátorom, v ktorom mesto získalo 
maximálnu možnú známku, je „koncentrácia dodávateľov“, pri ktorom sa hodnotí, či veľký 
objem zákaziek nezískava len jedna firma alebo všeobecne malá skupina dodávateľov.  

 
Výsledky verejných obstarávaní realizovaných v roku 2020 

Zákazky s použitím zodpovedného VO 

MAG Počet zodpovedných 
zákaziek 

Zelené VO Sociálne VO 

2020 17 11 8 

2019 7 7 0 

 
Napriek zameraniu magistrátu vyslovene na rýchlosť verejného obstarávania, 

zadávanie zákaziek má aj iné kvality. Na Oddelení verejného obstarávania (OVO) nastalo 
budovanie tzv. „zodpovedného verejného obstarávania“. Princípom zodpovedného 
verejného obstarávania je zvýšenie celkovej hodnoty za peniaze, a to tým, že zákazkami 
mesta sa podporuje aj a) životné prostredie a b) spoločnosť, v ktorej žijeme. Tieto ciele patria 
medzi strategické ciele EÚ ako aj SR, ktorá ich začína vymáhať aj zákonom. Mesto Bratislava 
si zákonom stanovené kvóty plní násobne a patrí medzi lídrov v zodpovednom verejnom 
obstarávaní. 

Zákazky s hodnotením kvality 

MAG Počet súťažených na ENP 

2020 30 

2019 8 

 
Ďalším kvalitatívnym aspektom verejného obstarávania je súťaženie nielen na cenu, 

ale aj na kvalitu. V roku 2020 sa OVO podarilo takmer štvornásobiť počet zákaziek, v ktorých 

http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=sk:dobra_praxe_a_literatura


sa hodnotí aj kvalita, nielen najnižšia cena. Opäť ide o napĺňanie jedného zo strategických 
cieľov Európskej komisie a SR v oblasti verejného obstarávania.  

 
SPRÁVA MESTSKÝCH PODNIKOV 
 

Hlavné mesto SR Bratislava má majetkovú účasť vo mestských podnikoch, ktoré 
mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon niektorých politík. V rámci novej 
stratégie mesta vo vzťahu k mestským podnikom došlo k depolitizácii riadenia mestských 
podnikov; zabezpečeniu účinnej kontroly mestských podnikov mestom; zabezpečeniu 
súčinnosti mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta v oblasti pôsobenia 
mestských podnikov či posilneniu kontrolných a manažérskych kapacít na magistráte mesta. 
 

Do 31.12.2020 fungoval na magistráte Referát výkonu majetkových práv 
s obmedzenou personálnou kapacitou), ktorý od 1.1.2021 2021 prejde pod Útvar správy 
mestských podnikov. 
 

V júli 2020 sa podarilo zrealizovať významnú obchodnú transakciu v hodnote 
10 500 000 € – kúpu 49% podielu Infra Services, a.s. vďaka čomu  Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. získala plnú kontrolu nad spoločnosťou a skončila tak éra, keď financie 
z vodární končili v rukách súkromného investora. Následne došlo k ukončeniu nevýhodnej 
zmluvy SLA a zlúčeniu spoločnosti Infra Services, a.s. s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, vďaka čomu má hlavné mesto ako majoritný akcionár bratislavských vodární 
opäť kontrolu nad aktivitami spoločnosti, ktoré boli v minulosti vykonávané cez Infra 
Services, a.s. 
Prebieha pravidelný finančný a strategický reporting, vďaka ktorému má mesto Bratislava 
ako akcionár mestských podnikov možnosť mesačne kontrolovať ich hospodárenie a rozvoj.  
 

Vyhodnocovanie reportingu je spojené s pravidelnými návštevami na zasadnutí 
predstavenstiev mestských podnikov, na ktorom vykonávajú zamestnanci USMP kontrolu 
nad predstavenstvom podniku a kladú otázky ku obsahu reportingu z pozície zástupcov 
akcionára hlavného mesta Bratislava. Okrem toho sa koná prezentácia výsledkov 
hospodárenia mestských podnikov za rok 2020 pre verejnosť a poslancov mestského 
zastupiteľstva a došlo k historicky prvému nastaveniu kľúčových výkonnostných 
ukazovateľov pre členov predstavenstiev mestských podnikov na rok 2020, ktoré 
predstavujú plnenie finančných a nefinančných cieľov, ktoré je naviazané na vyplatenie 
variabilnej zložky mzdy závislej na výkone funkcie. Súčasťou tohto procesu je napríklad 
vyhodnotenie prieskumu spokojnosti obyvateľov so službami mestských podnikov. 
 
Mestský kontrolór  
 

Funkciu mestského kontrolóra vykonáva v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Ing. Marián Miškanin, PhD. od 1.mája 2019. 

  
Prehľadom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru za rok 2020 je 

ročná správa predložená na prerokovanie MsZ dňa 18.02.2021 a zverejnená na webstránke: 
51342.pdf (bratislava.sk) 

 
 
 

 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/51342.pdf


ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  
 
Hospodárske výsledky 

 
Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2020 si vyžiadal úpravu viacerých 

rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2020 bolo schválených  
7 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve  a 10 rozpočtových opatrení v kompetencii 
primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva. 

Zákonom č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli od  12. marca 
2020 prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré boli  platné a účinné do 31.12.2020. Medzi 
najdôležitejšie opatrenia z hľadiska financovania v roku 2020 patrili:  

- možnosť vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. 
auguste, pričom tento postup sa nepovažoval za  porušenie § 14 ods. 3 zák. č. 
583/2004 Z. z., 

- možnosť použiť prostriedky rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov, 
- možnosť použiť výnos z poplatku za rozvoj aj na úhradu bežných výdavkov. 

 
Pandémia koronavírusu, výpadky príjmov DPB a.s., hlavného mesta a jeho organizácií, 

spomalenie prípravy rozbehnutých projektov, nečerpanie  kapitálových výdavkov vo väčšej 
miere, posun príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie 
Dúbravsko-Karloveskej radiály, ovplyvnili finančné hospodárenie hlavného mesta v roku 
2020. 

 
Kvôli cashflow problémom v dôsledku výpadku tržieb DPB a. s. počas pandémie  

koronavírusu bol v 1. polroku  navýšený bežný transfer pre DPB a. s. o 14 mil. eur.    
  

V dôsledku v toho, že vláda SR prijala dňa 12.8.2020 uznesenie č. 494, na základe 
ktorého poskytla mestám  a obciam   návratnú finančnú výpomoc v sume výpadku dane z 
príjmov fyzických  osôb podľa prognózy MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 
mohlo hlavné mesto v 2. polroku uvoľniť  disponentom viazané rozpočtované prostriedky 
a nemuselo  čerpať kontokorentné úvery do konca roku. Návratnú finančnú výpomoc  hlavné 
mesto  prijalo dňa 9.11.2020, a to sume  9,3 mil. Eur. V súlade s uzatvorenými úverovými 
zmluvami hlavné mesto načerpalo v roku 2020 nové úvery v sume  17,5 mil. Eur.       

 
Za rok 2020 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií 

sumu 450 173 833,44 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 
405 118 036,44 Eur. Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami 
dosiahlo za rok 2020 prebytok v sume 45 055 797,00 eur.   

 

HM SR Bratislava  (v eur) 

Skutočnosť za rok 2020  

Bežný 
rozpočet 

Kapitálový 
rozpočet 

Spolu 
 BR + KR 

Finančné 
operácie  

FO 

CELKOM 
BR+KR+FO 

PRÍJMY  347 041 681 57 222 059 404 263 740 45 910 094 450 173 833 

VÝDAVKY  339 153 584 59 131 119 398 284 703 6 833 333 405 118 036 

Rozdiel     + prebytok / - strata +7 888 097 -1 909 060 +5 979 037 +39 076 760 +45 055 797 

 



Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, vykazuje nasledujúce 
ukazovatele: 

• v bežnom rozpočte:  
o príjmy    347 041 680,67 eur 
o výdavky 339 153 583,99 eur 
o prebytok   7 888 096,68 eur 

• v kapitálovom rozpočte:  
o príjmy  57 222 059,27 eur 
o výdavky  59 131 119,11 eur 
o schodok  - 1 909 059,84 eur 

• finančné operácie: 
o príjmové  45 910 093,50 eur 
o výdavkové 6 833 333,34  eur 
o prebytok finančných operácií 39 076 760,16 eur 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo   výsledné zúčtovanie 

finančných vzťahov k mestským organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným 
mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z  
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020,  finančné usporiadanie celkového 
hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a prebytok hospodárenia pre účely 
tvorby peňažných fondov 28 593 133,39 Eur. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 pre účely tvorby peňažných fondov bol schválený 
v  Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 nasledovne: 

• do rezervného fondu  v sume 28 562 998,42 eur 

• do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 30 134,97 eur. 
 
Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 

obsahujúci informácie o rozpočtovom hospodárení bol schválený na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 24.06.2021 uznesením č. 870/2021. Celý dokument je zverejnený na 
webstránke: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a
%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf 
 

 VÝDAVKY  CELKOM  (v eur) 
Skutočnosť  
za rok 2019 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2020  

Upravený 
rozpočet 
 rok 2020 

Skutočnosť 
 za rok 2020 

Plne- 
nie 
 v % 

Index 
2020 
2019 

600 Bežné výdavky 299 808 141,83 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 96,7 113,1 

600 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 27 040 409,43 28 526 557 29 981 957 29 668 770,61 99,0 109,7 

600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane 
MsP 97 929 181,67 118 825 711 120 255 362 110 068 571,45 91,5 112,4 

640 Bežné transfery 174 361 682,30 176 329 470 200 133 803 199 085 306,71 99,5 114,2 

650 Splátky úrokov  476 868,43 490 000 430 000 330 935,22 77,0 69,4 

700 Kapitálové výdavky 41 539 214,61 99 130 403 84 645 077 59 131 119,11 69,9 142,4 

710 Obstaranie kapitálových aktív 29 654 003,86 75 863 227 62 472 706 45 097 140,89 72,2 152,1 

720 Kapitálové transfery 11 885 210,75 23 267 176 22 172 371 14 033 978,22 63,3 118,1 

  VÝDAVKY  bez finančných operácií  341 347 356,44 423 302 141 435 446 199 398 284 703,10 91,5 116,7 

800  Výdavkové finančné operácie  5 087 935,56 27 133 333 7 020 361 6 833 333,34 97 134,3 

820 Splácanie istín a vklady do ZI 5 087 935,56 27 133 333 7 020 361 6 833 333,34 97,3 134,3 

  VÝDAVKY celkom 346 435 292,00 450 435 474 442 466 560 405 118 036,44 91,6 116,9 

 
 
 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf


Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 
 
V roku 2020 mesto pokračovalo v príprave strategických projektov z oblasti dopravy a 

dopravnej infraštruktúry na rozvoj a modernizáciu radiál, ktoré sú spolufinancované zo 
zdrojov Európskej únie. Zároveň sa významne podporil ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality 
služieb, verejného prostredia, verejnej infraštruktúry (cesty, zeleň, čistota),  výdavky na 
podporu kultúry, športu,  vzdelávania,  sociálnej pomoci a služieb.  

 
Na základného zhodnotenia výsledkov celkového rozpočtového hospodárenia za rok 

2020 je možné konštatovať, že sa dosiahlo na strane príjmov 101,7 % plnenie a na strane 
výdavkov  91,6 % čerpanie. 

 
Bežné výdavky boli čerpané v roku 2020 na  96,7 % na tieto ekonomické kategórie: 

 

VÝDAVKY  CELKOM  (v eur) 
Skutočnosť  
 za rok 2019 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2020  

Upravený 
rozpočet 
 rok 2020 

Skutočnosť 
 za rok 2020 

Plne- 
nie 
 v % 

Bežné výdavky 299 808 141,83 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 96,7 

na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 31 647 480,98 37 781 777 36 828 131 36 026 099,88 97,8 

poistné a príspevok do poisťovní  11 662 119,83 13 921 592 13 620 036 13 324 518,24 97,8 

tovary a ďalšie služby 80 937 876,44 94 641 265 98 670 256 89 589 098,80 90,8 

bežné transfery 175 083 796,15 177 337 104 201 252 699 199 882 931,85 99,3 

splácanie úrokov 476 868,43 490 000 430 000 330 935,22 77,0 

 
 
Štruktúra bežných výdavkov za rok 2020 podľa programovej štruktúry:                                                                               

 
 
 

Program BEŽNÉ VÝDAVKY      (v eur) 
Skutočnosť  
za rok 2019 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2020 

Upravený 
rozpočet 
 rok 2020 

Skutočnosť 
 za rok 2020 

Plne- 
nie 
 v % 

Index 
2020 
2019 

1 Mobilita a verejná doprava 83 415 551,28 79 228 900 94 420 000 93 726 035,77 99,3 112,4 

2 Verejná infraštruktúra 27 694 316,72 33 276 000 39 380 164 36 448 741,32 92,6 131,6 

3 Poriadok a bezpečnosť 39 378 413,95 43 220 105 42 597 121 40 204 658,45 94,4 102,1 

4 
Kultúra, šport, podpora služieb a 
cestov.ruchu 19 838 284,54 22 163 942 21 815 797 21 493 512,15 98,5 108,3 

5 Vzdelávanie a voľný čas 80 507 525,61 81 775 927 91 328 848 91 136 587,24 99,8 113,2 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 16 384 162,44 20 034 155 20 868 712 19 990 504,16 95,8 122,0 

7 Efektívna a transparentná samospráva 25 298 337,78 36 331 945 32 978 163 29 718 190,11 90,1 117,5 

8 Správa a nakladanie s majetkom mesta 7 291 549,51 8 140 764 7 412 317 6 435 354,79 86,8 88,3 

  CELKOM v Programoch  299 808 141,83 324 171 738 350 801 122 339 153 583,99 96,7 113,1 

 
 



Štruktúra kapitálových výdavkov za rok 2020 podľa programovej štruktúry: 
 

 
 

Program KAPITÁLOVE VÝDAVKY      (v eur) 
Skutočnosť  
za rok 2019 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2020 

Upravený 
rozpočet 
 rok 2020 

Skutočnosť 
 za rok 2020 

Plne- 
nie 
 v % 

Index 
2020 
2019 

1 Mobilita a verejná doprava 8 801 940,00 13 800 000 9 208 975 9 163 542,12 99,5 104,1 

2 Verejná infraštruktúra 27 748 332,23 68 739 753 59 356 591 41 811 616,53 70,4 150,7 

3 Poriadok a bezpečnosť 181 706,67 1 392 000 2 745 582 1 377 309,81 50,2 758,0 

4 
Kultúra, šport, podpora služieb a 
cestov.ruchu 1 803 816,27 3 676 368 5 187 685 2 458 540,69 47,4 136,3 

5 Vzdelávanie a voľný čas 400 141,31 200 000 165 000 164 773,04 99,9 41,2 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 1 285 463,81 589 034 887 724 847 543,53 95,5 65,9 

7 Efektívna a transparentná samospráva 994 395,14 4 625 323 3 523 895 2 021 642,65 57,4 203,3 

8 Správa a nakladanie s majetkom mesta 323 419,18 6 107 925 3 569 625 1 286 150,74 36,0 397,7 

  CELKOM v programoch  41 539 214,61 99 130 403 84 645 077 59 131 119,11 69,9 142,4 

Medziročne vzrástli kapitálové výdavky o 42,4 %, pričom najväčší nárast podľa 
objemu skutočne vynaložených finančných prostriedkov bol v programe 2  Verejná 
infraštruktúra, kde hlavné mesto financovalo modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko -
 Karloveskú radiálu. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch 
v Hodnotiacej správe. Dotácia vlády SR na kapitálové výdavky bola prijatá začiatkom roka v 
sume 10 000 000 Eur. Počas roka boli v rozpočte schválené viaceré zmeny účelov jej použitia. 
Nedočerpané výdavky a realizácie investičných akcií prechádzajú do roku 2021.                                                                                                                                                                                         
 
Zadlženosť mesta 

 
V zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bol ukazovateľ zadlženosti hlavného mesta SR Bratislava k 31.12.2020 vo výške 48,49 %. 
Celkový dlh hlavného mesta je k 31.12.2020 v sume  159 453 705,32 eur.  
 
Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a 
konsolidovaný celok  
          

Individuálna účtovná závierka hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 je zverejnená 
v registri účtovných závierok na internetovej adrese:  
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882


 
Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2020 dosiahli sumu 

1 648 895 014,07 Eur a vzrástli medziročne o 71 1454 625,99 Eur. Dlhodobý hmotný majetok 
sa zvýšil o 46 029 472,97 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 404 870,53 Eur. Stav finančných 
prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 25 616 624,67 Eur. Krátkodobé pohľadávky poklesli  
o 27 650,60 Eur. Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 330 725,04 Eur, stav 
dodávateľských záväzkov sa znížil o 2 683 490,69 Eur a na položke rezerv sa vytvorili rezervy 
vyššie o  2 601 960,81  Eur. 

          Konsolidovaná účtovná závierka hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 je 
zverejnená v registri účtovných závierok na internetovej adrese:  
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882 
 
Prijaté granty a transfery  
 
           Informácie o prijatých grantoch a transferoch sú uvedené na strane 15 -17 
 v Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ktorý je zverejnený na stránke 
mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a
%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf 
 
Poskytnuté dotácie  
 
            Informácie o poskytnutých dotáciách sú uvedené v prílohe č. 6 na stranách 277 -
285 v  Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ktorý je zverejnený  na 
stránke mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a
%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf 
 
Stanovisko mestského kontrolóra k záverečnému účtu  
 

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným 
častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania: 

 
• Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
• Zákona č. 377/1990 zb. o hlavnom meste SR Bratislave, 
• Zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
• Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
• Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
• ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami 

hlavného mesta Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta. 
 

Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2020 je súčasťou Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2020 predloženého na prerokovanie MsZ dňa 24.06.2021. 
Zverejnené na webstránke:  57087.pdf (bratislava.sk)   
 
 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202020%20a%20Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202020.pdf
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/57087.pdf


 
SLUŽBY SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU PRE IROP 
 

V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 bolo mesto 
Bratislava určené v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona o príspevku z EŠIF ako oddelenie  
sprostredkovateľského orgánu (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP). 
Oddelenie (SO) pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015. Riadiacim 
orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským častiam, obciam a 
mestám pri príprave projektov na základe výziev z operačného programu IROP, spolupráca 
pri príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (NFP) a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci 
s externými hodnotiteľmi.   
 

Oddelenie SORO počas celého roka 2020 intenzívne spolupracovalo so žiadateľmi zo 
17 mestských častí mesta Bratislava a jeho funkčného územia (vidiecko-mestské prostredie) 
pozostávajúceho z 35 obcí, v ktorých sa realizujú opatrenia udržateľného mestského rozvoja 
v zmysle článku 7 Nariadenia o EP (EÚ) č 1301/2013, občianskymi združeniami, cirkevnými 
organizáciami, ako aj súkromnými právnickými osobami, pričom SORO pomáha analyzovať 
ich potreby. V rámci tejto podpornej činnosti pre žiadateľov boli zorganizované aktivity 
zamerané na podporu nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a zvýšenie 
informovanosti ohľadom ďalších možnostiach čerpania z OP IROP. Táto spolupráca pomohla 
zvýšiť kvalitu predložených žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj ich následnú 
úspešnosť.  

 
V súvislosti s pandémiou a v rámci prípravy zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 

hospodárstva vznikla nová prioritná os č.7 REACT-EÚ. Zdroje REACT-EÚ budú použité na 
podporu ekologických zelených opatrení v oblasti verejnej osobnej dopravy, cyklodopravy 
a zelenej infraštruktúry. S ohľadom na požiadavky krízovej infraštruktúry viac rozvinutého 
regiónu, do ktorého patria mestské časti Bratislavy a mestská funkčná oblasť Bratislavy, t. j. 
35 okresných miest, miest a obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji, v prioritnej osi č. 7 
bude podporené aj rozširovanie kapacít základných škôl. Z pohľadu územnej oprávnenosti zo 
zdrojov React EÚ bude cielená podpora v mestskej funkčnej oblasti Bratislava aj do 
kultúrnych inštitúcií, s dôrazom na ich udržateľnosť a protipandemické opatrenia, ktoré budú 
dosiahnuté prostredníctvom implementácie príslušných technológií v kultúrnych inštitúciách. 
Dopravný podnik mesta Bratislava, a. s. predložil projekt Moderné zástavky MHD 
v Bratislave. Cieľom projektu je modernizácia a výstavba 105 zastávok cestnej verejnej 
osobnej dopravy. Projekt je zameraný na zvýšenie komfortu, informovanosti, bezbariérovosti 
a bezpečnosti cestujúcej verejnosti takmer v rámci celého mesta Bratislavy. Podľa aktuálnych 
denných nástupov cestujúcich budú nepretržite poskytovať ochranu pred poveternostnými 
podmienkami približne 20 000 čakajúcim cestujúcim na svoj spoj.           
 

V oblasti zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
sú predložené aj ďalšie dva projekty. Ide o mestskú časť Bratislava-Rusovce, projekt na 
revitalizáciu autobusového otočiska a projekt na zriadenie záchytného parkoviska žiadateľa 
mesto Senec. Žiadosti o NFP boli úspešné a majú priamu nadväznosť na infraštruktúru 
nemotorovej dopravy v Bratislave a okolí.  
 

V našom regióne postupne budú pribúdať nové cyklotrasy, čím sa vytvorí predpoklad 
na redukciu automobilovej dopravy. O budovaní práve takej doplnkovej cyklistickej 



infraštruktúry je projekt mesta Malacky cyklotrasa Partizánska – cesta Mládeže. Žiadosť bola 
schválená koncom roka 2020 s ukončením realizácie hlavných aktivít koncom roku 2021.  
Ďalej je tu projekt Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, zameraný na realizáciu obojstranne 
vedeného cyklochodníka na Blumentálskej ulici, ktorý bude spájať cyklistickú radiálu R14 
s radiálami R34 a R35, napojenými na mestské komunikácie medzi Hlavnou železničnou 
a novou Hlavnou autobusovou stanicou, a zároveň z centra mesta do priľahlých mestských 
častí cez napojenie na cyklistický okruh O3. Dá sa konštatovať, že oba projekty prispejú 
k rozvoju nemotorovej dopravy. V roku 2020 bol podporený nenávratným finančným 
príspevkom aj projekt Cyklotrasa Modra Šenkvice. Obe sídla spojí cyklistická cesta ako druh 
nemotorovej dopravy a umožní tak obyvateľom jednoduchý a ekologický presun medzi 
sídlami. Významný je fakt, že dochádza k prepojeniu mesta Modry na najbližšiu železničnú 
stanicu v obci Šenkvice. Tento prestupný bod umožňuje dopravu do krajských miest s veľkou 
pracovnou príležitosťou ako je Bratislava alebo Trnava. 
 

V Bratislave sa už niekoľko rokov pracuje na postupnom zvyšovaní kapacity v 
materských školách. V rámci výzvy na podporu kapacity MŠ bolo v roku 2020 predložených 
niekoľko žiadosti o NFP. Medzi nimi sú aj projekt mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
mesta Stupava, obec Bernolákovo, súkromná materská škola Šumavská v katastri mestskej 
časti Ružinov, súkromná materská škola v katastri Bratislava Nové Mesto . Prístavbou, 
rekonštrukciou a výstavbou novostavieb materský škôl sa navýši ponúkané množstvo kapacít 
pre  predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku. Napríklad iba v MČ Nové mesto sa 
znížia chýbajúce kapacity o 100 nových miest. Obyvateľom pre ich deti sa poskytne 
celodenná starostlivosť a vzdelávanie  a rodičom bude umožnené jednoduchšie sa zaradiť na 
trh práce.   V Bernolákove materská škola získa prostredníctvom finančnej podpory z IROP 94 
miest pre deti v predprimárnom veku. 
Celkové investície z týchto projektov sú vo výške  viac ako 3,5 mil. eur a sú zamerané na 
podporenie a vytvorenie nových kapacít a na zlepšenie technického vybavenia zariadení 
predškolského vzdelávania.  
 

V oblasti základného školstva boli projekty zamerané hlavne na zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov základných škôl, a to prostredníctvom zabezpečenia materiálno-
technického vybavenia a drobných stavebných úprav. Bratislavské mestské časti podali 
viacero žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na budovanie a 
rekonštrukciu odborných učební so stavebnými úpravami. Cieľom projektov bolo vybudovať 
priestor pre moderné vzdelávanie detí v oblasti IKT, výučbe jazykov, prírodných vied a 
výučbe praktických zručností v oblasti technických prác. Modernizácia sa dotkla takmer 5 
000 detí, ktoré tieto základné školy navštevujú.  
 

V oblasti stredných škôl boli projekty zamerané prevažne na úpravy existujúcich 
priestorov a obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia odborných 
pracovísk školy s cieľom zvýšenia počtu žiakov školy. Celková výška schválených výdavkov je  
7,6 mil. eur. Vďaka plánovanej modernizácii traktu praktického vyučovania SSOŠA Duálna 
Akadémia v Bratislave sa dosiahne zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a zvýšenie 
kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania. Docieli  sa to vďaka rozšíreniu portfólia 
nových odborných zručností a kompetencií v súlade s rozvojovými trendmi trhu práce. 
V roku 2020 bola uzavretá zmluva aj s BSK s predmetom podpory v oblasti stredných škôl 
pričom je projekt do t. č. v zásobníku projektov nakoľko očakáva realokáciu zdrojov 
z neaktívnej prioritnej osi pre viac rozvinutý región. Cieľom uvedeného projektu 
„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP polygrafická“ je zvýšenie počtu žiakov stredných 



odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci prioritnej osi č. 2: „Ľahší prístup k 
efektívnejším a kvalitnejším verejným službám“. 
 

V rámci deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (ZSS) bolo v roku 2020 
nakontrahované zariadenie Centrum pre deti a rodiny v katastri obce Bernolákovo. 
Prostredníctvom podpory NFP z operačného programu IROP dôjde k deinštitucionalizácii 
Centra pre deti a rodiny v Bernolákove. Plánované ukončenie realizácie hlavných aktivít je 
koncom roku 2022.  
 

S cieľom podporiť poskytovanie nových a existujúcich sociálnych služieb a 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni sú 
ďalšie projekty v celkovej sume približne 5 mil. eur. Ide o 5 projektov. Žiadateľmi sú  mesto 
Malacky, nezisková organizácia Vstúpte, Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská, Domov 
pre seniorov Golden Age s výstavbou zariadenia pre seniorov v obci Tomášov a tiež projekt 
obce Šenkvice s názvom Centrum sociálnych služieb Šenkvice, kde obec plánuje zriadiť 
zariadenie pre seniorov.  
  

V rámci výzvy cielenej na podporu starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
na komunitnej úrovni bolo predložených 8 žiadostí o NFP z toho v roku 2020 boli uzavreté 
zmluvy o poskytnutí príspevku k 3 žiadostiam. Aktuálne sú implementované projekty cielené 
na podporu jaslí na komunitnej úrovni v mestskej časti Rača, okresnom meste Malacky 
a okresnom meste Senec. 
 

Vo výzve na centralizovanú podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu z prioritnej 
osi 3 boli predložené 4 žiadosti o NFP, z toho 2 žiadosti o NFP vyhoveli bodovaným 
hodnotiacim kritériám. Podporené rozhodnutím o schválení NFP boli žiadosť Rozhlasu 
a televízie Slovenska a žiadosť Vysokej školy výtvarných umení. 
 
STRATÉGIE A PROJEKTY 
 

V súlade s náplňou činnosti sa oddelenie stratégie a projektov (OSaP) v roku 2020 
zameriavalo na prípravu a implementáciu projektov financovaných z externých zdrojov, 
primárne z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). OSaP taktiež monitoroval 
a aktívne vyhľadával vhodné výzvy na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov (ďalej 
„NFP“), dotácií, darov a iných externých zdrojov podľa aktuálnych zámerov a potrieb mesta, 
inicioval prípravu projektov a spracovával žiadostí o NFP v spolupráci s vecne príslušnými 
odbornými útvarmi, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, mestskými podnikmi, a 
pod. 
 

V roku 2020 hlavné mesto realizovalo 21 projektov financovaných z externých 
zdrojov, pri ďalších 9 projektoch zabezpečovalo povinnú udržateľnosť výstupov a výsledkov. 
Projekty a projektové zámery pokrývali  široké tematické spektrum, ako napríklad:  

• rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy, predovšetkým modernizáciu koľajového 

dopravného systému ako nosného systému MHD, podporu cyklodopravy a 

preferenciu križovatiek,  

• zmierňovanie a adaptáciu na zmenu klímy, energetickú efektívnosť a modrú a zelenú 

infraštruktúru,  

• rozvoj terénnych sociálnych služieb a dostupnosti sociálnych služieb,  

• spoluprácu s akademickým sektorom v oblasti inovácií a digitálne služby,  



• rekonštrukciu NKP, 

• rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. 

Celková hodnota realizovaných projektov financovaných z externých finančných 
zdrojov v roku 2020 predstavovala viac ako 72,6 mil. eur. Z toho 66,2 mil. eur súvisí 
s modernizáciou Dúbravsko-karloveskej radiály (MET DKR) z Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. 
 

 
 

V roku 2020 OSaP predložil celkovo 22 žiadostí o platbu/ úhradu projektových 
nákladov z externých zdrojov financovania, pričom celková zúčtovaná suma predstavovala 
46,6 mil. EUR. Pri žiadostiach o refundáciu išlo 12-krát o žiadosť o platbu (ŽoP), 3-krát 
o zálohovú platbu, resp. predfinancovanie pri medzinárodných projektoch a 7-krát 
o poskytnutú dotáciu, resp. grant. Najvyššia refundovaná čiastka 43 101 854 EUR súvisí so 
stavebnými prácami a výkonom stavebného dozoru v projekte MET DKR. 

 

 



Získané externé finančné prostriedky z EŠIF alebo iných dotačných schém a nadácií 
umožnili hlavnému mestu zmodernizovať električkové trate v celkovej dĺžke takmer 30 km, 
obnoviť zastávky MHD, rozšíriť existujúcu sieť cyklotrás dobudovaním spojenia dvoch 
hlavných cyklistických tepien v Petržalke, budovať ďalšie a skvalitňovať už existujúce 
trolejbusové trate, finančne pokryť poskytovanie materiálnej a finančnej pomoci v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 pre fungovanie karanténneho mestečka pre ľudí bez domova alebo 
vybavenie zariadení sociálnych služieb, pomôcť seniorom v týchto zariadeniach kontaktovať 
svojich blízkych prostredníctvom nákupu notebookov, pripraviť rekonštrukciu NKP Michalská 
veža, a pod. 

 
V roku 2020 oddelenie v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi pripravilo 

a následne podalo celkovo 26 žiadostí o externé zdroje financovania, s celkovou žiadanou 
sumou finančných prostriedkov pre hl. mesto vo výške 9,9 mil. eur. Z predmetných žiadostí 
bolo k 31.12.2020 schválených 16 žiadostí. 
 

Vzhľadom na prepuknutie pandémie COVID-19 sa oddelenie osobitne zameralo aj na 
získavanie finančných prostriedkov z vyčlenených dotácií ministerstiev alebo nadačných 
darov na podporu riešenia pandémie a jej následkov. Pripravené a schválené žiadosti boli 
zamerané na financovania zriadenia a prevádzkovania poradenskej senior linky na podporu 
sociálneho začlenenia ohrozenej skupiny obyvateľstva, psychosociálnu podporu pre seniorky 
a seniorov prostredníctvom udržiavania sociálnych kontaktov zabezpečením technického 
vybavenia veľkokapacitných zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hl. mesta, 
vytvorenie karanténneho mestečka pre ľudí bez domova, nákup testov, notebookov pre 
podporu vyučovania detí ohrozených sociálnym vylúčením, distribúciu potravinovej pomoci, 
a pod. Schválené žiadosti dosiahli celkovú výšku 87 942,22 eur. 

 

 
 

Oddelenie taktiež zabezpečovalo manažment poskytnutia finančného príspevku na 
podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v Bratislave 
v roku 2020 pod názvom "Grantová schéma zrážky". Cieľom poskytovania finančného 
príspevku na podporu predmetných projektov je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou 
a zlepšenie životného prostredia občanmi mesta. Grantová schéma nadväzuje na strategické 
dokumenty hlavného mesta, ktorými sú predovšetkým Stratégia adaptácie a Akčný plán 
adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
Celková vyčlenená suma na tento účel v roku 2020 bola 20 000 eur, s maximálnym 
príspevkom 1 000 eur na jedného žiadateľa. Záujem o túto schému je veľmi vysoký, v roku 
2020 musela byť schéma z dôvodu vyčerpania záväzku sumy uzavretá do 1 mesiaca odo dňa 
vyhlásenia.  



 
V medzinárodných alebo cezhraničných projektoch, ktoré implementuje Oddelenie stratégií 
a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti dopravy či životného 
prostredia a urbanizmu, spolupracovalo hlavné mesto s takmer 100 rôznymi domácimi 
a zahraničnými partnerskými subjektmi, najčastejšie s mestami a regiónmi, ako aj školami 
a výskumnými inštitúciami. 
 
Niektoré z projektov v rámci vzájomných spoluprác aj s Útvarom hlavnej architektky: 

ARCH: Zvyšovanie odolnosti historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a 
iným prírodným hrozbám / Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related 
and other Hazards. Aplikovaný výskum ohrozených historických centier miest a kultúrnych a 
historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy (napr. prívalové dažde, suchá a 
zvyšujúce sa priemerné teploty) pre potreby ochrany a revitalizácie historického dedičstva v 
kontexte mestského rozvoja a územného plánovania.  

 
ATELIER: Inteligentné mestá riadené komunitami  (Amsterdam / Bilbao Smart City and 

Community lighthouse project). Cieľom projektu je vybudovať energeticky pozitívne štvrte 
(Positive Energy Districts) v mestách Amsterdam a Bilbao, vo všetkých partnerských mestách 
vybudovať inovačné ateliéry, ktoré si navzájom budú zdieľať skúsenosti s udržateľnou 
energetikou a pripraviť víziu udržateľnej energeticky City Vision 2050. 
 
Z ďalších významných projektov: 

URBAN-E: e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, 
Záhrebe a Bratislave. Cieľom projektu je rozvoj elektromobility, podpora rozširovania 
infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy. Pre hlavné mesto 
Bratislava bolo naplánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v 
priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd, 
ktorých postupnú inštaláciu zabezpečuje Západoslovenská energetika, a.s. 

 
Spoločensky a sociálne prínosný je medzinárodný projekt Cities4CSR - mestá pre 

spoločenskú zodpovednosť. Mesto Bratislava je prvým mestom na Slovensku, ktoré sa 
zaoberá témou spoločenskej zodpovednosti doteraz známou skôr pre súkromnú sféru a 
business prostredie. Mesto sa stáva facilitátorom a vzorom spôsobu, ako chce, aby 
firmy/podnikatelia/občania pôsobili v meste zodpovedne, napr. v horúcich témach 
mestského rozvoja, ako sú udržateľný rozvoj, klimatické zmeny, začleňovanie sociálne 
vylúčených, a pod. Projekt začal v septembri 2019 svojou 1. fázou, ktorá trvala do 2. marca 
 2020 s cieľom pripraviť kompletný projekt na predloženie do implementačnej fázy. 2. fáza 
projektu sa bude týkať obdobia máj 2020 až máj 2022. Pôjde o napísanie akčného plánu na 
tému „zelené riešenie v meste“, ktorá zahŕňa prioritné zámery mesta z oblasti životného 
prostredia.  
 
INOVÁCIE A SMART RIEŠENIA 
 

Inovačný tím na čele so splnomocnenkyňou pre inovácie P. Dzurovčinovou pracoval 
okrem transformácie Bratislavskej mestskej karty aj na ďalších inovačných projektoch. 
 

Bratislavskí susedia - cesta k vlastnej záhrade 

Portál Bratislavskí susedia spolu s crowdfundingovou stránkou 10 000 stromov boli 
výsledkom prvej spolupráce s nadáciou Bloomberg Philantrophies a Harvardskou univerzitou.  



Prostredníctvom portálu Bratislavskí susedia si obyvateľky a obyvatelia môžu jednoducho 
vybrať mestský pozemok na komunitnú záhradu, získať rady a informácie pre vytvorenie 
občianskeho združenia a ako postupovať pri tvorbe komunitnej záhrady. Pre obyvateľov sú 
tiež pripravené jasné pravidlá dotácie a manuál kontajnerových stanovíšť od hlavnej 
architektky. Bratislavskí susedia podporujú vytváranie lokálnych komunít či zveľaďovanie 
svojho okolia.  
 
Transformácia dane z nehnuteľností v spolupráci s Bloomberg Philanthropies a britskou 
konzultačnou spoločnosťou FutureGov  
 

Bratislava ako jedno z 21 európskych hlavných miest získalo na začiatku roka 2020 
bezodplatne účasť v programe Digital Innovation Program pripravený nadáciou Bloomberg 
Philanthropies v spolupráci s Harvardskou univerzitou. Súčasťou bola aj odborná technická 
pomoc od britskej konzultačnej spoločnosti FutureGov, ktorá sa venuje digitálnej 
transformácií verejnej správy. Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú, užívateľsky orientovanú a 
efektívnu digitálnu službu.  
 

Daň z nehnuteľnosti predstavuje druhú najväčšiu položku v príjmoch Bratislavy.  V 
rámci otvoreného výskumu služby dane z nehnuteľností bolo identifikovaných niekoľko 
pálčivých problémov. Počas jesene 2020 sme prešli fázou konceptovania, fázou testovania a 
fázou prototypov. Z troch prototypov bolo vybrané na pilotné testovanie možnosť platby 
dane prostredníctvom digitálneho konta. Uzatvoreného pilotu sa zúčastnilo 446 
Bratislavčaniek a Bratislavčanov, 109 z nich vo veku viac ako 50 rokov. Ich spokojnosť so 
službou bola 1,2, pričom 1 bolo najlepšia možná známka. 100 percent účastníkov prejavilo 
záujem o platbu aj v ďalšom roku.  
 
Medzinárodná spolupráca s výskumným centrom Európskej komisie 
 

Bratislava deklarovala ešte v roku 2019 záujem o napĺňanie Cieľov udržateľného 
rozvoja Agendy 2030 a začala hlbšie spolupracovať s Výskumným centrom Európskej komisie 
(Joint Research Centre), ktoré sa venuje ich napĺňaniu na regionálnej úrovni. V roku 2020 
pozvali výskumníci zo sekcie mestských štúdií zástupcov hlavného mesta, aby sa podieľali na 
príprave novej odbornej príručky pre implementáciu týchto cieľom do praktickej agendy 
mesta.  
 

Mestský hackathon - Climathon 2020 

Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie 
obyvateľov a obyvateliek miest do jej riešenia. V roku 2020 sme spolu s partnermi zo 
súkromného sektora pripravili prvý celomestský hackathon na tému adaptácie na zmenu 
klímy. Na príprave návrhov k téme udržateľnej dopravy a zelených aktivít pre obyvateľov sa 
podielalo 28 tímov. Mestský hackathon prebiehal celý virtuálne kvôli pandemickým 
opatreniam, ale podarilo sa prilákať 150 účastnikov z 5 krajín.  
 

Víťazné riešenie Holandská spojka prinieslo obyvateľom možnosť podieľať sa na 
zmiernení prehrievania mestských častí. Municipalitám a ich obyvateľom prinieslo dáta o tom 
ako sa prehrievajú jednotlivé lokality mesta a spolu s tým konkrétne spôsoby, ako toto 
prehrievanie znížiť. Víťazným projektom študentskej kategórie sa stal tím Swiss Re Students, 
ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškanie mestskej dopravy a zvyšuje 
spoľahlivosť príchodu vozidiel MHD načas. 



 
Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 

krajín sveta. Jej cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a 
spoločnom budovaní udržateľného sveta. Climathon je iniciatíva európskej organizácie, ktorú 
zastrešuje EIT Climate KIC, ktorá podporuje zavádzanie inovatívnych zelených riešení v rámci 
EÚ. EIT Climate KIC na Slovensku reprezentuje konzultačná spoločnosť Civitta, ktorá dlhodobo 
podporuje inovatívne firmy u nás a pomáha im uspieť globálne. 
 
ROZVOJ DOPRAVY A CYKLODOPRAVY 
 
Strategické dopravné projekty: 
 
Nosný systém MHD,  2. časť  
 

V roku 2020 mesto pracovalo na získaní stavebného povolenia pre stavbu Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť 
Bosákova a bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Proces verejného 
obstarávania bol predĺžený z dôvodu zodpovedania na otázky uchádzačov a preklenul sa do 
nasledujúceho roku. Výstavba električkovej trate bude spolufinancovaná Európskou úniou 
a štátnym rozpočtom SR. 
 
Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály 
 

V priebehu roka 2020 boli uskutočnené rozsiahle stavebné práce v úseku od zastávky 
Chatam Sófer po zastávku Molecova (po novom Riviéra) – výmena koľajníc, úprava 
koľajového zvršku a spodku, výstavba zastávok a súvisiace práce, ktoré sprevádzali dopravné 
obmedzenia mestskej hromadnej dopravy. Stavebné práce boli čiastočne obmedzené 
pandémiou koronavírusu. Po zmodernizovanej električkovej trati začali premávať električky 
do Karlovej Vsi a Dúbravky dňa 26. októbra 2020. Modernizácia električkovej trate je 
spolufinancovaná Európskou úniou a štátnym rozpočtom SR.  

 
Modernizácia električkovej trate – Ružinovská radiála  
 

Počas roka 2020 prebiehalo spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, 
ktorá bola zhotoviteľom projektovej dokumentácie odovzdaná mestu dňa 18.12.2020. 
Modernizácia električkovej trate bude spolufinancovaná Európskou úniou a štátnym 
rozpočtom SR. 
 
Modernizácia električkovej trate – Vajnorská radiála 
 

Na základe vyhodnotenia procesu verejného obstarávania bola dňa 28.04.2020 
podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a následne sa začalo 
dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru. 
Modernizácia električkovej trate bude spolufinancovaná Európskou úniou a štátnym 
rozpočtom SR. 
 
Kvalitnejšia mestská hromadná doprava 
 

V marci  roku 2020 v dôsledku prvej vlny celosvetovej pandémie COVID 19 prišlo 
k výraznému úbytku cestujúcich, čo malo za dôsledok aj obrovský výpadok na strane tržieb. 



Vzhľadom na tieto skutočnosti sa následne muselo pristúpiť aj k opatreniam s cieľom 
redukcie dopravných výkonov. Vybrané linky boli dočasné zrušené, pričom na všetkých 
linkách sa následne zaviedla prevádzka v režime školské prázdniny. Súčasne tak neskôr prišlo 
k zavedeniu mimoriadnych grafikonov pre električkové a trolejbusové linky a na vybrané linky 
sa vypravovali menšie vozidlá vo voľných dňoch a v noci. Následne sa riešili ešte drobné 
úpravy cestovných poriadkov, pričom  premávka MHD v režime školského roka bola čiastočne 
obnovená od 2. septembra. Od 29. októbra v dôsledku druhej vlny pandémie COVID 19 sa na 
linkách zaviedol v pracovných dňoch prázdninový režim, ktorý pokračoval do konca roku 2020 
a ďalej. Aj vzhľadom na obrovské výpadky na strane príjmov a rovnako na strane cestujúcich 
sa snažilo mesto Bratislava spolu s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť 
naďalej poskytovať dostatočnú ponuku mestskej hromadnej dopravy pre zabezpečenie 
každodenných ľudských potrieb a mobility v meste. Naviac ako kompenzácia bola držiteľom 
PCL poskytnutá možnosť získania bonusovej platnosti k novému PCL, pričom toto opatrenia 
malo opäť negatívny vplyv na výber tržieb.   
 
Zmeny v MHD 
 

Napriek pandemickým opatreniam v priebehu roka sa pokračovalo so zlepšovaním 
MHD na jednotlivých linkách. Na zlepšenie voľnočasových aktivít boli zrealizované drobné 
zmeny na linkách č. 52 a 144. So začiatkom režimu školských prázdnin sa zlepšila obsluha 
Nobelovej a Lopeníckej ulice zmenou na linkách č. 51 a 151. K zlepšeniu obslužnosti v oblasti 
Drotárskej ulice bola predĺžená linka č. 41 na Hlavnú stanicu, pričom súčasne tak prišlo k 
 zrušeniu trolejbusovej linky č. 64, čím sa eliminovala potreba prestupu pri Vozovni 
Hroboňova medzi linkami č 41 a 64. So začiatkom školského roka sa zlepšili intervaly 
trolejbusových liniek č. 209, 210 a 211. V súvislosti aj s rekonštrukciou Dúbravsko-Karloveskej 
radiály a riešenia náhradnej autobusovej dopravy prišlo od novembra k zriadeniu nových 
zastávok autobusových liniek č. 29, 50, 70 a N33 na Šafárikovom námestí, čím sa zabezpečil 
lepší prestup medzi električkovými a autobusovými linkami. V rámci roka prišlo aj k viacerým 
zmenám v názvoch zastávok či už z dôvodu  aby boli jednoduchšie, jednoznačnejšie a ľahšie 
zapamätateľné či už obyvateľmi alebo návštevníkmi Bratislavy. Samotné riešenie sa riadi 
podľa prijatej metodiky tvorby názvoslovia zastávok schválenej na jar tohto roka, pričom tá 
bola spracovaná na základe príkladov dobrej praxe v európskych mestách.  
Počas roka 2020 prišlo aj k dodaniu 11 ks nových autobusov Solaris New Urbino 18 s úpravou 
pre prepravu nadrozmernej batožiny, pričom tieto vozidlá boli prednostne nasadené na linky 
vedúce na letisko. Súčasne tak prišlo k dodaniu 4 ks malých autobusov Rošero First, ktoré boli 
nasadené na vybrané doplnkové linky.  

Ukazovatele poskytovania služieb MHD: 
 
Počet prepravených osôb                               192 mil. osôb/rok  (2020) 
Počet liniek (vrátane nočných)                    116 
Počet vypravovaných vozidiel                    870  
Počet prevádzkovaných autobusov               514  
Počet prevádzkovaných trolejbusov              162 
Počet prevádzkovaných električiek               194  
Objem dopravných výkonov                          39,964 mil. vlakokilometrov 
Objem dopravných výkonov                          41,19 mil. vozokilometrov 
Objem dopravných výkonov                          4 857   mil. miestových kilometrov 
Dĺžka prepravnej siete                                    698 km  
Prepravná dĺžka liniek                                    2 445 km 



Pod oddelenie dopravného inžinieringu (ODI) spadalo riešenie: 

• 57 projektov organizácie dopravy (POD) s dočasným dopravným značením (DDZ) 

počas opráv komunikácií a chodníkov v Bratislave so zreteľom na zachovanie 

bezpečných obchádzkových peších trás 

• 27 POD s DDZ počas debarierizácie priechodov pre chodcov v Bratislave  

• 109 POD s návrhom na zlepšenie dopravnej situácie a vyriešenie dopravných 

problémov vyplývajúcich z podnetov občanov 

• 2 POD s návrhom vyhradeného jazdného pruhu pre pravidelnú verejnú dopravu na ul. 

Radlinského a na ul. Tomášikova pred križovatkou s Vajnorskou ul. 

• 2 POD s návrhom umiestnenia regulačných stĺpikov na Námestí Eugena Suchoňa 

a Bajkalskej ul.  

• 25 stanovísk k dopravným nehodám z hľadiska funkčnosti a riadenia CDS pre Krajský 

dopravný inšpektorát 

ODI spolupracovalo na riešení a tvorbe návrhov: 

• pre organizáciu dopravy pre turistické autobusy - návrh nových stojísk a 

krátkodobých miest na zastavenie, 

• nových autobusových zastávok na ul. Kuklovská, Hraničná, 

• záchytného parkoviska na Púchovskej ul., 

• reorganizácie parkovania a úpravy dopravného značenia na ul. Cesta na Kamzík, 

Pekná cesta, Palisády a na obratisku Potočná a Koliba, 

• dopravných ostrovčekov, ochranného pruhu pre cyklistov a vyhradeného jazdného 

pruhu pre pravidelnú verejnú dopravu v križ. Pri kríži a Homolová s cieľom zvýšenia 

bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky 

• úpravy organizácie dopravy v križovatke Račianska – Sliačska, 

• úpravy organizácie dopravy v križovatke Račianske mýto – najmä zvýšenie 
bezpečnosti chodcov a cestujúcich verejnou dopravou, 

• miest na státie pre ZŤP na parkovisku na ul. Cesta na Červený most na Železnej 

studničke, 

• zvýšenia bezpečnosti chodcov na komunikácii pri Nocľahárni sv. Vincenta De Paul, 

• nových priechodov pre chodcov, ktoré boli zaradené do zoznamu investičných 

činností na Sekcii výstavby, 

• Manuál verejných priestorov od MIB.  

 
Zlepšenia cyklistickej infraštruktúry v roku 2020: 
 

o Pionierska (smer Račianska) - Ochranný pruh pre cyklistov 
o Pionierska (smer Karpatská) - Ochranný pruh pre cyklistov 
o Pri Kríži - Štepná (smer Žatevná) - Ochranný pruh pre cyklistov 
o Pri Kríži - Štepná (smer Saratovská) - Ochranný pruh pre cyklistov 
o Mamateyova (smer Ovsište) - Vyhradený pruh pre cyklistov 
o Mamateyova (smer Dvory) - Vyhradený pruh pre cyklistov 
o Jirásková (smer Háje) - Vyhradený pruh pre cyklistov 
o Jiráskova (smer Lúky) - Vyhradený pruh pre cyklistov 
o Blagoevova - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Jiskrova - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Belehradská - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 



o Kalinčiankova - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Pri starej prachárni - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Bartoškova - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Hlučínska - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Robotnícka - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Česká - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Budyšínska - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Tehelná - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Mestská - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Priečna - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Laskomerského - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Rešetkova - Zobojsmernenie ulice pre bicykle 
o Starohájska A - Obojsmerná oddelená cyklotrasa 
o Starohájska B - Cestička pre chodcov a cyklistov – zmiešaná 
o Starohájska C - Obojsmerná oddelená cyklotrasa 
o Nová doba - Cestička pre chodcov a cyklistov – zmiešaná 
o Mlynské nivy A - (severná vetva) Obojsmerná oddelená cyklotrasa 
o Mlynské nivy B - (severná vetva) Obojsmerná oddelená cyklotrasa 
o Mlynské nivy C - (južná vetva) Obojsmerná oddelená cyklotrasa 
o Karadžičova - Cestička pre chodcov a cyklistov – zmiešaná 

 
Rozvoj cyklodopravy je možné vidieť napríklad aj v rozvoji zdieľanej mobility    
 

V Bratislave sú verejne prístupné dva systémy zdieľaných bicyklov SlovnaftBAjk ako 
oficiálny mestský systém zdieľaných bicyklov a Biele bicykle (White Bikes). Plus, pribudli e-
kolobežky Bolt. Splneným cieľom na sezónu 2020 bolo navýšenie počtu bicyklov v uliciach, 
doplnenie dokovacích staníc na 90, príprava plánu na následnú expanziu do nových štvrtí v 
rámci existujúcich mestských častí aj do nových mestských častí, ale aj zachované 
dostupnosti systému širokej verejnosti prostredníctvom ročného predplatného (tak ako v 
prípade predplatných cestovných lístkov na mestskú hromadnú dopravu), vďaka čomu získajú 
obyvatelia neobmedzený prístup k ďalšiemu druhu dopravy, čím došlo k rozšíreniu možností 
mobility v meste. A vďaka tomu sa zároveň zníži potreba využívať na niektoré cesty osobné 
motorové vozidlo. 

 
Príprava na spustenie celomestskej parkovacej politiky 
 

Počet áut v Bratislave sa za posledných 20 rokov približne zdvojnásobil. Drvivú väčšinu 
automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Potrebujeme upratať 
verejný priestor, mesto nemá toľko verejného priestoru, aby pre neustále rastúci počet áut 
na území Bratislavy zabezpečilo verejné parkovacie miesto pre každého. Aby nám doprava v 
meste neskolabovala a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je 
potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať. Vplyvom dynamickej a statickej dopravy sa 
obmedzujú veľké plochy verejných priestorov. Mesto Bratislava pripravilo jednotné pravidlá 
celomestského regulovaného parkovania, ktoré v júni 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo.  
 

Počas roka 2020 boli do koncepčného materiálu výstavby parkovacích domov 

vytypované a pripravené lokality na výstavbu a realizáciu rezidenčných parkovacích domov v 

spolupráci s mestskými časťami, ich starostkami a starostami. Zároveň bol aktualizovaný 

zoznam lokalít pre využitie ako záchytné parkoviská P+R vo viacerých fázach: ako rýchle 

riešenia – aj formou nájmu spevnených plôch, ktoré mali byť realizované následne v roku 



2021, aj využitím majetku mesta ako aj prípravou investičnej činnosti budovania P+R (napr. 

Janíkov Dvor – príprava súťaže v spolupráci s MIB, P+R ZOO). 

 

Prebehla príprava verejného obstarávania na súťaž na verejné obstarávanie 

PARKSYSu (IT jadro parkovacej politiky) - ako služby (SaaS) na 4+4 roky, pričom v prvom 

polroku 2021 boli realizované Prípravné trhové konzultácie s cca 20 subjektami, 

špecifikovanie zadania, určenie predbežnej hodnoty zákazky; obstarávanie bolo spustené 

v auguste 2020 a pokračuje vzhľadom na námietky a obštrukcie niektorých uchádzačov aj do 

roku 2021. Jedná sa o verejné obstarávanie, kde sa hodnotí aj kvalita, nielen cena a čas 

dodania, čo je ojedinelé vo verejnej správe na Slovensku, a práve hodnotenie kvality bolo 

spochybňované niektorými subjektami v procese obstarávania. Došlo k vypracovaniu 

rámcových podkladov pre obstaranie mobilných parkovacích aplikácií pre enforcement - 

kontrolu parkovania. 

 

V spolupráci s MČ Bratislava-Nové Mesto sa mesto spolupodieľalo na príprave 

pilotnej zóny Tehelné pole a podpore jej spustenia v decembri 2020 a kontrole od januára 

2021. 

 

Boli realizované prieskumy a analýzy dopravy v pokoji ako dôležitý podklad pre 

plánovanie zón a projektov organizácie dopravy vo viacerých mestských častiach: Nové 

Mesto, Staré Mesto, Karlova Ves, Petržalka, Rača, Ružinov.  

 

Pripravovali a vysúťažili sa dodávatelia projektov organizácie dopravy pre prvé zóny. 

 

Bola ukončená likvidácia dcérskej spoločnosti mesta – Mestský parkovací systém spol. 

s.r.o. a bola oživená na realiz áciu cieľov hlavného mesta v oblasti parkovania: 

o vypracovanie rozpočtu a dokumentácie k oživeniu firmy Mestský parkovací systém, 

s.r.o., 

o koordinácia aktivít spojených s odovzdaním dokumentácie pre verejnú správu, 

o zabezpečenie všetkých externých služieb potrebných pre chod spoločnosti, 

o koordinácia s cieľom vybudovať technické a administratívne zázemie pre odťahovú 

službu, 

o prevzatie odťahovej služby, nastavenie KPI pre odťahy a spolupráce s mestskou 

políciou, 

o nastavenie interných procesov odťahovej služby (reporting vedúceho, prepracovanie 

pracovného plánu), 

o upravenie termínu spustenia parkovacej politiky schválením novelizácie VZN 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a pripravovali sa podklady na obsahovú 

zmenu – vylepšenie tohto VZN na základe skúseností z pilotných zón v Petržalke 

a Novom Meste. 

 
SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
 

Správa a údržba ciest spadá a riadi sa operačným plánom údržby miestnych 
komunikácií. Služby letnej a zimnej údržby hlavné mesto obstaráva prostredníctvom 
inovatívneho dynamického nákupného systému. Ide o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje 
získať väčší rozsah ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb. 
Systém bude platiť počas 4 rokov a predpokladaná hodnota zákazky je približne 41 miliónov 



eur. 
 

Zmenou legislatívy pribudlo túto zimu do správy mesta státisíce metrov chodníkov 
navyše. Mesto nebolo schopné v zazmluvnenej zimnej údržbe na túto zmenu zareagovať 
a objednať dodatočné výkony. Nový spôsob umožní jednoduchšiu reakciu či už na zmeny 
legislatívy, ale aj na zmenu počasia a všetkého, čo môže mať zásadnejší vplyv na predmet 
zákazky.  
 

V uplynulom roku sa Oddeleniu správy komunikácií magistrátu, ktoré zabezpečuje 
správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy, inžinierskych objektov, verejného 
osvetlenia, dopravného značenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene podarilo 
zrealizovať opravy viac ako 53 500 m2 komunikácií  v  správe magistrátu v cene približne 
5 730 500 €.  
 

- Napríklad rozsiahla oprava Tomášikovej, Ráztočnej ulice, či Ulice Podháj. Obzvlášť hrdí 
sme na opravu Jantárovej ulice a Štepnej ulice, kde sa obyvatelia Bratislavy môžu tešiť 
z krásnych chodníkov aj vozovky v celom úseku.  

- Vybudovanie výťahovej šachty na Námestí Franza Liszta (obratisko električiek pri Hl. 
stanici ŽSR), zabezpečili sme dodávku, montáž a spustenie do prevádzky, takže vznikol 
bezbariérový prístup od zastávky električky do budovy vlakovej stanice.  

- Súčasne došlo k oprave havarijného stavu lávok pre peších na Moste SNP, kde sme 
vymenili plechy, povrch a obnovili náter. 

- Došlo k obnoveniu náteru na hlavnom mostnom objekte Mosta Apollo.  
- Na Prístavnom moste boli pre zvýšenie bezpečnosti občanov doplnené zábradelné 

profily na lávke pre peších, na lávke pre cyklistov, zjazdoch aj nájazdoch na petržalskej 
strane.  

- V podchode na Staromestkej ul. sa uskutočnila výmena výplne prístreškov vstupu do 
podchodu za odolnejší materiál - metalkrylát. 

- Do správy majetku Oddelenia správy komunikácií pribudlo 19 nových objektov 
v hodnote 4 719 630,78 €.  

 
S letnou aj zimnou údržbou oddelenie správy komunikácii pomáha Komunálny 

podnik Bratislava so svojimi technicko-personálnymi kapacitami. Činnosťou Komunálneho 
podniku a rýchlymi zásahmi rýchlej roty pri urgentných prípadoch sa podarilo výrazne znížiť 
počty podnetov od občanov a zefektívniť zimnú údržbu na magistrátnych chodníkoch.  
 

So zimnou údržbou mesto začalo 21.11. 2020 preventívnym posypom mostov. 
Operačný plán zimnej údržby 2020/2021 bol doplnený o prioritizáciu komunikácií. Súčasne 
došlo k dátovému posilneniu mestského dispečingu. Hlavné mesto zabezpečuje 
prostredníctvm zmluvného dodávateľa A.I.I. Technické služby  zimnú údržbu na miestnych  
komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej  výmere viac 
ako 4,3 mil.  m2 a na chodníkoch,   námestiach, lávkach, schodiskách a parkoviskách vo 
výmere viac ako 568 tis.  m2 (výmery sú definované na šírku pochôdzneho profilu 1 meter). 
Informácie ohľadne zimnej údržby sú verejnosti k dispozícii na stránke: odhrniemeto.sk. 
 

Stavby verejného osvetlenia prešli na oddelenie stavebných činností (z približne 
40 189 nahlásených porúch na verejnom osvetlení bola väčšina odstránená), terasy 
(evidencia a obhliadka 37 pochôdzných terás) a iné projekty, mimo iné aj projekty 
náhradného nájomného bývania (na Zámockých schodoch, Velehradskej, Pri Habanskom 
mlyne a na Kozej ul.). Do majetku mesta boli prevzaté 3 dokončené stavby. Pokiaľ ide o 



podnety od občanov, do zoznamov potenciálnych investičných akcií zaradených 81 podnetov.  
 
K stavebným projektom patria aj cyklotrasy.  
 

- Cyklistom a cyklistkám v Bratislave bolo vlastnou investičnou činnosťou, ale aj v 
spolupráci s partnermi, v roku 2020 sprístupnených takmer 11,6 km cyklopruhov, z 
čoho oddelených cyklotrás bolo 1,65 km (Starohájska, Mlynské nivy).  Prebieha 
simultánne projektovania oddelených cyklotrás, cyklotrasy vznikajú aj zmenou 
uličného priestoru.  Ako prvé mesto na Slovensku sme zrealizovali ochranné 
pruhy (Pionierska) a nainštalovali vizuálne sčítače cyklistov, podsvietili cyklotrasu LED 
svetlami medzi Starým a mostom Apollo.  Zobojsmernili sa ulice pre bicykle v dĺžke 
3,37 km, vytvorili ochranné pruhy pre cyklistov v dĺžke 3,5 km, vyhradený pru pre 
cyklistov v dĺžke 2,2 km a zmiešaný chodník pre chodcov a cyklistov v dĺžke takmer 1 
km. 

-  V roku 2020 pokračovali stretnutia Komisie pre pešiu a cyklistickú dopravu za účasti 
predstaviteľov mesta, mestských častí, dotknutých orgánov ako i odbornej verejnosti. 
Pri rozvoji cyklodopravy referát cyklodopravy postupuje na základe Akčného 
plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy a postupne zlepšovať cyklistickú 
infraštruktúru aj podmienky pre cyklistov v meste. 

 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A TVORBA MESTSKEJ ZELENE 
 
Údržba a starlostlivosť o zeleň v meste 
 

Mestá hrajú kľúčovú úlohu v otázkach klimatických zmien. Naše snahy preto smerujú 
k tomu, aby sme aktívne znižovali negatívny  dopad mestského života na  životné prostredie a 
aby sme pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy zabezpečili príjemné prostredie pre život. 

 
Cieľom mesta je systematickosť, kontinuálnosť a odbornosť údržby zelene v Bratislave, 

či už ide o mestskú alebo cestnú zeleň.  
 

Na viacerých trávnatých plochách v rámci mesta sme zmenili režim kosenia tak, aby 
bola viac podporovaná biodiverzita. Tieto plochy sa tiež dokázateľne výrazne menej 
prehrievajú a sú schopné zadŕžať viac vody, čím zlepšujú mikroklímu nášho životného 
prostredia. Okrem toho je významným príspevkom zonácia mestských lesov s nižším 
podielom ťažby a tu smerujeme aj k dohode so štátnym podnikom Lesy SR za účelom 
zníženia objemu ťažby aj pre posilnenie tzv. mimoprodukčných funkcií lesa, kam patrí aj 
ochladzovanie prostredia, zadržiavanie zrážkovej vody a záchyty CO2. Na podobnom princípe 
už funguje aj Horský park. 

 
Veľký úspech v rámci zazelenania mesta zaznamena zelená iniciatíva 10 000 stromov 

pri systematickej obnove a udržateľnosti drevín v Bratislave. Mesto potrebuje viac stromov a 
kríkov v parkoch, ale aj priamo v uliciach, kde teraz chýbajú. Podporiť iniciatívu môže 
verejnosť a hľadáme tiež partnerov z radov firiem a inštitúcií, ktoré si môžu vybrať 
z konkrétnych stromov alebo dostupných plôch po celom meste a podporiť výsadbu vo 
väčšom rozsahu. Projekt je možné podporiť ľubovoľnou sumou na výsadbu stromov alebo 
dokonca darovať niekomu celý strom. Náklady na výsadbu jedného vzrastlého stromu, 
vrátane povýsadbovej starostlivosti sú približne 700 eur. Všetky potrebné informácie je 
možné nájsť na stránke: www.10000stromov.sk. 
 

http://www.10000stromov.sk/


Spolu s mestskými časťami pripravuje mesto Bratislava aj pasportizáciu zelene 
(jednotný evidenčný systém zelene), ktorá napomôže k celkovému prehľadu o drevinách 
v meste a tiež Manuál starostlivosti o zeleň v spolupráci s Metropolitným inštitútom 
Bratislavy. Ide o otvorený dokument, ktorý prinesie odborné riešenia a postupy zamerané na 
udržateľné sadenie stromov a drevín v mestskom priestore. 

 
Odpadové hospodárstvo 
 

Dňa 25.6.2020 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bol ustanovený systém zberu, prepravy 
zmesového odpadu, vytriedených zložiek komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných 
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, miesta pre ukladanie odpadov, povinnosti fyzických 
osôb a právnických osôb, spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, možnosti 
odovzdania komunálnych odpadov na zbernom dvore. 

 
Hlavné mesto SR vedie evidenciu o druhoch a množstve komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu a nakladaní s ním. Z tejto evidencie je vypočítaná úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov. Hodnota vytriedenia komunálnych odpadov je 
zverejnená na webovom sídle mesta. 

 
Na území Bratislavy sa v r. 2020 vyzbieralo 214 480 ton komunálnych odpadov na 

účely ich zhodnotenia a zneškodnenia, pričom zhodnotením odpadov sa dosiahla miera 
vytriedenia 37,55%, za ktorej hodnotu získalo Hlavné mesto SR Bratislava finančný príspevok 
z Environmentálneho fondu vo výške 520 580,39 eur. 

 
OŽP magistrátu zabezpečilo na území Bratislavy vyčistenie 34 lokalít, z ktorých sa 

odstránilo 80,16 ton odpadu. Zorganizovalo na jar a na jeseň zber komunálnych odpadov 
z domácností s obsahom nebezpečných látok. Bolo vydaných: 

• 66 stanovísk v zastúpení hlavného mesta v konaniach štátnej správy odpadového 

hospodárstva ako účastník konania,  

• 315 stanovísk k žiadostiam o zmenu zapojenia sa v systéme zberu komunálnych 

odpadov,  týkajúcich sa zmeny typu zbernej nádoby, kontajnera alebo odberu zbernej 

nádoby, kontajnera, príp. zníženia intervalu odvozu, 

• 15 súhlasov k zriadeniu komunitného kompostoviska, z toho 3 súhlasy k žiadostiam o 

nájom pozemku za účelom osadenia kompostérov,  

• 6 súhlasných stanovísk k osadeniu polopodzemných kontajnerov, z toho 1 stanovisko 

k zriadeniu vecného bremena na tento účel, 

• 17 prípadov spolupráce na umiestňovaní kontajnerov, kontajnerových stojísk, 

• v stavebnom konaní bolo vydaných 27 stanovísk k nakladaniu s odpadmi. 

 

Aktualizovaných a uzatvorených bolo 12 zmlúv s oprávnenými osobami na účely 
umožnenia nakladania s komunálnymi odpadmi na území Bratislavy. 

 
Bolo riešených 8 podnetov na vykonanie kontroly zapojenia sa do systému zberu 

a zabezpečenia nápravy. Objasňovaných bolo 14 podnetov v priestupkovom konaní za 
uloženie odpadov na iné miesto ako určené obcou, z toho bolo udelených 9 pokút v sume 
495,00 €. 

 



Poskytli sme 10 informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o poskytovaní informácií, 
k zriadeniu spoločného stanovišťa v MČ Dúbravka na Agátovej ulici, k spôsobu zabezpečenia 
nakladania s komunálnymi odpadmi organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou 
spoločnosťou, k systému zberu, prepravy a zhodnocovania komunálnych odpadov, množstiev 
odpadu a ich spôsobu zhodnotenia, zneškodnenia, a k termínu podania návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia o stanoviská mestských častí Bratislavy, vo veci miery vytriedenia, vo 
veci informácie k zapojeniu sa prevádzok v systéme zberu, vo veciach evidencie odpadov.  

 
Hlavné mesto zabezpečuje odstránenie starého vozidla a následne jeho umiestnenie 

na určené parkovisko, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje 
estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

• Zistených bolo 360 vozidiel poškodzujúcich alebo ohrozujúcich životné prostredie 

alebo narúšajúcich estetický vzhľad hlavného mesta alebo osobitne chránenej časti 

prírody a krajiny, 

• Vylepených bolo 224 výziev na vozidlá, aby si vlastníci na vlastné náklady odstránili 

vozidlo z miesta ohrozujúce životné prostredie alebo narúšajúce estetický vzhľad; 

ostatné o zistených vozidiel si už vlastníci odstránili sami, 

• Mesto odstránilo 90 vozidiel na určené parkovisko, ostatné odstránili vlastníci vozidiel 

po vyvesení výzvy. 

 

Hlavné mesto zabezpečilo vedenie evidencie o druhoch a množstve komunálneho 
odpadu a drobného stavebného odpadu a nakladaní s ním. Z tejto evidencie je vypočítaná 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a hodnota vytriedenia komunálnych odpadov je 
zverejnená na webovom sídle mesta (za rok 2020 bola na úrovni 37,55 % a za túto hodnotu 
získalo Hlavné mesto SR Bratislava finančný príspevok z environmentálneho fondu vo výške 
520 580,39 EUR). 
 
Veterinárna oblasť 
 

• Zabezpečený bol odchyt 1 169 túlavých zvierat, 

• V rámci projektu „Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave“  bolo 

vykastrovaných, ošetrených a vrátených do pôvodného prostredia 1 443 ferálnych 

mačiek, 

• Odstránilo sa z verejných priestranstiev 585 uhynutých zvierat. 

 
Ovzdušie 
 

• v roku 2020 bolo vydaných 1872 stanovísk k povoleniu stavby a k užívaniu  malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú záväzným stanoviskom HM SR Bratislava 
v stavebných a kolaudačných konaniach, príp. rozhodnutí v správnych konaniach, 
ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu  na jednotlivých stavebných úradoch 
príslušných mestských častí -  vrátane obhliadok v teréne  

• vydaných 195 rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o  fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
a právnické osoby), vrátane pravidelných odpočtov na finančné oddelenie 

• prevádzkovanie smogového varovného systému, riešenie písomných a telefonických 
podnetov občanov na znečisťovanie ovzdušia v zmysle kompetencií HM SR Bratislava 
pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia  



• vypracovanie  a prezentácia informácie o  prachových časticiach PM10 a PM2,5 
a o opatreniach na zníženie znečistenia ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislava  
na rokovaní Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 9.12.2020 

• pravidelné informovanie verejnosti o jednotlivých zložkách životného prostredia na 
web stránke Hlavného mesta SR Bratislava, o plánovaných činnostiach, odstávkach 
v rafinérii Slovnaft a.s. a súvisiacich  negatívnych vplyvoch na životné prostredie 

• konzultačná činnosť na MŽP SR k príprave nového zákona o ochrane ovzdušia, 
k novému zákonu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – príprava stanovísk a  
pripomienok v pracovnej skupiny na MŽP za samosprávy,   spolupráca pri riešení 
rôznych úloh so zástupcami jednotlivých rezortov  - MŽP, manažéri projektu LiFE, OÚ 
Bratislava, SIŽP 

• stanoviská k súborným žiadostiam na základe požiadaviek iných sekcií Magistrátu. 

EIA/SEA stanoviská 

• substanoviská k EIA/SEA pre SUR sa robili za všetky tri zložky odpady/ovzdušie/voda, 

vždy podľa toho o akú EIA/SEA išlo. V roku 2020 sa začali robiť substanoviská 

k EIA/SEA koncom 08/2020, do 12/2020 ich spolu bolo do konca roka 19. 

Sekcie životného prostredia gestoruje: 
 
Mestské lesy BA 
 

V roku 2019  sa podarilo realizovať a rozbehnúť viacero menších či väčších opatrení 
v prospech rekreácie v súlade s ochranou prírody. 

 
Na podporu rekreácie v lesoparku sa pristúpilo k zvýšenej regulácii pohybu 

motorových vozidiel u návštevníkov lesoparku v spolupráci s mestskou políciou a oddelením 
dopravy na magistráte s cieľom minimalizovať nepovolené a nevhodné prejazdy motorových 
vozidiel po území lesoparku. Rozloha mestského lesoparku je vyše 3 100 hektárov.  

 
Uskutočnila sa kompletná výmena asfaltového povrchu, cyklistami najviac využívanej 

trasy, medzi Železnou studničkou a Bielym Krížom v dĺžke 2,4 km. Podarilo sa sprevádzkovať 
verejné toalety na Kamzíku. Projekt, ktorý od počiatku sprevádzali finančné podozrenia, 
technické problémy a nekvalita, či problém s personálom, sa podarilo dokončiť a sprístupniť 
návštevníkom. Nad rámec projektu sa dobudovali aj bezbariérový prístup pre ZŤP osoby 
a rodičov s detským kočíkom. Súčasťou WC je aj nová umyvárka pre bicykle. 

 
Osadili sa nové lavičky a stoly v blízkosti bufetov a detského ihriska na Kamzíku. 

Okrem toho došlo k odstráneniu nebezpečných stromov a zrealizovaniu náhradnej výsadby. 
Na Kamzíku vznikla bezpečná promenáda okolo bufetov, ktorú chceme ďalej zatraktívniť. 

 
Dôležitým opatrením by malo byť vybudovanie 2 parkovísk na mieste rozbitej 

asfaltovej plochy. Kontinuálne riešenie problémov so statickou a dynamickou dopravou na 
Kamzíku. 

 
Z historicky prvého komplexného mapovania stavu a počtu rekreačného mobiliáru 

vyplynulo, že približne polovica všetkých lavičiek, altánkov a smetných košov v lesoparku 
potrebuje komplexnú opravu, alebo výmenu. 

 



Dôležitým krokom pre zvýšenie bezpečnosti bolo vybudovanie chodníka cez les pre 
peších a cyklistov, do areálu Horáreň Krasňany v Rači. Nová lesná cesta je úplne oddelená od 
áut, čím sa vyriešil nebezpečný prístupový úsek do obľúbeného rekreačného areálu 
a vstupnej brány do lesoparku. 

 
Na rybníku na Železnej studničke pribudlo jednoduché, drevené, oddychové mólo.  

Hlbšie v lesoparku, v lokalite nazvanej Tri Duby bola vyrobená jednoduchá drevená vyhliadka 
pre cyklistov a turistov. Okrem krásneho výhľadu až na Devínsku Kobylu tu návštevníci môžu 
pozorovať prírodné procesy. Lúka vznikla veternou kalamitou v roku 2010 a postupne sama, 
bez pomoci človeka, zarastá lesom.  
 

V rámci ochrany prírody sa pristúpilo k implementácii schválenej zonácie lesoparku 
a jej zosúladeniu s plánovanou hospodárskou činnosťou. Ťažba dreva bola vylúčená na viac 
ako polovici územia mestských lesov, čo predstavuje väčší podiel ako majú naše národné 
parky. Ide o veľmi pozitívne vnímaný krok zo strany návštevníkov lesoparku ako i odbornej 
verejnosti. Mestské lesy ako jediné na Slovensku umožňujú zúčastňovať sa ochranárom na 
procese vyznačovania ťažby dreva, pričom k výberu jednotlivých stromov dochádza po 
spoločnej zhode. Všetky stromy s vysokou ekologickou či estetickou hodnotou zachovávajú 
naše lesy a to aj v zóne, kde prebieha lesné hospodárenie. 

 
V rámci adaptačných opatrení na zmeny klímy prebieha príprava dvoch nových, 

väčších mokradí v lokalite II.kameňolom a pod Kačínom.  
 

 Jednou z najdôležitejších činností mestských lesov je ekovýchova, ktorá buduje a učí 
silnému vzťahu detí k prírode, v roku 2019 došlo k jej výraznému posielneniu. 
Environmentálnych programov sa počas roka 2019 zúčastnilo až 1203 žiakov z materských 
škôlok, základných škôl a gymnázií, spolu so 112 pedagógmi.  
 

Mestské lesy sa aktívne venujú včelárstvu, ktoré predstavuje dôležitý prvok na 
podporu biodiverzity a súčasť ekovýchovy. Momentálne majú 2 včelnice, tento rok bolo 
vyprodukovaných 240 kg kvalitného medu z 15 produkčných včelstiev. Pre verejnosť sa konal 
už 2. ročník obľúbeného Medového dňa, kde sa návštevníci dozvedeli viac o včelárstve, 
o produktoch z vosku, z medu.  

 
V rámci projektu CITY NATURE bolo realizované mapovanie hniezd belorítok.  

Mestské lesy taktiež spolupracovali na vytvorení "Stopovacieho chodníka" - edukačného 
prvku, v rámci ktorého boli na drevenom zábradlí premostenia Vydrice inštalované odliatky 
stôp živočíchov v reálnej veľkosti. 
 
ZOO Bratislava 
 

Hlavnou úlohou zoologickej záhrady Bratislava je podieľať sa na ochrane živočíšnych 
druhov a ochrane prírody, vytvárať čo najprirodzenejšie životné prostredie pre zvieratá, 
vykonávať výskumno-vzdelávaciu činnosť a zabezpečiť podmienky na oddych a rekreáciu.  

 
V roku 2019 sa bratislavskej ZOO podarolo získať významné ocenenie v súťaži Biely 

slon v kategórii Stavba roka, kde jej bolo udelené 1. miesto za nové chovné zariadenie pre 
vlky eurázijské.   

 
V roku 2019 sa kolekcia zvierat v ZOO obohatila o nové druhy a tak sa navýšil počet 



chovaných živočíchov na 1 290 jedincov a počet druhov na 183. Návštevnosť dosiahla počet 
315 008 návštevníkov.  

 
MARIANUM 
 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy spravuje, udržiava a prevádzkuje 19 cintorínov v 
hlavnom meste, súčasne k tomu aj Krematórium v Bratislave a vojenský cintorín - Národnú 
kultúrnu pamiatku Slavín. Na základe zverovacieho protokolu má v činnosti údržbu a opravy 
vojnových hrobov a pietnych symbolov - ktorých počet je spolu 784. V rámci správy 
cintorínov vykonáva údržbu, početné orezy a výruby drevín - a to najmä v havarijnom stave, 
nakoľko z dôvodu finančnej poddimenzovanosti nie je možné vykonávať komplexnú 
pasportizáciu drevín a zamerať sa na prevenciu, takže prakticky permanentne riešime len 
havarijné stavy.  

 
V rámci vyššie uvedených aktivít boli v roku 2019 realizované nasledujúce projekty: 

Martinský cintorín: rekonštrukcia vstupných priestorov cintorína - odstránenie pôvodných 
vrstiev, odkanalizovanie vstupnej plochy, elektroinštalácia osvetlenia, realizácia nových 
pojazdných vrstiev a doplnenie plochy o nové zelené prvky. 
 
Cintorín Vrakuňa: 1. etapa rekonštrukcie domu smútku - vypracovaná architektonická štúdia, 
realizačný projekt objektu a rekonštrukcie strechy, montáž stavebných otvorov. 
 
Cintorín Rača: zahájenie prác na rozširovaní cintorína, nahradenie starej rozpadajúcej sa 
steny novou urnovou stenou (kolumbáriom), vybudovanie nového oplotenia cintorína v 
prácami dotknutej zóne. 
 
Cintorín Dúbravka: geodetické aktivity v rámci zámeru realizácie oporných múrov s 
možnosťou vyriešenia problému odstránenia zrážkovej vody a následná eliminácia 
poškodenia NKP - kostola. 
 
Cintorín Karlova Ves: odstránenie nebezpečných poškodených komunácií - ich statická 
stabilizácia a realizácia novej centrálnej komunikácie.  
 
ÚZEMNÝ ROZVOJ A PLÁNOVANIE 
   

Pod agendu Sekcie územného rozvoja spadajú stanoviská k Územnej prognóze, 
vyhodnotenie podmienok - verejné obstarávanie ku Generelu zelene, pripomienky k 
environmentálnym záťažiam, RÚSES, ÚPN, ÚPN-Z, nesprávne adresované pripomienky ku 
konaniam, či podnety a ich odstúpenie v zmysle správneho poriadku, žiadosti o informácie 
v zmysle zákona 211. 
 
Pod vplyvom pandémie bol v roku 2020 znížený počet konaní EIA (43) a SEA (8). 
   
EIA     
 - zámery                                                          20 
- oznámenia o zmene činnosti                     19 
- správy o hodnotení                                     4 
SEA              
- oznámenia o strategickom dokumente    6 
- správy o hodnotení                                      2 



 
 

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti (OUIC) v rámci širšej agendy a vysokého 
počtu rôznych žiadostí v roku 2020: 
  

• vybavilo 799 žiadostí o záväzné stanovisko 
  

Hlavné mesto SR Bratislava vydáva v súlade s čl. 28 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy záväzné stanoviská k investičnej činnosti v hlavnom 
meste ako podklad pre rozhodovanie stavebných úradov v územných konaniach a konaniach 
o dodatočnom povolení stavby. 
  

• vydaných záväzných stanovísk bolo 453 
• vrátení alebo odpovedí na žiadosti o záväzné stanovisko bolo 346 

  
Vrátenia vydáva OUIC na základe formálnej kontroly žiadosti a čiastočného posúdenia 

navrhovanej investičnej činnosti. Žiadateľovi poskytuje informácie a potrebné usmernenie 
pre správane podanie žiadosti s projektovou dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona  a súčasne umožňuje vyhodnotenie súladu 
uvažovanej stavby s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 a 06. 
  

• vybavilo 134 žiadostí o stanovisko k investičnému zámeru 
  

Hlavné mesto SR Bratislava umožňuje investorom overiť si vhodnosť navrhovaného 
investičného zámeru pred územným konaním a to vydaním stanoviska k investičnému 
zámeru na základe dokumentácie v stupni architektonickej štúdie. 
  

• vydaných stanovísk k investičnému zámeru bolo 57 
• vrátení alebo odpovedí na žiadosti o stanovisko k investičnému zámeru bolo 77 

  
Vrátenia vydáva OUIC na základe formálnej kontroly žiadosti a čiastočného posúdenia 

investičného zámeru. Vrátenie alebo odpoveď poskytuje žiadateľovi informácie a podklad 
pre ďalší postup pri riešení návrhu stavby. 
  

• Vybavilo 922 žiadostí o územnoplánovaciu informáciu 
 
Územný plán a územné plánovanie 
 

V oblasti územného plánovania a usmerňovania stavebnej činnosti sa príslušné 
odborné útvary hlavného mesta venovali najmä dlhodobým činnostiam a dokumentom: 

• Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, 
zmeny a doplnky 04 - zabezpečovanie dlhodobého procesu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bolo 
ukončené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1211/2018 zo dňa 27.09.2018, ktorým požiadalo primátora o zrušenie obstarávania a 
schvaľovania ZaD 04. Zároveň ho požiadalo o začatie procesu obstarávania nových 



zmien a doplnkov s tým, že doteraz vykonané práce a pripravené materiály môžu byť 
použité ako podklad pre spracovanie budúcich zmien a doplnkov. 

• Územná prognóza rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy – zabezpečovanie procesov 
pre obstaranie celomestského územnoplánovacieho podkladu. Spracovaný návrh 
zadania bol verejne prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutými 
orgánmi regionálnej aj miestnej samosprávy, správcami dopravnej a technickej 
vybavenosti a s odbornou verejnosťou. Doručené stanoviská a pripomienky k návrhu 
zadania boli vyhodnotené a výsledné znenie zadania územnej prognózy bolo 
upravené v zmysle tohto vyhodnotenia. Následne bola realizovaná právna a vecná 
kontrola návrhu zmluvy o dielo, základná finančná kontrola, vypracoval sa 
harmonogram prác spracovania a bola podaná kompletná žiadosť o verejné 
obstarávanie, ktoré sa však v roku 2018 už nezrealizovalo.  

• Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislava - zabezpečovanie procesov pre 
obstaranie celomestského územnoplánovacieho podkladu, ktorého účelom je 
poskytnúť nový pohľad na koncepciu zelene na území mesta a byť jedným 
z východiskových územnoplánovacích podkladov pri riešení nového územného plánu 
hlavného mesta. Spracovaný bol návrh zadania, ktorý bol prerokovaný s dotknutými 
orgánmi štátnej správy, dotknutými orgánmi regionálnej aj miestnej samosprávy, 
správcami dopravnej a technickej vybavenosti a s odbornou verejnosťou. Doručené 
stanoviská a pripomienky k návrhu zadania boli vyhodnotené a výsledné znenie 
zadania územného generelu zelene bolo upravené v zmysle tohto vyhodnotenia. 
Zadanie bolo primátorom zobrané na vedomie koncom roka 2018. 

• Urbanistická štúdia brownfields – zabezpečovanie procesov pre obstaranie 
a spracovanie celomestského územnoplánovacieho podkladu, ktorého účelom je 
zmapovať územia brownfields a vytvoriť hodnotnú databázu, zmapovať vlastnícke 
vzťahy, ekologické záťaže a daľšie atribúty, je zároveň nevyhnutným predpokladom 
pre začatie procesu revitalzácie týchto území. Spracovaný návrh zadania 
bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutými orgánmi 
regionálnej aj miestnej samosprávy, správcami dopravnej a technickej vybavenosti a s 
odbornou verejnosťou. Doručené stanoviská a pripomienky k návrhu zadania boli 
vyhodnotené a výsledné znenie zadania UŠ brownfields bolo upravené v zmysle tohto 
vyhodnotenia. Zadanie UŠ brownfields bolo primátorom zobrané na vedomie 
koncom roka 2018. Následne prebehla vo výstavných priestoroch galérie Archa 
sprievodná výstava a diskusia k téme brownfields. 

• Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy – po 
prerokovaní  návrhu UŠ bolo vypracované vyhodnotenie všetkých uplatnených 
pripomienok, na základe ktorého začali práce na dopracovaní urbanistickej štúdie 
v zmysle variantu 1. a úprave navrhovaného riešenia 

• Bratislava chce zaviesť nové prísne pravidlá pre umiestňovanie reklamy a apredkladá 
reguláciu reklamných stavieb priamo do územného plánu prostredníctvom zmien a 
doplnkov, ktoré tento mesiac prejdú verejným prerokovaním. Nové pravidlá v 
územnom pláne prinesú výsledky najmä v dlhodobejšom horizonte. Ak mestské 
zastupiteľstvo navrhované zmeny územného plánu budúci rok schváli, v Bratislave už 
nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v 
danej zóne územný plán neumožňuje. Viditeľne sa tak začne postupne znižovať záťaž 
vizuálneho smogu, čo prospeje premene verejných priestranstiev na atraktívne 
verejné priestory. 



• Zmeny a doplnky 07 riešia aj územné plány zón, električkovú trať v novom centre s 
možnosťou budúceho ďalšieho rozvoja električkových tratí vybudovaním radiály do 
Podunajských Biskupíc a Vrakune, adaptačné zásady k zvýšeniu odolnosti voči 
dopadom klímy, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a zapracovanie 
zmien z pripomienok k zmenám a doplnkom 06.  

 
Útvar hlavnej architektky (UHA) 

 
Zohráva dôležitú úlohu na urbanistických riešenach a riešeniach dopadov zmeny klímy 

v meste. Hlavná architektka bola aj odobornou gestorkou Atlasu hodnotenia zraniteľnosti a 
rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý 
prináša detailné hodnotenie citlivosti a zraniteľnosti (aj rizík) jednotlivých mestských častí 
Bratislavy na vybrané prejavy zmeny klímy na Slovensku, vrátane nepriaznivých vplyvov 
extrémnych vĺn horúčav a intenzívnych prívalových zrážok na obyvateľstvo, cestnú 
infraštruktúru a budovy. Na príprave Atlasu sa autorsky spolupodieľal aj Slovenský 
hydrometeorologický ústav (Odbor Klimatologická služba).  
Je dostupný aj v elektronickej podobe: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%
20zranite%C4%BEnosti.pdf  
 

Hlavné mesto je zapojené do medzinárodného projektu ARCH v oblasti klimatickej 
adaptácie miest so zameraním na zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám 
klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám  jún 2019 - október 2022 za finančnej podpory 
EÚ HORIZONT 2020.  
 

Hlavnými výzvami mesta Bratislavy v rámci projektu bude v spolupráci s 
medzinárodným tímom analýza súčasného stavu negatívnych vplyvov zmeny klímy a 
súvisiacich dopadov na historické centrum mesta, zhodnotenie zraniteľnosti historicky a 
kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s 
cieľom navrhnúť vhodné postupy ich adaptácie už v  procese posudzovania investičných 
zámerov pomôže hľadať riešenia ako neinvazívne implementovať adaptačné opatrenia vo 
vzťahu k pamiatkovo chráneným objektom v lokalitách, ktoré sú rizikové z hľadiska 
klimatických javov, napr. mestských tepelných ostrovov, prívalových dažďov, sucha a pod. 
Vďaka projektu ARCH získa Bratislava  nástroje pre modelovanie rizík vplyvov a ohrození 
pamiatkovo chránených historických oblastí miest a výber vhodných adaptačných opatrení 
umožňujúcich lepšie odolávať nepriaznivým prejavom zmeny klímy.   
 
Súhrn podniknutých krokov v rámci projektu v r. 2020: 
 

- Analýza a zmapovanie stakeholderov 
- Predstavenie projektu kľúčovým stakeholderom (3 veľké pracovné stretnutia v roku 

2020, viacero menších operatívnych na jednotlivých riešených lokalitých) 
- Vypracovanie a koordinácia tzv. City Baseline report a Local partnership plan 
- Zber a spracovanie dát  
- Príprava diseminačných materiálov (video, letáky) 
- Prezentácia projektu na medzinárodných konferenciách a verejných podujatiach 
- Koordinácia aktivít spolu s miestnymi partnermi PRIF UK a MUOP a Múzeom mesta 

Bratislavy 
   

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf


V rámci prvej etapy (2018-2020) ďalšieho projektu International Urban Cooperation 
v oblasti udržateľného mestského rozvoja, sa uskutočnili: 

- medziuniverzitná súťaž MUNISS 2020 v spolupráci s STU;  

- výsadba stromových alejí realizácia pilotného projektu  - výsadba dvojetážovej aleje 
(stromy a kry) podľa vzoru mesta Tokorozawa (alej je viac odolná voči výkyvom 
počasia, krovitá etáž zadržiava vodu) vo verejnom priestore pri cintoríne vo Vrakuni; 

- iniciačné práce na akčnom pláne zadržiavania zrážkových vôd na svahoch Karpát v 
oblasti Račianskej ulice na ochranu dopravnej infraštruktúry ( pravidelné zatápanie 
električkovej trasy. 
 
V rámci projektu Clean mobility sa Útvar hlavnej architektky podieľal okrem iného na 

riešení situácie napojenia podchodu zo Železničnej stanice Petržalka na zastávky MHD. 
 

Útvar hlavnej architektky spolu s Oddelením osvetlenia, sietí a energetiky participujú 
na európskom projekte ATELIER -AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, ktorého 
hlavným cieľom je príprava a budovanie tzv. energeticky plusových štvrtí (Positive energy 
districts - PED). Hlavnými výstupmi projektu pre Bratislavu sú opis vízie mesta do roku 2050 
tzv. City Vision 2050.   
 
UŠ centrálnej rozvojovej osi Petržalky  
 

V roku 2020 útvar hlavnej architektky spracovával podklady pre prípravu súborného 
stanoviska k variantným konceptom Urbanistickej štúdie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. 
Pod gesciou prvej námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej bola zriadená pracovná 
skupina Petržalská os, v rámci ktorej sa navzájom koordinovali viaceré zámery mesta 
Bratislava, ktoré štúdia preberie. Útvar hlavnej architektky je iniciátor a spoluautor 
publikácie: Manuál rozvoja územia Petržalka City pre potreby dopracovania štúdie, ktorý 
detailne prehĺbil schválený investičný zámer. Manuál bol spracovávaný architektonickým 
ateliérom Alexy&Alexy  a koordinovaný v rámci pracovnej skupiny “Manuál rozvoja územia 
Petržalka City” v zmysle článku IV bod 2.1.1 A) Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-
83-0360-06-00 v znení neskorších dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3, ktorá je uzatvorená medzi 
Hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. 
ako nájomcom. 
 
Nosný systém NS MHD Šafárikovo námestie – Janíkov dvor 
 

V priebehu roku 2020 prebiehali prípravné práce na projekte nosného systému, ktoré 
spočívali primárne v pripomienkovaní dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú odovzdal 
projektant v decembri 2019 s ohľadom na vypracovaný materiál Dizajn manuál NS MHD 2. 
etapa - spolupráca s Metropolitným inštitútom mesta Bratislava, spoločnosťou METRO, a s a 
ďalšími oddeleniami magistrátu v rámci pracovnej skupiny pod gesciou prvej námestníčky 
primátora Tatiany Kratochvílovej na príprave projektu vyvolaných investícii, konkrétne na 
príprave podkladov pre verejné obstarávanie na projektanta líniových stavieb (chodníky a 
cyklotrasy) a tiež súťaže na návrhy lávok ponad Chorvátske rameno. Zároveň prebehlo 
pripomienkovanie pripravených podkladov na obstaranie overovacej štúdie prekládky 
Jantárovej cesty v gescii METRO, a.s 

 
 
. 

 



Riešenie peších a cykloprepojení v území NS MHD 2. etapa 

 

Príprava zadania pre zhotovenie projektovej dokumentácie (MIB). V rámci vyvolaných 

investícii projektu 2. etapy Nosného systému MHD bolo potrebné zabezpečiť dobrú 

dostupnosť električkových zastávok pre cestujúcich a obyvateľov. Pre tento účel MIB začal 

spracúvať podklady pre vyhlásenie súťaže na štyri lávky ponad Chorvátske rameno a zároveň 

METRO, a.s. pripravovať podklady pre VO na projektanta prepájajúcich peších a cyklistických 

trás. Útvar hlavnej architektky bol súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripomienkovala 

zadania a aktívne vstupoval do procesu s návrhmi na trasovania a prepájania cieľov v území.  

Spolupráca pri riešení Meetpointu pre BTB (Bratislava Tourist Board) 
 

Útvar hlavnej architektky vypracoval projekt a vizuál na Meetpoint  v rámci 
spolupráce s Fakultou architektúry  a dizajnu STU, Ústavom dizajnu. Na komisii pre cestovný 
ruch bol návrh schválený a BTB pristúpilo  k zadaniu ich realizácie. 
 

Vytvorenie Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo 
verejnom priestore HM SR Bratislavy, ktorý bol dňa 17. decembra 2020 prijatý mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
ROZVOJ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A URBANIZMUS 
  

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) za dva  roky potvrdil svoj význam. Má 
zastabilizovanú pozíciu v rámci mestských organizácií, kompetencií a úloh.  Ako koncepčný 
inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania 
tvorí a podporuje  kvalitnú architektúru a funkčné riešenia vo verejnom priestore.   
 
1.fáza: ŠTARTOVACIA (apríl – jún 2019) 
2.fáza: TRANSFORMAČNÁ (jún - december 2019) 
3.fáza: STABILIZAČNÁ (január – december 2020) 
 

 
 
 

Verejný priestor zlepšuje kvalitu života v meste, vplýva na pocit bezpečnosti či zdravie 
ľudí, ktorí v ňom žijú.  Do svojich projektov MIB zapája verejnosť a odborníkov. Participatívne 
plánovanie, pri ktorom sa zbierajú dáta, mapujú lokality a zisťujú názory Bratislavčanov a 



Bratislavčaniek slúžia ako podklad pre plánovanie alebo tvorbu zadaní architektonických 
súťaží a pomáha lepšie tvoriť víziu Bratislavy. Okrem zisťovania názorov a potrieb zbiera 
analytická časť MIB-u dáta a mapuje lokality.  Súčasťou činnosti MIBu je príprava plánu 
Bratislava 2030 (PHSR), plánu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta na najbližších 10 
rokov. 
 

V roku 2020 MIB realizoval 6 súťaží s výbornými výsledkami - ohlasy verejnosti (laickej 
aj odbornej) sú veľ mi pozitívne. Podarilo sa zrealizovať medzinárodné súťaže na vlajkové 
projekty mesta – obnovu ikonických kúpeľov Grössling a na obnovu Živého námestia – 
zjednotený verejný  priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného 
námestia. Ďalšie  4 architektonické súťaže sa venovali  nájomným bytovým súborom, 
predĺženiu promenády na Železnej studničke v Mestských lesoch a obnova Komenského 
námestia.  MIB spolutvorí koncepciu nájomného bývania. 
 

Dôležitým koncepčným výstupom MIBu je Manuál verejných priestorov schválený 
mestskými poslancami koncom roka 2020. Tvorba mestských priestorov dostala jasné 
pravidlá. Okrem Manifestu verejných priestorov sa postupne tvoria špecifické a technické 
Princípy a štandardy pre jednotlivé kľúčové témy pre umiestňovanie vonkajšej reklamy, pre 
umiestňovanie exteriérových terás, osádzanie stĺpikov a ďalších druhov mobiliáru. Manifest 
je postavený na piatich základných princípoch, o ktoré sa opiera vízia rozvoja verejných 
priestorov: zelené mesto, mesto pre peších, starostlivé mesto, atraktívne mesto a čisté 
mesto.    

Manuál bude  záväzný pre subjekty, ktoré sú v pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy. Pre mestské časti bude mať odporúčací charakter. Rovnako je k dispozícii 
súkromným partnerom v ich projektoch. 

 
MIB prierezovo spolupracuje s jednotlivými oddeleniami magistrátu na mnohých 

ďalších úlohách tým, že pridáva do mestských projektov svoje odborné kapacity. Oblasťami 
pôsobenia MIB sú témy architektúra, verejný priestor, územné plánovanie, rozvoj mesta, 
participácia či strategické plánovanie. 
 

MIB zodpovedá za koordináciu a prípravu celomestských koncepcií, rozvojových 
programov a strategických dokumentov. V strategickej oblasti pracuje aj na postupných 
krokoch pre nový územný plán. Zásadným prínosom bola zmena vo forme verejného 
prerokovania zmien a doplnkov 07 v online priestore so zapojením širokej odbornej 
verejnosti.   
 

V rámci obnovy verejných priestorov  je pripravený program obnovy verejných 
priestorov pod názvom “Živé miesta”, ktorého cieľom je eľom je modernizácia a 
skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Pandémia všetkých 
ľudí upozornila na dôležitosť kvalitných verejných priestorov. Mať vo svojom okolí priestor so 
zeleňou či park sa stáva výraznou pridanou hodnotou, preto jednou z dôležitých skupín 
projektov je obnova parkov a zelených priestranstiev aj v spojitosti s klimatickými zmenami. 
 
Pražská lavička bude aj bratislavskou 
 

Dizajn osvedčenej pražskej lavičky získala v spolupráci s českou metropolou aj 
Bratislava. Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil koncept verejného obstarávania rámcovej 
zmluvy na dodanie prvkov mestského mobiliáru, ktorej súčasťou budú aj mestské časti. 



Verejnú súťaž mesto vyhlási do konca roka 2020. V Bratislave postupne pribudne 1000 
nových lavičiek s československým dizajnom, ako aj smetné koše a cyklostojany. 
 
Boj s vizuálnym smogom 
 

Hlavné mesto podalo 94 ohlásení odstránenia reklamných stavieb na príslušné 
stavebné úrady (celkovo na 275 reklamných stavieb). 

 
Z pozemkov mesta bolo odstránených 181 reklamných stavieb, či už na základe 

udelených súhlasov od stavebných úradov, výziev spoločnostiam prevádzkujúcim reklamné 
plochy alebo dohodami so spoločnosťami. 
 

MČ 
podané 
ohlásenia 

počet RS v 
Ohláseniach 

počet 
odstránených 
RS 

Čunovo 1 6 1 

Devín 1 1 - 

Devínska Nová Ves 2 4 4 

Dúbravka 6 20 4 

Jarovce 1 2 - 

Karlova Ves 13 46 26 

Lamač 1 1 1 

Nové Mesto 7 12 21 

Podunajské 
Biskupice 1 10 2 

Petržalka 17 32 29 

Rača 8 18 10 

Rusovce - - 1 

Ružinov 18 59 34 

Staré Mesto 9 45 39 

Vajnory 3 4 4 

Vrakuňa 5 14 5 

Záhorská Bystrica 1 1 - 

spolu 94 275 181 

 
K 31.12.2020 hlavné mesto zároveň ukončilo poslednú nájomnú zmluvu na pozemky 

pod reklamnými stavbami uzatvorenú za bývalých vedení mesta. 
 
TRANSFORMÁCIA SOCIÁLNYCH POLITÍK, BEZPEČNOSŤ, NÁJOMNÉ BÝVANIE  
 
Rozvoj Sekcie sociálnych vecí 

V roku 2020 hlavné mesto Bratislava pokračovalo v rozvoji a stabilizácií Sekcie 
sociálnych vecí členenej dnes už na samostatné odborné útvary, ktoré poskytujú pomoc a 
podporu rôznorodým cieľovým skupinám Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Okrem 
strategického rozvoja agend, mesto rýchlo a adresne reflektovalo na potreby zraniteľných 
skupín obyvateľov v strete s ochorením COVID-19 a stalo sa lídrom v tejto oblasti.    



V nadväznosti na vznik sekcie sociálnych vecí v roku 2019, nasledoval v roku 2020 
prirodzený organizačný rozvoj a stabilizácia jej činnosti v podobe vytvorenia novej 
organizačnej štruktúry. Jej výsledkom bol vznik 3 samostatných oddelení: oddelenie kvality 
života, oddelenie sociálneho bývania a ľudí bez domova a oddelenie sociálneho 
začleňovania, ktorých vytvorenie reflektovalo prioritné zameranie sekcie na riešenie 3 
oblastí, najmä podpory seniorov a senioriek, ľudí bez domova a prevenciu pre ohrozené 
skupiny, vrátane pôsobenia v exponovaných lokalitách Bratislavy. Sekcia sociálnych vecí sa 
tak svojou štruktúrou a zameraním stala jedným z najkomplexnejších útvarov v sociálnej 
sfére samospráv v rámci SR.  

Sekcia sociálnych služieb sa vo výraznej miere zapojila do riešenia zvládnutia 
a pandémie na úrovni mesta prvých dvoch vĺn epidémie Covid-19. 

1. Včasné zavedenie protiepidemických opatrení v mestských zariadeniach pre 
seniorov a prezentácia opatrení neverejných poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí bez 
domova a seniorov na zníženie negatívnych dopadov šírenia korony u klientov a 
zamestnancov zariadení. Vytvorenie krízových izolačných miestností vo všetkých mestských 
zariadeniach pre seniorov spolu s manuálmi postupu, ako aj krízových akčných plánov pri 
výpadku obslužného personálu v mestských zariadeniach pre seniorov, aby sa znížilo riziko, 
že ohrozená skupina zostane bez pomoci a v kríze.  

2. Plošná distribúcia nedostupných ochranných pomôcok (OOPP) a zabezpečenie 
chodu všetkých služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami pre ľudí bez domova v 
nocľahárňach, útulkoch, denných centrách, terénnych programoch a dobrovoľníckych 
programoch a čiastočná distribúcia OOPP pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
pre ľudí v seniorskom veku.  

3. Vznik prvého karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na ochranu verejného 
zdravia a zdostupnenie ochrany zdravia pre ľudí bez domova počas prvej vlny koronavírusu v 
apríli 2020. Realizácia projektu prebehla “na holej lúke” na Zlatých pieskoch spolu s 
prepracovaným systémom protiepidemických opatrení. Tento projekt poskytoval efektívnu 
možnosť dobrovoľného umiestnenia daného človeka do karantény bez významného 
ohrozenia ostatných klientov alebo zamestnancov zariadení. Pri príchode 2. vlny epidémie v 
septembri 2020 a v súvislosti s plošným testovaním na Slovensku bola spustená nová 
prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova v novej lokalite (Hradská ulica - MČ 
Bratislava - Vrakuňa). Karantenizácia sa vzťahovala na viac ako 250 ľudí bez domova 
nakazených COVID19. 

4. Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov pre ľudí bez domova na 
uspokojenie základných životných potrieb ľudí bez domova, ktoré okrem potravín a vody 
obsahovali aj deznfekciu a rúška. 

5. Predčasné spustenie aktivít mestského terénneho tímu aj v spojitosti s 
nevyhnutnou pomocou ľuďom bez domova počas vyhrotenej pandemickej situácie. 

6. Fungovanie 3 hygienických staníc na verejných priestranstvách na znižovanie rizík 
ochorenia pri zabezpečení prístupu k pitnej vode a hygiene pre ľudí bez domova 
v exponovaných lokalitách (Pentagon, Petržalka a Staré Mesto).    

7. Zapojenie mestskej polície do distribúcie rúšok aj informovania o plošnom 
testovaní pre ľudí bez domova. Sekcia sociálnych vecí pripravila 4 000 ks príručiek “Bratislava 



pre ľudí bez domova”, ktorá je prvým komplexným infomateriálom obsahujúcim všetky 
možnosti pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. 

8. Spustenie internej infolinky na prevoz osôb do karanténneho mestečka a 
vytvorenie vlastného systému PCR testovania na COVID-19 priamo v teréne (ľudia bez 
domova, seniori v mestských zariadeniach) v spolupráci s neziskovou organizáciou MAGNA 
(terénne testovacie tímy) a súkromným laboratóriom MEDIREX. 

9. Spustenie mestskej Seniorlinky na podporu ľudí v seniorskom veku na pokrytie 
základných životných potrieb a zmiernenie dopadov krízy na psychiku. Mnohí seniori v čase 
lockdownu zostali bez akejkovľvek pomoci (s nákupmi, získaním liekov, rúšok), chýbali im 
informácie a duševne upadali. Mesto zriadilo infolinku, na ktorej denne mapovalo potreby 
seniorov, ktoré buď následne zabezpečovalo priamo alebo sprostredkovalo ich 
zabezpečenie.   

10. Zapojenie interného epidemiológa do všetkých aktívít a ich vyhodnocovania na 
úrovni mesta, keď štátne inštitúcie a ani Úrad verejného zdravotníctva nedokázal flexibilne, 
prípadne vôbec zodpovedať desiatky odborných otázok, ktoré sa viazali k správnosti 
protiepidemických postupov mesta.   

11. Vytvorenie prvého COVID semaforu v SR ako jedinečného systému včasného 
varovania, ktorý na základe štandardizovaného monitoringu viacerých dátových premenných 
sledoval hraničné hodnoty pre jednotlivé farby semaforu a uplatnenie tomu prislúchajúcich 
protiepidemiologických opatrení. Spracovanie komplexných realizačných akčných plánov 
protiepidemických opatrení pre jednotlivé ohrozené skupiny spolu s naviazaním na 
jednotlivé farby semaforu. Tento model bol neskôr prebratý a upravený na úrovni celého 
štátu.  

12. Vlastný systém monitoringu a vyhodnocovania dát o epidémii COVID19 – tzv. 
evidence-based prístup pri vyhodnocovaní situácie vzhľadom na nedostatočné zverejňovanie 
dát na úrovni štátu. Mestský epidemiológ v spolupráci s oddelením dátovej politiky a 
krízovým tímom vytvorili denný reporting jednotlivých veličín lokalizovaný priamo na mesto 
Bratislava a Bratislavský kraj, ktorý bol verejnosti sprístupnený online.  

13. Spracovanie krízových COVID19 plánov spolu so zabezpečením realizačnej fázy v 
mestských zariadeniach pre seniorov.  

14. Šírenie dobrej praxe pre iné mestá na zvýšenie kvality a intenzity pomoci pre 
vybrané ohrozené skupiny. 

15. Intenzívna spolupráca a aktivita smerom k presadzovaniu zodpovedného a 
evidence-based prístupu v pomoci ohrozeným skupinám (seniori a ľudia bez domova) 
smerom k štátnym inštitúciám na presadenie viacerých potrebných zmien na úrovni 
štátu. Mestské karanténne zariadenia pre ľudí bez domova boli jednoznačnou inšpiráciou pre 
tvorbu uznesenia vlády, ktoré nariadilo vznik a prevádzku podobných zariadení v ďalších viac 
ako 30 mestách SR. 

16. Spustenie mestského dobrovoľníckeho COVID19 programu a spojenie komunít 
pre pomoc ohrozeným. Mesto v spolupráci s portálom Profesia spustilo možnosť 
dobrovoľníckej pomoci ohrozeným skupinám, do ktorej sa prihlásilo viac ako 120 
dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov. Mesto Bratislava taktiež spolupracovalo s Bratislavským 
dobrovoľníckym centrom, ktoré v Starej Tržnici šilo rúška pre seniorov.  



17. Spolupráca so súkromným sektorom a vtiahnutie podnikateľov a subjektov do 
pomoci obyvateľom mesta Bratislava, ktorí patrili k ohrozeným skupinám. Išlo o zapožičanie 
vozidiel pre terénnu prácu, nábytkové vybavenie karanténnych zariadení, potravinové dary, 
nákupy testovacích kapacít, a pod. 

V roku 2020 sa podarilo Sekcii sociálnych vecí personálne pokryť všetky agendy 
Oddelenia kvality života, ktoré je zamerané na sociálnu podporu seniorov a ľudí so 
zdravotným znevýhodnením odbornými kapacitami.  Toto oddelenie sa okrem podpory 
verejných a neverejných zariadení pre seniorov, venuje takisto sprístupneniu a mapovaniu 
domácej opatrovateľskej služby, politíkám aktívneho starnutia a participácií starších 
obyvateľov na politách mesta, a rovnako tak aj sprístupňovaniu služieb úradu ľuďom s 
rôznymi typmi zdravotných znevýhodnení. Kým niektoré agendy pandémia utlmila (grantová 
výzva na podporu seniorov, transformácia Rady seniorov), iné naštartovala a mesto 
Bratislava reagovalo na aktuálne potreby svojich obyvateliek a obyvateľov (vytvorenie 
Seniorlinky, mapovanie podstavov v sociálnych službách na území mesta, intenzívna 
spolupráca s mestskými časťami a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb).  

Z ďalších aktivít oddelení sociálneho bývania a ľudí bez domova a sociálneho 
začleňovania treba spomenúť: 

Pravidelné stretnutia so sociálnymi oddeleniami všetkých mestských častí a 
nadviazanie koncepčnej spolupráce zameranej na výmenu skúseností, plánovanie a rozvoj 
sociálnych politík na území mesta Bratislava.  

Grantová podpora profesionálnych mimovládnych organizácií pomáhajúcim ľuďom 
bez domova v oblasti prevencie a ukončovania bezdomovectva sumou viac ako 125 000 eur. 

Mesto Bratislava v roku 2020 nadviazalo aj na úspešnú grantovú výzvu v oblasti 
prevencie, bezpečnosti v exponovaných lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog. 
Prostredníctvom hodnotenia odbornej komisie a alokácii prostriedkov boli v roku 2020 
podporené projekty vo výške viac ako 163 000 eur, ktoré svojím zameraním reflektovali 
potreby ohrozených skupín v oblasti riešenia drogového fenoménu na území mesta.  

V roku 2020 mesto poskytlo neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí 
bez domova a ľudí, ktorí užívajú drogy, finančné príspevky vo výške viac ako 650 000 eur.  

Hlavné mesto spustilo nový projekt dostupného bývania založený na prístupe housing 
first a je realizovaný v partnerstve s mimovládnymi organizáciami Návrat, Proti Prúdu a 
Vagus. Ide o prvý projekt svojho druhu v SR, ktorý realizuje miestna samospráva.  

Sekcia sociálnych vecí spoluvytvárala novú koncepciu nájomného bývania. 

Ubytovňa Fortuna po desiatkach rokov s novým vedúcim, ktorý priniesol a začal 
realizáciu nového plánu zmeny tohto zariadenia s cieľom skvalitniť priestory, prevádzku a 
život viac ako 80 rodín. Rozvoj sociálnej podpory ubytovaných prostredníctvom nového tímu 
s cieľom, aby sa obyvatelia ubytovne po ukončení ubytovania neocitli na ulici.   

Spustenie činnosti Mestského terénneho tímu (MTT) 

MTT sa stal aktívnou súčasťou sekcie sociálnych vecí ako jej referát a v roku 2020 sa 
jeho počet rozrástol na 6 zamestnancov a zamestnankýň. S príchodom epidémie COVID-19 
sa stal významnou zložkou pomoci pre ľudí bez domova pôsobiacou priamo v uliciach 
Bratislavy. 



Mestský terénny tím pôsobí vo verejnom priestore s cieľom pomoci ľuďom bez 
domova. Od spustenia svojej činnosti MTT reagoval na najčastejšie na podnety verejnosti 
týkajúce sa znečisťovania, neporiadku, požívania alkoholu. V spolupráci s OLO, Komunálnym 
podnikom a Oddelením životného prostredia magistrátu zabezpečili sociálni pracovníci a 
pracovníčky opakovane likvidáciu dlhodobých skládok a zároveň citlivé riešenie, do ktorého 
zapojili aj samotných ľudí bez domova, ktorí dotknuté lokality obývajú. 

MTT poskytuje aj krízovú pomoc v situáciách, kedy sa skupiny Bratislavčaniek a 
Bratislavčanov ocitnú v ohrození, najmä v súvislosti so stratou bývania. V roku 2020 poskytol 
poradenskú pomoc viac ako 20 ľuďom, ktorým hrozila náhla strata domova vplyvom 
ukončenia činnosti komerčnej ubytovne a 10 ľuďom, ktorí museli opustiť dočasný útulok.  

Mestský terénny tím sa venuje aj práci s ohrozenou mládežou v prostredí nočného 
života v lokalitách, ako napríklad Námestie Slobody, Kolárovo námestie, Obchodná ulica, 
okolie Starej tržnice a Námestia SNP, Eurovea, Hrad a jeho okolie, Sad Janka Kráľa.  Základné 
sociálne poradenstvo poskytli terénni pracovníci 458 mladým ľuďom, pričom krízovú 
intervenciu pri bezpečnom návrate domov poskytli celkom 7-krát. 

 
Riešenie Obchodnej a ďaľších problémových zón v meste 

Pod vedením splnomocnenkyne pre bezpečnosť a drogovú politiku I. Chovancovej 
(súčasť implementačnej jednotky) sa uskutočnil online prieskum o Obchodnej ulici s viac ako 
3600 respondentmi a respondentkami a realizovala sa prvá sociologická analýza zameraná 
na správanie mladých ľudí a život rôznych komunít na Obchodnej ulici. Konali sa verejné 
diskusie aj osobné stretnutia s aktívnymi obyvateľmi a obyvateľkami, mimovládnymi 
organizáciami, mestskými časťami, podnikateľmi či ďalšími zúčastnenými stranami na 
Jedlíkovej ulici, Obchodnej ulici, Kopčianskej i Stavbárskej ulici, ohľadne problémov v daných 
lokalitách. 

Prvýkrát došlo k uzavretiu medzinárodných partnerstiev v oblasti manažmentu 
nočného života (Budapešť, Praha, Varšava, Antwerpy, Štokholm, Berlín). 

Pracovníci sekcie sociálnych vecí sa spolu s vedením Mestskej polície podieľali na vytváraní 
nových osnov nadstavbového vzdelávania pre mestských policajtov a policajtky. 

Mesto Bratislava nadviazalo intenzívnu komunikáciu s nočnými prevádzkami a 
podnikmi na Obchodnej ulici. Zrealizovali sa školenia v oblasti prevencie násilia a konfliktov a 
ďalšie školenie na tému prevencie, ochrany zdravia a znižovania rizík v prostredí nočného 
života. 

Na Obchodnej bola otvorená nová stanica mestskej polície, ktorá slúži ako klientske 
centrum, sídlo novej zásahovej jednotky mestskej polície, víkendové operačné stredisko a 
zároveň aj ako priestor, v ktorom sa budú stretávať tí, ktorí sa na riešení problému 
Obchodnej ulice podieľajú. Okolie stanice bolo dovybavené kamerovým systémom. 

Spoločne so zapojením súkromného sektora boli zrealizované lokálne zásahy na 
Jedlíkovej ulici za účelom zvýšenia bezpečnosti počas noci. 

V spolupráci s Mestskou políciou sa zaviedli nočné hliadky Mestskej polície na 
Stavbárskej ulici a v okolí - každú noc medzi 22.00 - 02.00. V lokalite na Stavbárskej ulici bolo 
tiež posilnené verejné osvetlenie vo vnútrobloku. 

Hlavné mesto prvýkrát v histórii spustilo grantovú výzvu v oblasti prevencie, 
bezpečnosti v exponovaných lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog. Prostredníctvom 



hodnotenia odbornej komisie bolo tak možné podporiť projekty vo výške viac ako 77 000 
eur. 

Pomoc ľuďom bez domova 

Mesto zasahovalo vo viacerých krízových situáciách, kedy hrozilo obyvateľom a 
obyvateľkám Bratislavy, že prídu o domov. Po rozsiahlom požiari ubytovne v jednej z 
bratislavských mestských častí sme bezodkladne skoordinovali rozsiahly krízový tím na 
pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli zo dňa na deň na ulici. Spolu so skvelými odbornými partnermi z 
mimovládneho sektora sme pomohli približne 40 ľuďom, vrátane rodín s deťmi, nájsť nové 
bývanie a/alebo poskytnúť krízovú intervenciu. Tiež sme sa stali koordinátormi sociálnej 
pomoci pri umiestňovaní 15 obyvateľov a obyvateliek Bratislavy, ktorí sa stali obeťou 
nájomného podvodu v mestskom objekte a s pomocou výnimočných partnerov z 
mimovládnych organizácií sme zabezpečili, že nikto z dotknutých neostal na ulici. 

Boli spustené výberové konania a prijaté prvé terénne sociálne pracovníčky pre 
program Mestského terénneho tímu. 

Prebehla komplexná zmena grantovej výzvy v oblasti prevencie a ukončovania 
bezdomovectva a podporili sme profesionálne mimovládne organizácie pomáhajúce ľuďom 
bez domova sumou viac ako 125 000 Eur. 

Sekcia sociálnych vecí bola posilnená o nové odborné kapacity a začalo sa s prípravou 
pilotného projektu dostupného bývania s podporou. 

Mesto schválilo osadenie prvých 2 nádob na bezpečnú likvidáciu použitých striekačiek 
na svojich pozemkoch. Takéto nádoby preukázateľne znižujú lokálny výskyt pohodených 
použitých striekačiek a prispievajú tak čistote aj bezpečnosti verejných priestorov. V roku 
2019 sme neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí 
užívajú drogy podporili finančnými príspevkami vo výške viac ako 717 000 Eur.  

Na prelome rokov sme počas zimy prvýkrát spustili kontinuálnu krízovú pomoc pre 
ľudí bez domova na ochranu pred zamrznutím. Spolu s Mestským terénnym tímom a 
hliadkami mestskej polície mesto zaviedlo protokol na aktívne vyhľadávanie ľudí bez domova 
v riziku zamrznutia - monitorovali sme ich stav, poskytli spacáky, teplé oblečenie a iné 
vybavenie na prežitie počas mrazivých nocí, v prípade núdze zabezpečili aj transport do 
nocľahárne alebo privolali sanitku v ohrození života v dôsledku chladného počasia. 

Účelové zariadenia hlavného mesta na bývanie 

Ubytovňa Fortuna s kapacitou 361 osôb poskytuje dlhodobo obyvateľom a 
obyvateľkám nielen ubytovanie, ale aj sociálne poradenstvo a nízkoprahové služby.  Sociálne 
poradenstvo vykonávala na ubytovni do roku 2019 jedna sociálna pracovníčka. V roku 2019 
sme vytvorili sociálny tím pozostávajúci z 3 sociálnych pracovníčok. V nízkoprahovej službe 
prostredníctvom ďalších 3 sociálnych pracovníčok sme sa zapojili do programu sociálnej 
inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania. Zapojením sa do programu a rozšírením sociálneho 
tímu sme mali možnosť zintenzívniť a skvalitniť sociálnu podporu a poradenstvo. 
Obyvateľov/ky sme podporili v participácii na chode ubytovne. Zamerali sme sa aj na 
intenzívnejšiu starostlivosť o budovu, čím sme zvýšili kvalitu bývania. Všetky aktivity 
napomáhajú obyvateľom a obyvateľkám v integrácii a zvyšujú kvalitu ich života.  

Ubytovňa Kopčany poskytla prechodné ubytovanie ďalším siedmim rodinám, celkovo 
v roku 2019 63 rodinám, ubytovanie ukončilo 9 rodín, z toho 3 rodinám bol pridelený 



nájomný byt a 1 rodine byt v rámci projektu Dom mladej rodiny. Koncom roka mesto 
investovalo do montáže kamerového systému na ochranu bezpečnosti ľudí a majetku v 
priestoroch ubytovne. Úspešná spolupráca s Bratislavskou katolíckou charitou na projekte 
DM-plienková pomoc priniesla pomoc 4 mladým rodinám a 1 rodine v nepriaznivej finančnej 
situácii s úhradou ubytovania a s Červeným krížom, ktorý poskytol potravinové balíčky pre 
mnohodetné rodiny. Po sanácii 2 ubytovacích buniek v roku 201 je v ubytovni celkovo 
prerobených už 35 buniek z celkového počtu 66. 

Nájomné bývanie 
 

Problematiku nájomného bývania rieši na magistráte Oddelenie nájomného bývania, 
správy a inventarizácie majetku, v ďalšom roku plánujeme vznik samostatnej Sekcie 
nájomného bývania.  
 

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách. V Bratislave bolo však 
mimoriadne zanedbané a v rámci hlavných miest V4 máme najnižší počet mestských 
nájomných bytov.   
 
Bytový fond  
 

Riešenie situácie s nájomným bývaním v Bratislave je už dlhšie obdobie viac než 
nevyhnutné. Veríme, že koncepcia mestskej bytovej politiky pre roky 2020-2030, ktorá pôjde 
na schválenie mestskému zastupiteľstvu v 2021, dopomôže k rapídnemu zvýšeniu počtu 
mestských nájomných bytov. Základným cieľom koncepcie je nielen budovanie, správa, 
údržba a obnova mestského bytového fondu, ale aj spolupráca so súkromným sektorom. 
Jednou z línií  budovania mestského bytového fondu je udržateľná výstavba nových 
nájomných bytov s cieľom efektívne využívať dostupné zdroje financovania. Prioritne sa 
kladie dôraz na finančnú podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Je to síce 
pomoc od štátu, ale keď si spočítate, že máte stavať ekologicky výhodné byty a zároveň 
využívať energetické certifikáty najvyššej triedy (šetrenia energií, obnoviteľné zdroje,...), tak 
suma 1350 eur/ m2 je hlavne v rámci Bratislavského kraja naozaj veľmi nízka a je problém ju 
dodržať. Vtedy je potrebné riešiť financovanie prostredníctvom iných zdrojov, napr. 
komerčných úverov. A to sme ešte nespomenuli aktuálny problém a to, že ceny za stavebný 
materiál išli po pandémií COVID-19 o 300% vyššie a dodacie lehoty sa predĺžili. 
 
Rok 2020 bol náročný, ale zaznamenal aspoň čiastočný úspech oproti roku 2019, a to: 

1. v navýšení bytového fondu o 17 nových bytov  
2. v zvýšení počtu pridelených bytov, ktoré sa následne mohli prenajať ďalším 

žiadateľom -  55 nájomných bytov 
3. v prenájme 9 bytov v novom projekte dostupného bývania 
4. v pridelení prvých 4 bytov čakateľom na náhradné nájomné bývanie – t.j. uzatvorili 

sme 4 nájomné zmluvy s reštituentmi 
5. v znížení celkového počtu súdnych sporov, ktoré sa videli s nájomcami  - o 1 spor 
6. v poslaní 1 109 upomienok nájomcom za neuhradené nájomné a preddavky za služby. 

Sumár výdavkov, ktoré boli vynaložené na bežné opravy a údržbu, prípadne rekonštrukciu 
a obnovu bytového fondu až také priaznivé nie sú, nakoľko nám vzrástli oproti roku 2019 až 
o 778 740,53 eur.  

 
Na takúto rozsiahlu rekonštrukciu čaká ešte niekoľko bytov, ktoré mesto vlastní. 

V aktuálnom stave ako sú, ich nie je možné prenajať. Mesto aj na takýchto bytoch stráca, 



pretože je potrebné neustále platiť za správu bytového fondu, aj keď v nich nikto nebýva. 
 
Z toho vyplýva, že aj byty, ktoré aktuálne mesto vlastní, treba stále rekonštruovať a starať 

sa o ne. Je nevyhnutné si nastaviť systém postupných rekonštrukcií, aby sa nám nestalo to, čo 
teraz, že aj keď pár sto bytov máme, nie je možné ich užívať. 
 

Cieľom je zavedenie udržateľnej obnovy mestského bytového fondu 

 

➢ Vytvorenie novej cenovej politiky nájomného bývania s cieľom zabezpečiť 

udržateľnú obnovu mestského bytového fondu 

Stanovenie  ekonomického  nájomného  je  zásadné  pre  zmysluplnú  tvorbu  politiky  
mesta  i  pre  zmysluplné  stanovovanie  nájomného  v  jeho  bytovom  fonde. Ekonomické 
nájomné by malo zahŕňať náklady na správu nehnuteľnosti,  jej  údržbu  a  opravy.  Je  
nevyhnutné  dosiahnuť  legislatívnym  procesom zmenu cenového predpisu - opatrenia MF 
SR č. 01/R/2008 zo dňa 23. 4. 2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení Opatrenia MF SR č. 
02/R/2008 zo dňa 25. 9. 2008 a Opatrenia MF SR č. 01/R/2011 zo dňa 1 .12. 2011, nakoľko 
cenový predpis je značne zastaraný a hlavnému mestu neumožňuje zvýšenie nájomného 
ani na úroveň pokrývajúcu nevyhnutnú údržbu a opravy bytov a domov. 
 

➢ Vytvorenie fondu obnovy a rozvoja bývania 

V  novovytvorenom  fonde  obnovy  a  rozvoja  bývania  by  sa  mali  sústrediť  všetky  
prostriedky  z  výnosov  prenajímania  bytov,  prípadne  aj  iných  priestorov vo vlastníctve 
mesta. Zároveň by hlavné mesto mohlo určiť každoročne výšku prostriedkov, ktorým tento 
fond podporí. Existencia fondu obnovy a rozvoja bývania by mala zabezpečiť, aby výnosy z 
bytov, prípadne ďalších nehnuteľností zostávali využiteľné a účelovo viazané iba na politiku 
bývania a aby mesto malo aktuálny prehľad o výnosoch, nákladoch a celkovej finančnej 
bilancii politiky bývania. 
 

Plánovaná výstavba mestského bytového fondu 

Strategický materiál Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 je dobrým 
základom tvorby čiastkových stratégií a pretrvá viac ako len jedno volebné obdobie. Našou 
úlohou je v tomto období dohnať, čo najviac zameškaného. Práce na vytvorení strategického 
koncepčného materiálu mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 na pomoc riešeniu bytovej 
otázky a krízy bývania v Bratislave, ktorý definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v 
najbližšom období a prezentuje víziu smerovania mesta v tejto oblasti.  
 

Výstavby a rekonštrukcie bytov určených pre žiadateľov: 

 

Lokalita Predpokladaný 
termín dokončenia 
a odovzdania 
bytov 

Predpokladaný 
počet bytov 

Bytový komplex s mestskými nájomnými 
bytmi - Muchovo námestie 

2023 103 bytov 

Bytové domy s mestskými nájomnými 
bytmi -Terchovská ulica 

2023 82 bytov 



Bytové domy s mestskými nájomnými 
bytmi – Zámocké schody 

2022 6 bytov 

Bytové domy s mestskými nájomnými 
bytmi - Habánsky mlyn 

2023 42 bytov 

Salvator 2022 9 bytov 

Kozia ulica č.9 2023 5 bytov 

Velehradská ulica č. 35 2022 6 bytov 

 
ŠKOLSTVO  

 
V roku 2020 bolo na území Bratislavy evidovaných 91 základných škôl (ZŠ) s počtom 

žiakov 36 539. Z toho sa 29 162 žiakov vzdelávalo v 63 štátnych ZŠ, 3 100 žiakov v 19-tich 
súkromných ZŠ a 4 277 žiakov v 9 cirkevných ZŠ. 

 
V sieti škôl a školských zariadení bolo 113 obecných materských škôl  s počtom detí 13 

196, 45 súkromných materských škôl s počtom detí 2073 a 9 cirkevných materských škôl s 
počtom detí 714.   

 
             Na území hlavného mesta Bratislavy pôsobilo aj 29 základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
s počtom žiakov 16 958 a 14 centier voľného času (CVČ)  z toho verejných 8 CVČ s celkovým  
počtom detí 4 646. 
 
  V 12-tich ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 306 
žiakov, v 16 súkromných ZUŠ 6 464 žiakov a v jednej cirkevnej ZUŠ 1 114 žiakov.   
 

Sieť škôl a školských zariadení v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy a mestských častí: 

  
 

 

Typ školy Počet škôl Počet detí 

Materská škola spolu: 167 15 983 

v tom  štátna 113 13 196 

v tom  súkromná 45 2 073 

v tom cirkevná 9 714 

       

Základná škola spolu: 91 36 539 

v tom  štátna 63 29 162 

v tom  súkromná 19 3 100 

v tom cirkevná 9 4 277 

   

Základná umelecká škola spolu: 29 16 884 

v tom  štátna 12 9 306 

v tom  súkromná 16 6 464 

v tom cirkevná 1 1 114 

   

Centrum voľného času spolu: 14 4 826 

v tom  štátne 8 3 109 

v tom  súkromné 7 1 535 

v tom cirkevné 0 0 



V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú: 
 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 

• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 

• ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 

• ZUŠ Exnárova 6A, Bratislava 

• ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 

• ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 

• ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

• ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

• ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 

• ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 

• ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava 

• ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 

• CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

• CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov 

• CVČ Hlinícka 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača 

• CVČ Pekníkova 2,  Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

• CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
        V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 bolo vyčlenených pre verejné 
ZUŠ a CVČ  na prevádzku a mzdy  finančné prostriedky v sume 13 300 412 eur a na opravy 
školských budov a interiérov 109 773 eur. 
 

Vďaka finančnej podpore z fondu poslaneckých priorít mestských poslancov Mateja 
Vagača, Adama Berku a Michala Brata mohlo hlavné mesto SR Bratislava spustiť druhý ročník 
úspešnej súťaže „Deti pre Bratislavu“ na realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta v 
oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti pre žiakov a 
žiačky vo veku 7 – 15 rokov. 

 
V úvode išlo o súťaž projektových zámerov vypracovaných deťmi vzdelávajúcimi sa na 

základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času či v rámci iných 
vzdelávacích inštitúcii nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava. Projektové zámery boli 
orientované na riešenie problémov, ktoré sú v detských očiach aktuálne. Základný rámec pre 
tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi: „Ekológia a verejný 
priestor” a “Solidarita a kultúra.“   

 
V priebehu projektu mali účastníci možnosť absolvovať nielen workshopy s expertmi 

a expertkami z rôznych občianskych združení a z oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí sa 
témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú, ale môohli získať aj 
zručnosti, ako svoje nápady jasne formulovať, prezentovať a realizovať.    

 
Workshopy na tému ekológia a verejný priestor boli realizované v spolupráci s 

občianskymi združeniami: Živica, Young and Eco, Kde bolo, tam bolo. Workshopy na tému 
kultúra a solidarita boli realizované v spolupráci s občianskymi združeniami: Post bellum a 
Divadlo bez domova. Všetky akčné tímy absolvovali aj filmový workshop, na ktorom sa 
účastníci učili natáčať krátke promovideá o svojich projektových zámeroch. 
   
Celý priebeh súťaže bol zaznamenaný aj formou videodokumentácie.  



  

Názov podporeného projektového zámeru  
v rámci súťaže Deti pre Bratislavu  

Vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola 
podporená finančnou odmenou 2 500 

Eur 

Bratislavské dobroTy  SZŠ Waldorfská  

Hotel nielen pre bylinky, ale aj hmyz  ZŠ Vazovova  

Záhrada poznania  ZŠ s MŠ Kalinčiakova  

Školský skleník nie len pre školákov  ZŠ s MŠ Milana Hodžu  

Z oblakov nám padá poklad  ZŠ s MŠ Sibírska  

Komu sa nelení tomu sa zelení  Spojená škola sv. Františka z Assisi  

Miesto pre každého  CZŠ Narnia,  

Školský záhradný parčík  ZŠ s MŠ Dubová   

Dobročinná zbierka umenia a dobročinné 
vystúpenia a eventy  

ZŠ s MŠ Dubová   

Hluk v školách ako problém, ktorý narúša 
psychickú pohodu a zdravie - vieme ako na 
to…  

ZŠ s MŠ Dubová   

Naša EKOŠKOLA  ZŠ Anatolija Karpova  

Kam sme sa to dostali?  SZUŠ Balkánska  

Bufet   CZŠ Narnia   

Bratislavská mestská hra pre deti o 
architektúre  

Edulienka, o.z.  

 
Neštátne školy a školské zariadenia: 
 

V kompetencii hlavného mesta je podporovať zaraďovanie neštátnych škôl a 
školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V roku 2020 
hlavné mesto udelilo súhlas na zaradenie škôl a školských zariadení do siete škôl a školských 
zariadení SR takto:  
 
Súkromné materské školy:       11  
Cirkevné materské školy:       1 
Súkromné základné školy:       3  
Súkromné výdajné školské jedálne:      2 
Cirkevné výdajné školské jedálne:      1  
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:  1  
Súkromný školský klub detí:       3 
Súkromné centrum voľného času:      1 
 

Nižšie uvádzame zoznam súkromných škôl/školských zariadení a cirkevných 
škôl/školských zariadení, ktorým hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy 
v kalendárnom roku 2020 poskytlo dotácie na mzdy a prevádzku podľa § 6 ods. 12 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane výšky poskytnutej dotácie. 
 
 
 



A. Súkromné školy/školské zariadenia 
 
a) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Galandova 7 81106 92 843,00 

2. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva centra včasnej intervencie Hálkova 11 83103 50 829,00 

3. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Inštitút detskej reči Železničiarska 13 85104 141 796,00 

4. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Gorkého 3 81101 85 340,00 

5. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Stálicová 2 82102 154 362,00 

6. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri Súkromnej základnej škole pre 

intelektovo nadaných žiakov Znievska 2 85104 1 689,00 

7. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva TREA Kadnárova 15 83401 8 066,00 

 
b) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. 

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie Majerníkova 60 84105 3 527,00 

2. 

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie Uhrova 18 83101 6 979,00 

 
c) materské školy 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Materská škola ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou Marie Montessori Borinská 23 84103 114 235,00 

2. Súkromná materská škola  Gercenova 10 85101 81 350,00 

3. Súkromná materská škola Zadunajská 27 85000 17 309,00 

4. Súkromná materská škola Sečovská 3 82102 60 580,00 

5. Materská škola ako súčasť Súkromnej spojenej 

školy British International School Bratislava 

J. Valašťana-

Dolinského 1 84102 88 273,00 

6. Súkromná materská škola Cambridge International 

School ako organizačná zložka Súkromnej spojenej 

školy Cambridge International School Úprkova 3 81104 140 198,00 

7. Materská škola ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou Vlčie hrdlo 50 82107 121 159,00 

8. Súkromná materská škola Detské centrum Blumentálska 16 81107 58 849,00 

9. Súkromná materská škola Mlynské Nivy 44/C 82511 48 464,00 

10. Súkromná materská škola Kostlivého 19 82103 51 925,00 



11. Súkromná materská škola Felix Mikovíniho 3 83102 107 312,00 

12. Súkromná materská škola Funiversity Gajova 21 81109 176 545,00 

13. Súkromná materská škola Galileo School Dudvážska 6 82412 141 929,00 

14. Súkromná materská škola Vavilovova 18 85101 160 968,00 

15. Súkromná materská škola Nobelovo nám. 6 85101 86 542,00 

16. Súkromná materská škola Kids Paradise Vyšehradská 12 85106 256 163,00 

17. 

Súkromná materská škola 

Dúbravská cesta 

14 84256 88 273,00 

18. Súkromná materská škola Bilíkova 34 84101 17 309,00 

19. Súkromná materská škola Žehrianska 3236/6 85107 65 772,00 

20. Súkromná materská škola Kozia 25 81103 103 850,00 

21. Súkromná materská škola Lauder Gan Menachem Drevená 4 81103 8 655,00 

22. Súkromná materská škola Fedinova 7 85101 95 196,00 

23. Súkromná materská škola Christa Boteva s 

výchovným jazykom bulharským Záporožská 8 85101 86 542,00 

24. Súkromná materská škola HAPPY-TIME Šumavská 34 82108 86 542,00 

25. 

Súkromná materská škola 

Viedenská cesta 

257 85101 60 580,00 

26. Súkromná materská škola Drotárska cesta 48 81102 34 617,00 

27. Súkromná materská škola Lienka Gorazdova 11 81104 55 387,00 

28. Súkromná materská škola Stálicová 2 82102 29 425,00 

29. Súkromná materská škola  Česká 10 83103 147 121,00 

30. Súkromná materská škola Smejo Ražná 336/5 85110 32 886,00 

31. Súkromná materská škola Bazovského 2 84101 53 656,00 

32. Súkromná materská škola Žltá 13/A 85107 207 700,00 

33. Súkromná materská škola UniCare Polereckého 3 85104 86 542,00 

34. Materská škola ako súčasť  Súkromnej základnej 

školy s materskou školou francúzsko-slovenskej, M. 

C. Sklodowskej 1, Bratislava, s medzinárodným 

programom 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 138 467,00 

35. Súkromná materská škola nemecko-slovenská Palisády 51 81106 183 468,00 

 
d) školské kluby detí 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou Marie Montessori Borinská 23 84103 29 660,00 

2. Súkromný školský klub detí, Zadunajská 27, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy Zadunajská 27 85000 46 441,00 

3. Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej 

základnej školy Ružová dolina 29 82108 25 367,00 

4. Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej 

základnej školy s materskou školou Vlčie hrdlo 50 82107 5 854,00 

5. Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole 

Galileo School Dudvážska 6 82412 108 103,00 

6. Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej 

základnej školy 

Trnavská cesta 

3421/39 83104 4 684,00 

7. Školský klub detí pri Súkromnej bulharskej 

základnej škole Christa Boteva Záporožská 8 85101 23 026,00 



8. Súkromný školský klub detí, Krásnohorská 14, 

Bratislava , ako súčasť Súkromnej základej školy 

Felix Krásnohorská 14 85107 85 467,00 

9. Súkromný školský klub detí, Česká 10, Bratislava 

ako súčasť Súkromnej základnej školy, Česká 10, 

Bratislava  Česká 10 83103 37 465,00 

10. Súkromný školský klub detí, Kremeľská 2, Bratislava 

ako súčasť Súkromnej základnej školy, Česká 10, 

Bratislava  Kremeľská 2 83103 49 954,00 

11. Súkromný školský klub detí, Bilíkova 34, Bratislava, 

ako súčasť Súkromnej základnej školy Bilíkova 34 84101 30 441,00 

12. Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole 

waldorfskej Vihorlatská 10 83101 40 978,00 

13. Súkromný školský klub detí, M. C. Sklodowskej 1, 

Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej školy s 

materskou školou francúzsko-slovenskej, M. C. 

Sklodowskej 1, Bratislava, s medzinárodným 

programom 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 62 052,00 

 
e) centrá voľného času 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Súkromné centrum voľného času, Úprková 3, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej spojenej školy 

Cambridge International School Úprkova 3 81104 32 100,00 

2. Súkromné centrum voľného času pri Súkromnom 

gymnáziu Vážska 32 82107 11 770,00 

3. Súkromné centrum voľného času Ostredková 14 82102 43 513,00 

4. Súkromné centrum voľného času ASSOS Nelux 

Bratislava Bajzova 10 82108 90 592,00 

5. Centrum voľného času pri 1. súkromnom gymnáziu Bajkalská 20 82108 119 838,00 

 
f) materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Materská škola pri Súkromnej základnej škole s 

materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Jozefská 6 81106 134 312,00 

 
g) školské kluby detí pri základných školách pre žiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Súkromný školský klub detí, Majerníkova 60, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy pre 

žiakov s intelektovým nadaním Majerníkova 60 84105 155 976,00 

2. Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej 

základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov Znievska 2 85104 105 222,00 



3. Súkromný školský klub detí, Jozefská 6, Bratislava, 

ako súčasť Súkromnej základnej školy s materskou 

školou pre žiakov a deti s autizmom Jozefská 6 81106 7 428,00 

 
h) školské stravovanie pri základných školách 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Súkromná výdajná školská jedáleň, Borinská 23, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej školy s 

materskou školou Marie Montessori Borinská 23 84103 20 193,00 

2. Súkromná školská jedáleň Zadunajská 27 85000 31 824,00 

3. Súkromná školská kuchyňa Ostredková 14 82102 139 248,00 

4. Súkromná školská jedáleň, Úprková 3, Bratislava 

ako súčasť Súkromnej spojenej školy Cambridge 

International School Úpkova 3 81104 53 955,00 

5. Súkromná školská jedáleň Pekníkova 6  84101 82 386,00 

6. Súkromná školská jedáleň Hargašova 5 84106 82 709,00 

7. Súkromná školská jedáleň VČ Česká 10 83103 30 047,00 

8. Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť 

Súkromnej základnej školy Vlčie hrdlo 50 82107 2 908,00 

9. Súkromná školská jedáleň Galileo School Dudvážska 6 82412 77 055,00 

10. Súkromná školská jedáleň Gercenova 10 85101 114 694,00 

11. Súkromná výdajná školská jedáleň Palisády 57 81106 36 832,00 

12. Súkromná výdajná školská jedáleň Vranovská 2 85102 18 093,00 

13. Súkromná výdajná školská jedáleň Osloboditeľská 27 83107 34 409,00 

14. Súkromná výdajná školská jedáleň Záporožská 8 85101 16 639,00 

15. Súkromná školská jedáleň HLZ Drieňová 16 82103 129 071,00 

16. Súkromná školská jedáleň HLZ Sokolíkova 2 84105 90 786,00 

17. Súkromná školská jedáleň HLZ Česká 10 83103 60 088,00 

18. 

Súkromná výdajná školská jedáleň 

Trnavská cesta 

3421/39 83104 5 170,00 

19. 

Súkromná školská jedáleň 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 10 215,00 

20. Súkromná výdajná školská jedáleň Hrobákova 11   1 347,00 

21. Stravovanie žiakov Cirkevnej základnej školy Narnia Beňadická 38 85107 102 901,00 

22. Súkromná výdajná školská jedáleň pri ŠZŠ 

Valašťana Dolinského 1 

J. Valašťana 

Dolinského 1 84101 59 286,00 

23. Stravovanie žiakov ŠZŠ Hálkova 54 Hálkova 54 83103 22 131,00 

24. Súkromná výdajná školská jedáleň pri Špeciálnej 

základnej škole Žehrianska 9 85107 21 162,00 

25. Súkromná výdajná školská jedáleň, Krásnohorská 

14, Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy FELIX Krásnohorská 14 85107 47 816,00 

26. 

Súkromná školská jedáleň 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 30 653,00 

27. Súkromná školská jedáleň Tatiany Štefunkovej – 

MPT Nevädzová 2 82101 120 025,00 

28. Súkromná výdajná školská jedáleň, Vihorlatská 10, 

Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej školy Vihorlatská 10 83101 37 801,00 



waldorfskej 

29. Školská jedáleň pri 1. súkromnom gymnáziu Bajkalská 20 82108 60 093,00 

30. Súkromná výdajná školská jedáleň Palisády 51 81106 39 255,00 

31. Súkromná školská jedáleň a súkromná školská 

kuchyňa Karloveská 32 84101 68 817,00 

32. Súkromná výdajná školská jedáleň  Vetenicová 20 84105 36 185,00 

 
i) jazykové školy 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 
výška 

dotácie 

1. Súkromná jazyková škola iCan Lazaretská 8 81101 845,00 

2. 

Súkromná jazyková škola International House 

Bratislava Námestie SNP 14 81106 28 979,00 

 
j) základné umelecké školy 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Súkromná základná umelecká škola Kremnická 26 85101 31 708,00 

2. Súkromná základná umelecká škola Art Pegas Tupolevova 20 85101 208 980,00 

3. Súkromná základná umelecká škola Osloboditeľská 27 83107 709 682,00 

4. Súkromná základná umelecká škola Mierová 46 82105 137 069,00 

5. Súkromná základná umelecká škola Balkánska 87 85110 237 480,00 

6. Súkromná základná umelecká škola Strečnianska 20 85105 198 233,00 

7. Súkromná základná umelecká škola ALKANA Batkova 2 84101 202 706,00 

8. 

Súkromná základná umelecká škola 

Miletičova 17/B 

(dom T&D) 81103 123 339,00 

9. Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29 82109 602 686,00 

10. Súkromná základná umelecká škola Železničná 14 82107 130 851,00 

11. Súkromná základná umelecká škola Vajnorská 19 83103 37 362,00 

12. Súkromná základná umelecká škola Ostredková 14 82102 98 722,00 

13. Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný 

ateliér LADON Nevädzová 4 82101 189 960,00 

14. Súkromná základná umelecká škola Macharova 1 85101 185 122,00 

15. Súkromná základná umelecká škola - Bratislavský 

chlapčenský zbor v Bratislave Gerulatská 2 85110 98 610,00 

16. Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5 85101 735 615,00 

 
B. Cirkevné školy/školské zariadenia 
 
a) materské školy 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona Tupolevova 20 85101 35 197,00 

2. Materská škola ako súčasť Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 147 121,00 

3. Cirkevná materská škola Gianny Berettovej 

Mollovej Bilíkova 1 84101 169 622,00 

4. Cirkevná materská škola Márie Mazarellovej Lachova 33 85103 169 622,00 



5. Cirkevná materská škola ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27 83107 62 310,00 

6. Materská škola sv. Vincenta de Paul Chlumeckého 12 82103 238 855,00 

7. Materská škola sv. Filipa Neriho Zlatohorská 18 84103 128 082,00 

8. Materská škola bl. Zdenky Schelingovej Sv. Pia X. 1/A 84106 103 850,00 

9. Materská škola Mamy Margity Pavlovičova 3 82104 107 312,00 

10. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona Tupolevova 20 85101 70 384,00 

 
b) školské kluby detí 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Školský klub detí, Detvianska 24, Bratislava ako 

súčasť Spojenej školy de La Salle Čachtická 14 83106 59 710,00 

2. Školský klub detí pri  Základnej škole Matky Alexie Palackého 1 81102 79 614,00 

3. Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 64 784,00 

4. Školský klub detí, Karloveská 32, Bratislava ako 

súčasť  Spojenej školy sv. Františka z Assisi Karloveská 32 84104 122 932,00 

5. Školský klub detí, Gercenova 10, Bratislava, ako 

súčasť Spojenej školy  Svätej Rodiny Gercenova 10 85101 145 958,00 

6. Školský klub detí, Bachova 4, Bratislava, ako súčasť 

Spojenej školy sv. Vincenta de Paul Bachova 4 82103 110 834,00 

7. Školský klub detí, Osloboditeľská 27, Bratislava ako 

súčasť Základnej školy s materskou školou sv. Jána 

Pavla II. Osloboditeľská 27 83107 35 904,00 

8. Školský klub detí, Palisády 57, Bratislava ako súčasť 

Evanjelickej základnej školy Palisády 57 81106 29 270,00 

9. Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej 

školy Narnia Beňadická 38 85106 183 032,00 

 
c) školské stravovanie 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Výdajná školská jedáleň, Detvianska 24, Bratislava 

ako súčasť Spojenej školy de La Salle Čachtická 14 83106 69 786,00 

2. Zariadenie školského stravovania pri Gymnáziu 

Matky Alexie Jesenského 4/A 81102 108 555,00 

3. Školská jedáleň ako súčať Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 58 316,00 

4. Školská jedáleň, Bachova 4, Bratislava ako súčasť 

Spojenej školy sv. Vincenta de Paul Bachova 4 82103 89 817,00 

 
d) základné umelecké školy 

p.č. názov školy/školského zariadenia adresa PSČ 

výška 

dotácie 

(eur) 

1. Základná umelecká škola sv. Cecílie Chlumeckého 10 82103 917 253,00 

 



Grantový program 
 

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave je 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 355/2019 zo 
dňa 12.12.2019 inovatívnym nástupcom systému podpory projektov realizovaných 
prostredníctvom Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, Peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Bratislave a priamej podpory 
športových podujatí z rozpočtu mesta. 

Jeho pravidlá sú ukotvené v samostatných štatútoch príslušných grantových 
podprogramov. Štatúty obsahovo vypovedajú o cieľoch podpory, oprávnených aktivitách i 
položkách podpory, oprávnených žiadateľoch, kritériách hodnotenia žiadostí a ďalších 
dôležitých skutočnostiach nastaveného systému podpory. 

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave je  
schválený v štruktúre štyroch podprogramov: 

1. Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v 
oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3 320 eur) plne 
nahrádza pôvodný program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Jeho cieľom je 
podpora športových a neformálnych vzdelávacích aktivít detí a mládeže v rôznych 
záujmových oblastiach realizovaných na úrovni mesta a podpora projektov 
orientovaných na vzdelávanie pracovníkov v oblasti práce s deťmi a mládežou. 

2. Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s 
podporou nad 3 320 eur do 10 000 eur). Cieľom podprogramu je podpora 
športových a vzdelávacích aktivít a podujatí organizovaných na celonárodnej, 
medzinárodnej a svetovej úrovni. 

3. Podprogram 3 na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže 
(pre rok 2020 program bez výzvy). Podprogramom plánuje mesto sledovať podporu 
športových klubov, občianskych združení a rôznych záujmových skupín pracujúcich 
so športujúcimi deťmi a mládežou na úrovni výkonnostného a vrcholového športu. 

4. Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste 
SR Bratislave (projekty s podporou od 10 000 do 150 000 eur): Podprogram 
nahrádza financovanie projektov prostredníctvom Peňažného fondu na podporu 
rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislava a jeho cieľom sú kapitálové 
investície do rekonštrukcií a budovania nových športovísk na území hlavného mesta. 
 
Novinkou, ku ktorej hlavné mesto pristúpilo, je zavedenie elektronického systému 

podávania žiadostí. V roku 2020 prijalo prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj 
športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave spolu 301 žiadostí, z toho v grantovom 
Podprograme 1: 195 žiadostí, v grantovom Podprograme 2: 58 žiadostí a v grantovom 
Podprograme 4: 47 žiadostí.  

 
Podporu odsúhlasilo spolu pre 193 projektov, z toho v Podprograme 1 pre 164 

projektov v sume 150 tis. eur, v Podprograme 2 pre 12 projektov v sume 50 000 eur, 
v Podprograme 4 pre 17 projektov v sume 850 000 eur.  Priamou podporou z rozpočtu mesta 
boli podporené projekty v sume 1 050 000 eur.  

 

https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou
https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou
https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-2-na-podporu-sportovych-a-vzdelavacich-podujati
https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-2-na-podporu-sportovych-a-vzdelavacich-podujati
https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-4-na-podporu-investicii-do-sportovej-infrastruktury-v-hlavnom-meste-sr-bratislave
https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-4-na-podporu-investicii-do-sportovej-infrastruktury-v-hlavnom-meste-sr-bratislave


V dôsledku pretrvávajúcich opatrení v dôsledku COVID-19 odriekli v Podprograme 1 
dotáciu nepodpísaním zmluvy 7 žiadatelia navrhovaní na podporu vo výške 6 600 eur. 
V Podprograme 4 z rovnakého dôvodu neprišlo k čerpaniu 2 dotácií vo výške 148 200 eur.  
 

Informácie o reálne podporených projektoch na podporu športu a vzdelávania detí, 
mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou v rôznych záujmových oblastiach, poskytujú 
nižšie priložené tabuľky.  
 

Poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj 
športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave v roku 2020: 
 

 
Podprogram 

Poskytnutá dotácia / počet podporených projektov 

Spolu šport Záujmovo-
vzdelávacia 

činnosť 

Podpora investícií 
do športovej 

infraštruktúry 

Podprogram 1 143 400,00 / 157 78 200,00 / 75 65 200,00 / 82 - 

Podprogram 2 50 000,00 / 12 33 100,00 / 8 16 900,00 / 4 - 

Podprogram 3 - - - - 

Podprogram 4 701 800,00 / 15 - - 701 800,00 / 15 

Spolu 895 200,00 / 184 111 300,00/ 83 82 100,00 / 86 701 800,00 / 15 

 
KULTÚRA 
 
Oddelenie kultúry  
 

• odštartovanie komunikácie historicky prvého strategického dokumentu v oblasti 
kultúry hl. mesta SR Bratislavy pod názvom „Dekáda pre kultúru 2020 - 2030“. Jeho 
cieľom je definovať víziu mesta pre udržateľný rozvoj kultúry pre najbližších desať 
rokov. Koncepcia kultúry vzniká v súbehu s pripravovaným Plánom Bratislava 2030, 
čo predstavuje jedinečnú príležitosť, aby boli strategické dokumenty v prieniku. 
Koncepcia kultúry bude rovnako rámcovaná obdobím 2030 a bude otvoreným, 
pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom. Termín finalizácie a 
schválenia koncepcie je stanovený na jar 2021. K tomu bol založený nový web 
www.dekadaprekulturu.sk.  
 

 
 

http://www.dekadaprekulturu.sk/


• príprava a spracovanie dvoch rozsiahlych dotazníkov, ktoré sú súčasťou tvorby 
strategického dokumentu koncepcie kultúry: 1) pre zástupcov kultúrnych oddelení 
mestských častí s cieľom získať informácie k prierezovým témam hl. mesta a 
mestských častí v oblasti kultúry; 2) pre širokú verejnosť, zisťujúci spokojnosť 
obyvateľov s kultúrnymi službami, mierou informovanosti o kultúrnych službách a ich 
dostupnosti, pričom zisťovali potreby obyvateľov pre ich kultúrny život a bariéry, 
ktoré im bránia zúčastňovať sa kultúrnych podujatí, a pod.  

• v spolupráci s BKIS bola zorganizovaná diskusia so zástupcami mestských kultúrnych 
inštitúcií a interaktívny workshop so zapojením širokej verejnosti na tému „Dekáda 
pre kultúru: Čo pre nás znamená kultúra“. Výstupy z workshopu sú súčasťou 
mapovania potrieb obyvateľov Bratislavy v oblasti kultúry.  

 

 
 

• začatie verejnej komunikácie delimitácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) 
od mestskej príspevkovej organizácie BKIS, ktorá má DPOH vo svojej správe. 
Oddelenie kultúry zorganizovalo pre odbornú divadelnú obec tri okrúhle stoly k téme 
budúceho fungovania DPOH. Výstupy z okrúhlych stolov sú k dispozícii tu: 
https://dpoh.sk/zamer/.  

 

 

https://dpoh.sk/zamer/


 

• pripravenie a spracovanie COVID-19 dotazníka v súvislosti s 1. vlnou šírenia 
pandémie, cez ktorý sa zisťovalo, do akej miery tzv. koronakríza zasiahla kultúrnych 
aktérov v Bratislave. Výstupy z dotazníka sú k dispozícii tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Bratislava_scen
are_Koronavirus_2-1.pdf (+ link na ďalší dokument – strana 14: Plán oživenia 
ekonomiky): 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Plan_ozivenia_
ekonomiky_20200428.pdf 

 

• zrealizovanie 5 verejných výberových konaní na posty riaditeľov všetkých mestských 
kultúrnych organizácií (Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta 
Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestský ústav ochrany 
pamiatok), ktoré vychádzali z jasne zadefinovaných hodnôt a požiadaviek.  
 

• prijatie princípov manažmentu kvality príspevkových organizácií zavedením Programu 
rozvoja príspevkových organizácií, stanovením merateľných ukazovateľov a 
indikátorov pre organizácie a tiež novej formy ročnej prezentácie činnosti organizácií 
pre verejnosť. Príprava prvej pracovnej verzie materiálu Zásady vzťahov zriaďovateľa 
k mestským príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

• Vznik nového interného „Programu rozvoja“ mestských príspevkových organizácií 
v oblasti kultúry, ktorého cieľom je finančne podporiť organizácie v projektoch, 
prispievajúcich k ich ďalšiemu rozvoju cez skvalitňovanie služieb (v roku 2020 
rozdelených 150 000 eur).  
 

• Hlavné mesto po zvážení viacerých možností pristúpilo k výstavbe depozitárov pre 
uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy 
rekonštrukciou existujúcich skladových priestorov, ktorou sa po vybavení kvalitným 
úložným zariadením zvýši kvalita starostlivosti o zbierkový fond múzea a galérie. 
Hlavným cieľom tohto investične náročného projektu je vytvoriť optimálne 
podmienky pre uloženie a ochranu zbierkových predmetov vysokej finančnej 
hodnoty. Ukončenie prestavby je plánované v roku 2022. 

 

 
 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Plan_ozivenia_ekonomiky_20200428.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Plan_ozivenia_ekonomiky_20200428.pdf


• Zavedenie inovatívneho grantového programu na podporu etablovaných kultúrnych 
podujatí „Strategická podpora kultúrnych podujatí“, v ktorom bolo 
rozdelených 130 000 eur pre 8 žiadateľov z celkového počtu 20 podaných žiadostí.  

• Sprístupnenie priestorov Lekárne u Salvatora pre verejnosť po 25 rokoch. Od 19. 
septembra 2020 mali obyvatelia a návštevníci možnosť prehliadky priestoru bývalej 
lekárne, s výstavou, ktorá zachytávala históriu objektu, pôvodného mobiliáru a 
ikonografický rozbor stropnej výzdoby. Výstavu pripravil Mestský ústav ochrany 
pamiatok.  

 

 
 

• Príprava novej pobočky Mestskej knižnice (MsK) v kúpeľoch Grössling, čím knižnica 
získa lukratívne priestory, ku ktorým budú patriť aj nové umelecké rezidencie.  
 

• Realizácia 1. etapy komplexnej opravy národnej kultúrnej pamiatky Slavín. Oprava 
bola zabezpečená z prostriedkov Ministerstva vnútra SR a hlavného mesta SR 
Bratislavy. V rámci prvej etapy bola zreštaurovaná socha vojaka, odstránené 
poškodenia na pylóne a na kotviacich prvkoch upevnenia sochy, vyriešené všetky 
potrebné technické detaily týkajúce sa bezpečnosti, došlo k výmene všetkých 
degradovaných žulových obkladov na pylóne a bola realizovaná aj výmena krytín 
všetkých troch striech nad pietnou miestnosťou. Na strope pietnej miestnosti bola 
vykonaná náročná stabilizácia unikátnej sklobetónovej mozaiky formou jej zavesenia 
na špeciálnu oceľovú konštrukciu. Okrem reštaurátorskej obnovy 1 326 sklených 
prvkov mozaiky sa závesnú oceľovú konštrukciu osadilo aj nové LED osvetlenie. 
 

• Prípravnými prácami a verejným obstarávaním na zhotoviteľa začalo hlavné mesto s 
prípravou pamiatkovej obnovy objektu národnej kultúrnej pamiatky Michalskej 
veže. Objekt veže nachádzajúci sa v exponovanej lokalite historického centra 
Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého 
mestského opevnenia je využívaný ako expozícia Múzea mesta Bratislavy. Na tento 
účel je plánované jeho využitie aj po rekonštrukcii. Hlavné mesto získalo na obnovu 
objektu aj príspevok z grantového programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj 
dom.  
 

• Začatie príprav evidencie Diel vo verejnom priestore - pomníkov, pamätníkov a 
umeleckých diel na území mesta so snahou o ich identifikáciu z hľadiska vlastníckych 
vzťahov a s cieľom zabezpečenia trvalej starostlivosti. Hlavné mesto má na svojom 



území na verejných priestranstvách viac ako 500 umeleckých diel, pomníkov, 
pamätníkov a fontán, z ktorých niektoré sú v správe hlavného mesta a jeho 
organizácií, v správe mestských častí, iných vlastníkov, prípadne bez známych 
vlastníkov a správcov. 

• Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy 3 krát prerokovávala predložené 
návrhy a žiadosti na pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev, ktoré následne 
mestské zastupiteľstvo schválilo prijatím VZN.  

 
Nadácia mesta Bratislavy   
 

- Programy nadácie komplexne reagujú na výzvy 21.storočia, 
kedy zohrávajú rovnocennú úlohu kultúra, environmentálna a sociálna zodpovednosť 
ako aj podpora komunít a aktívneho občianstva.  

- rozdelenie dotácií vo výške 600 000 eur, 
- vypracovanie materiálov:  Nadačná listina, Etický kódex, Programová stratégia 

Nadácie mesta Bratislavy 2020 – 2022, Ročný plán činnosti, Rokovací poriadok 
Správnej rady, Štatút odbornej hodnotiacej komisie, Grantové podmienky GP 
KULTÚRA, GP KOMUNITY,  ŠP UMENIE a Manuály pre vyhodnotenie a vyúčtovanie 
projektov pre každý program.  

- V roku 2020 prijatie 516 žiadostí, z čoho 223 projektov bolo podporených na základe 
stanovených kritérií v príslušných výzvach.  

- Celková žiadaná suma 2 502 881,52 €, celková poskytnutá suma bola 579 250,00  eur. 
(GP KULTÚRA 435 000,00 eur, GP KOMUNITY 69 250,00  eur a ŠP UMENIE 75 
000,00 eur)  

- Viac v samostatnej  výročnej správe nadácie tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VYROCNA%20S
PRAVA_NADACIA_2020.pdf  

 

 
 
Archív mesta Bratislavy  
 

- 714 žiadostí evidovaných a vybavených od fyzických a právnických osôb v AMB. 
- 362 bádateľských návštev z toho 183 domácich bádateľov, a 10 zahraničných v 

bádateľni AMB. Evidovaných bolo 76 vedecky zameraných bádateľských tém. Pokles 
bádateľských návštev spôsobilo viacnásobné zatvorenie bádateľne archívu z dôvodu 
epidemiologickej situácie.  

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VYROCNA%20SPRAVA_NADACIA_2020.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VYROCNA%20SPRAVA_NADACIA_2020.pdf


- AMB zorganizoval v spolupráci s Historickým ústavom SAV výstavu „Milan Rastislav 
Štefánik a tí, čo ho nasledovali“. (január – jún 2020). Záštitu nad podujatím prevzal 
primátor hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Arch. Matúš Vallo.  

- Zamestnanci archívu napísali 12 štúdií a odborných článkov, mali viacero výstupov v 
médiách najmä k aktuálnej celospoločenskej situácie (epidémie v dejinách). 

 
 

 

Spracovateľ:  
Hlavné mesto SR Bratislava, Kancelária primátora 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
December 2020 


