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Úvodné slovo primátora

Bilancovanie prvého roku volebného obdobia 

samosprávy hlavného mesta Bratislavy prináša 

výpočet viacerých pozitívnych rozhodnutí, 

a zároveň otvára priestor na riešenie náročných 

projektov, ktoré mestá neriešia každý rok. V tomto 

smere bol rok 2007 mimoriadne zaujímavý. 

V priebehu jeho dvanástich mesiacov bol napríklad 

prijatý nový územný plán Bratislavy – prvý po 30 

rokoch. Mestské zastupiteľstvo schválilo 

ambiciózny program investičných projektov na 

štvorročné obdobie. Otvorili sa tiež problémy 

okolo budúceho vzhľadu vydrického Podhradia 

alebo umiestnenia viacúčelovej arény pre 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. 

Konečne sa podarilo v spolupráci so štátom 

vytvoriť organizačnú a inštitucionálnu základňu na 

vybudovanie koľajovej dopravy na pravý breh 

Dunaja a jej napojenie na európsku železničnú 

magistrálu.

Spoločným menovateľom našich rozhodnutí bola 

snaha urobiť z Bratislavy skutočný domov pre jej 

obyvateľov a súčasne pohostinné a atraktívne 

mesto pre všetkých jej návštevníkov. Mojou 

osobnou ambíciou je, aby Bratislava bola mestom, 

na ktoré budú jej obyvatelia hrdí. Niekedy sa síce 

veľké mestá definujú ako „ľudské mraveniská“. 

Napriek tomu som presvedčený, že mesto by malo 

byť viac, ako len nervózne sa hmýriaca masa ľudí. 

Bratislava má k tomu všetky predpoklady; jej 

oficiálny slogan „malé veľkomesto“ naznačuje jej 

nepopierateľné výhody. Napriek obrovskému 

stavebnému a investičnému boomu, Bratislava si 

stále zachováva ľudskú mierku. Aj veľké mesto je 

v istom zmysle slova komunita, či presnejšie 

komunita komunít. Toto slovo má spoločný základ 

so slovom komunikácia. Je naším spoločným 

cieľom, aby Bratislava nebola akousi džungľou, 

kde sa jednotlivec cíti stratený v chladnej 

anonymite, ale aby sa vytvorili najrôznejšie 

platformy medziľudskej komunikácie. 

Som presvedčený, že popri nadčasových 

hodnotách zušľachťuje človeka aj vzdelanie, veď 

človek obdarovaný intelektom je  povolaný 

prenikať do zákonitostí makro- i mikrokozmu, 

odhaľovať nepoznané súvislosti, vedecky pracovať 

pre dobro človeka. Snahou vedenia samosprávy je 

vytvoriť z Bratislavy „biele mesto“, teda mesto 

vzdelávania, vedy a výskumu v kontexte aktívnej 

spolupráce s univerzitami a vedecko-výskumnými 

inštitúciami. Bratislave to nepochybne pomôže 

dostať sa ešte bližšie k Európe, ktorá má čoraz 

väčší záujem využiť potenciál nášho mesta 

v prospech celého stredoeurópskeho regiónu.  

Bratislava bude v ďalšom období postavená pred 

nové výzvy. Osobne vnímam tento fakt ako dar 

a súčasne šancu. Pre nás Bratislavčanov je to 

zároveň príležitosť objaviť a prejaviť svoju osobnú 

a vzťahovú identitu k nášmu mestu 

prostredníctvom práce v oblasti, v ktorej 

pôsobíme. Všetci môžeme prispieť, od tej 

najjednoduchšej dobre vykonanej činnosti až po 

celoplošné štrukturálne rozhodnutia. Ak ich 

vykonáme s patričnou zodpovednosťou, všetko 

bude hodnotným príspevkom pre obyvateľov 

nášho mesta. 

Veľmi rád využívam túto príležitosť, aby som sa 

poďakoval všetkým Bratislavčanom, ktorí sa vo 

svojej práci podieľajú na úspechoch nášho mesta 

a želám im, aby sa v našej metropole cítili naozaj 

ako doma, lebo práve doma sa každý človek cíti 

bezpečne, v čistom prostredí a v atmosfére 

pohostinnosti a solidarity. 

Andrej Ďurkovský,

primátor hlavného mesta SR Bratislavy
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Poslanie

Vízia

Záleží nám na kvalitnom živote našich obyvateľov, 

prežitom v modernom, prosperujúcom hlavnom 

meste európskeho typu so zodpovedajúcimi 

ekologickými parametrami. Želáme si, aby každý 

návštevník odchádzal z Bratislavy spokojný 

a s presvedčením, že sa sem opäť vráti. Zároveň 

vytvárame podmienky pre to, aby Bratislava bola 

vyváženým centrom vzdelania, pracovných 

a podnikateľských príležitostí, športu, oddychu 

a zábavy.

Bratislava je moderná európska metropola, hrdé 

centrum Slovenska a hlavné mesto všetkých 

občanov Slovenskej republiky. Našou snahou je, 

aby všetci, čo v Bratislave žijú, pracujú, študujú 

a podnikajú, alebo do Bratislavy zavítajú ako 

návštevníci, pocítili, že Bratislava je mestom 

s vysokou kvalitou života. Atmosféra nášho mesta, 

ktorého duch pamätá dejiny Európy a súčasnosť 

prosperuje zo znalostí, vedy a modernej techniky, 

praje ľuďom s rôznymi potrebami, snahami, 

túžbami a spoločenským postavením a vytvára 

podmienky pre ich osobnú realizáciu v zdravom 

životnom prostredí. Geografická poloha, 

progresívna infraštruktúra, silný ľudský kapitál, 

významný kultúrny, hospodársky a prírodný 

potenciál vytvárajú z Bratislavy prirodzenú 

križovatku národov, kultúr a obchodu starého 

kontinentu. Bratislava je mestom, cez ktoré na 

Slovensko vstupujú nové myšlienky, moderné 

technológie a investičný kapitál. Univerzitné 

mesto, prosperujúce predovšetkým z dynamiky 

služieb, založených na znalostiach a vzdelaní, 

podporovaných najmodernejšou technológiou, 

všestranne uprednostňujúce talent, a zároveň 

ťažiace z hlbokej tradície je progresívnym 

a inšpiratívnym prostredím pre vyvážený a stabilný 

hospodársky rast, ktorý podporuje individuálne 

schopnosti a prispieva k spokojnosti a hrdosti 

všetkých obyvateľov Bratislavy.

Priority rozvoja Bratislavy 
v rokoch 2006 – 2010

- Zabezpečiť kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a pohodl-

nejšiu dopravu;

- Neustále a systematicky posilňovať bezpečnosť, 

ochranu života a majetku občanov, verejný 

poriadok a čistotu v meste;

- Zabezpečiť vysokú úroveň kvality a ľahkú 

dostupnosť služieb, ktoré Hlavné mesto SR 

Bratislava poskytuje svojim občanom;

- Vytvoriť podmienky a príležitosti pre aktívne 

a príjemne strávený voľný čas Bratislavčanov;

- Vytvoriť podmienky pre aktívnejší a plnohod-

notný život starších a znevýhodnených spolu-

občanov a ich aktívnu účasť na živote v meste;

- Vytvoriť ľudskejšie, zdravšie a zelenšie mestské 

prostredie;

- Systematicky ochraňovať a zveľaďovať kultúrne 

dedičstvo Bratislavy a využívať ho v rozvojových 

aktivitách mesta;

- Zlepšiť informovanosť obyvateľov Bratislavy 

a zdokonaliť komunikáciu s občanmi so zámerom 

poskytnúť im viac možností na ovplyvňovanie 

rozhodovania v meste;

- Posilňovať pozitívny imidž Bratislavy zvyšovaním 

celkovej úrovne kvality života a podporou 

atmosféry a atraktivít hlavného mesta.
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava riadia 

volené samosprávne orgány. Na čele mesta stojí 

primátor ako najvyšší reprezentant exekutívnej 

moci. Najvyššiu zákonodarnú moc v Bratislave 

predstavuje osemdesiatčlenné mestské zastupi-

teľstvo. Takýto model organizácie samosprávy platí 

v nezmenenej podobe už od roku 1990. 

Bratislava sa pre potreby samosprávy člení na 17 

mestských častí. Mestské časti sú samostatné 

právnické osoby, ktoré hospodária s vlastným 

majetkom i rozpočtom. Každá mestská časť má 

vlastného starostu, miestny úrad aj miestne 

zastupiteľstvo. Počet poslancov závisí od veľkosti 

mestskej časti a počtu jej obyvateľov. 

Primátora Bratislavy a 80 poslancov mestského 

zastupiteľstva volia občania priamou voľbou 

v komunálnych voľbách na štvorročné volebné 

obdobie. Najbližšie komunálne voľby by sa mali 

uskutočniť na jeseň 2010. 

Primátor je najvyšším výkonným orgánom 

hlavného mesta a zastupuje ho navonok. 

Postavenie primátora rieši Článok 16 Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy:

Ing. Andrej Ďurkovský (KDH)

 

Primátor

Námestníci primátora

Mestské zastupiteľstvo

Primátora zastupujú jeho námestníci, ktorých na 

návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo na 

celé funkčné obdobie z radov svojich poslancov. 

Postavenie námestníkov primátora rieši Článok 17 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

RNDr. Milan Cílek (SDKÚ-DS), 

1. námestník primátora pre 

hospodársky rozvoj a straté-

giu, vzťahy so zahraničím, 

podnikateľské aktivity, dopra-

vu a verejnoprospešné služby

Anna Dyttertová (KDH), 

námestníčka primátora pre 

sociálne veci a zdravotníctvo, 

kultúru, šport, školstvo, ces-

tovný ruch a hospodárenie 

s majetkom mesta

JUDr. Tomáš Korček (SDKÚ-

DS), námestník primátora pre 

územný rozvoj, stavebný 

poriadok, výstavbu, legisla-

tívu, životné prostredie, 

verejný poriadok a požiarnu 

prevenciu.

Zákonodarným orgánom samosprávy hlavného 

mesta SR Bratislavy je mestské zastupiteľstvo. Je to 

mestský parlament – zastupiteľský zbor obyvateľov 

Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôle-

žitejších otázkach celomestského charakteru. 

 

Mestské zastupiteľstvo má 80 poslancov, ktorí sú 

volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na 

štvorročné obdobie. Mestské zastupiteľstvo rokuje 

aspoň raz mesačne, spravidla v posledný štvrtok 

v mesiaci. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na 

rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek 

obyvateľ Bratislavy so svojím podnetom, návrhom 

alebo sťažnosťou.

 
ROČNÁ SPRÁVA 2007
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Mestské zastupiteľstvo: 

doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc. (KDH) 

Ing. Jozef Augustín (KDH) 

Ing. Alexander Ballek (SDKÚ-DS)

Ing. Jozefína Baranová (KDH) 

Michal Baranovič (SDKÚ-DS) 

Ing. Pavol Baxa (KDH)

Ing. Anton Beleš (DSS)

Ing. arch. Peter Beňuška (NEKA)

Ing. Martin Berta, CSc. (KDH)

Ing. Pavel Blažej (SDKÚ-DS) 

Ing. arch. Ivan Boháč (Smer – SD)

Ing. Ján Brezák (SDKÚ-DS)

Ján Budaj (DÚ)

RNDr. Milan Cílek (SDKÚ-DS)

Ing. Vladislav Čapček (SDKÚ-DS)

Ing. Peter Čecho (SDKÚ-DS)

RNDr. Marta Černá (bez politickej príslušnosti) 

Ing. Viera Čerňanská (SDKÚ-DS) 

Ing. Slavomír Čičmanec (KDH)

Dr. František Dej (Smer – SD)

Ing. Milada Dobrotková, MPH (SDKÚ-DS)

Helena Doktorová (SDKÚ-DS)

Ing. Slavomír Drozd (Smer – SD)

Ing. Peter Dubček (bez politickej príslušnosti)

Mgr. Gerti Duni (SDKÚ-DS)

Anna Dyttertová (KDH)

Miroslav Encinger (SDKÚ-DS)

Ing. Tomáš Fabor (SDKÚ-DS)

PhDr. Ľudmila Farkašovská (Slobodné fórum)

Jarmila Ferančíková (SNS)

Gabriela Ferenčáková (NEKA)

Stanislav Fiala (KDH)

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (bez politickej 

príslušnosti)

doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD (SDKÚ-DS)

Ing. Libor Gašpierik (SDKÚ-DS)

Ing. Ján Hanko (SDKÚ-DS)

Ing. Peter Hanulík (Smer – SD)

Ing. Marek Hargaš (SDKÚ-DS)

Ing. Jozef Házy (NF)

PhDr. Štefan Holčík, CSc. (bez politickej 

príslušnosti)

Ing. Dušan Hruška (Strana zelených)

Ing. Ernest Huska (SDKÚ-DS)

Eva Jandošová (SDKÚ-DS)

Mgr. Ladislav Jaško (bez politickej príslušnosti)

Ing. Peter Juriga (SDKÚ-DS)

Ladislav Kianička (SDKÚ-DS)

Ing. Viera Kimerlingová (KDH)

JUDr. Tomáš Korček (SDKÚ-DS)

Ing. Gabriel Kosnáč (KDH)

Ing. Ján Kotuľa (KDH)

Ing. Ján Králik, CSc. (SDKÚ-DS)

Ing. Alena Krištofičová (SDKÚ-DS)

Mgr. Oliver Kríž (SDKÚ-DS)

Mgr. Viera Kyselicová (SDKÚ-DS)

Ľudmila Lacková (bez politickej príslušnosti)

Matej Landl (bez politickej príslušnosti)

PhDr. Viera Lehoczká (KDH)

Ing. Peter Lenč (KDH)

Gabriela Luptáková, akad. soch. (bez politickej 

príslušnosti)

Mgr. Bohdana Machajová (SDKÚ-DS)

Mgr. Andrej Mede (SDKÚ-DS)

Ing. Gabriel Meheš (SDKÚ-DS)

Ing. Tibor Merva (SDKÚ-DS)

Valentín Mikuš (SDKÚ-DS)

Ing. Tatiana Mikušová (NEKA)

RNDr. Pavol Minárik (Konzervatívni demokrati 

Slovenska)

Ing. Vladimír Mráz (bez politickej príslušnosti)

Ing. Ján Mrva (SDKÚ-DS)

RNDr. Oto Nevický (SDKÚ-DS)

Nadežda Orságová (SDKÚ-DS)

Ing. Katarína Otčenášová (SDKÚ-DS)

Ing. arch. Andrej Petrek (SDKÚ-DS)

Ing. Branislav Raninec (SDKÚ-DS)

Ing. Peter Šinály (SDKÚ-DS)

Ing. Peter Šramko (KDH)

PaedDr. Milan Trstenský (SDKÚ-DS)

Martin Wolf (NF)

PhDr. Branislav Zahradník (SDKÚ-DS)

Soňa Záporožanová (SDKÚ-DS)

Ing. Jozef Závodský (KDH)

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie 

sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov mesta – 

odborníkov. Komisie vypracúvajú odborné 

stanoviská k materiálom, o ktorých následne 

rokuje mestská rada a mestské zastupiteľstvo.

Komisie mestského 
zastupiteľstva
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Komisie mestského zastupiteľstva:

Komisia mandátová 

Komisia legislatívno-právna 

Komisia finančnej stratégie 

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta 

Komisia územného a strategického plánovania 

Komisia životného prostredia a výstavby 

Komisia dopravy a informačných systémov 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 

Komisia pre šport a rekreáciu 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 

Komisia rozvoja bývania 

Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov MZ 

 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným 

a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. 

Plní aj funkciu poradného orgánu primátora. 

Postavenie mestskej rady rieši Článok 18 Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy.

Mestská rada sa skladá z námestníkov primátora 

a z ďalších členov do počtu 10, ktorých volí 

mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na 

celé funkčné obdobie, zo starostov všetkých 

mestských častí, z primátora. 

 

Mestská rada: 

Dušan Antoš, starosta MČ Rusovce 

doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., poslankyňa 

MZ

RNDr. Milan Cílek, 1. námestník primátora

RNDr. Marta Černá, poslankyňa MZ

Ing. Slavomír Drozd, starosta MČ Ružinov

Ing. Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta 

SR Bratislavy

Anna Dyttertová, námestníčka primátora 

Ing. Tomáš Fabor, poslanec MZ 

Mgr. Ladislav Fatura, starosta MČ Vrakuňa 

Gabriela Ferenčáková, starostka MČ Čunovo 

Ing. Richard Frimmel, starosta MČ Nové Mesto 

Mestská rada
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta MČ 

Petržalka 

Ing. Iveta Hanulíková, starostka MČ Karlova Ves 

Ing. Ernest Huska, poslanec MZ

Eva Jandošová, poslankyňa MZ 

Mgr. Oľga Keltošová, starostka MČ Lamač 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Devín 

JUDr. Tomáš Korček, námestník primátora 

Vladimír Kubovič, starosta MČ Záhorská Bystrica 

Ing. Peter Lenč, poslanec MZ

Ing. Vladimír Mráz, starosta MČ Devínska Nová 

Ves 

Ing. Ján Mrva, starosta MČ Vajnory 

Alžbeta Ožvaldová, starostka MČ Podunajské 

Biskupice 

Ing. arch. Andrej Petrek, starosta MČ Staré Mesto 

Ing. Ján Sandtner, starosta MČ Dúbravka 

Ing. Pavol Škodler, starosta MČ Jarovce 

Ing. Peter Šramko, poslanec MZ 

doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc., starosta MČ Rača 

Mestský kontrolór je zamestnancom hlavného 

mesta, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh 

vyplývajúcich z celomestských pôsobností 

hlavného mesta, kontroluje príjmy a výdavky 

rozpočtu hlavného mesta, ako aj nakladanie 

s majetkom vo vlastníctve hlavného mesta. 

Vypracúva odborné stanoviská k rozpočtu 

a k záverečnému účtu pred ich schválením 

v mestskom zastupiteľstve. Mestský kontrolór 

vykonáva kontroly na magistráte, v mestskej 

polícii, v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách zriadených hlavným mestom.

Mestského kontrolóra do funkcie ustanovuje 

a z funkcie ho i odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

Mestský kontrolór za svoju činnosť zodpovedá 

mestskému zastupiteľstvu. 

Mestská kontrolórka:

Ing. Katarína Kalasová

Mestský kontrolór



Ľudské zdroje

Počet zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12. 2007 bol celkom 504 zamestnancov. 

Počet zamestnancov Mestskej polície  k 31.12. 2007 bol celkom 277 zamestnancov. 

Počet zamestnancov v rozpočtových organizáciách hlavného mesta k 31.12. 2007 bol celkom 1 015  zamestnancov.

Počet zamestnancov magistrátu k 31. 12. 2007 vo fyzických osobách 504

z toho: muži 139

ženy  365

administratíva 449

robotnícke profesie 55

na neurčitý čas 444

na určitú dobu  60

na kratší pracovný čas  28

vedúci zamestnanci 69

Počet osôb pracujúcich na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 68
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                                                                                     Počet zamestnancov

Centrá voľného času 65 z toho: pedagogickí 33

ostatní 32

Základné umelecké školy 537 z toho: pedagogickí 464

ostatní 73

Domovy dôchodcov a penzióny 351

Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a RETEST 62

Počet zamestnancov v príspevkových organizáciách hlavného mesta k 31.12. 2007 bol celkom 811 zamestnancov.

Mestská knižnica 70

Galéria mesta Bratislavy 76

Múzeum mesta Bratislavy 89

Mestský ústav ochrany pamiatok 16

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 103

Zoologická záhrada 70

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 169

Paming – mestský investor pamiatkovej ochrany 15

Marianum – pohrebníctvo 165

Mestské lesy 14

Generálny investor Bratislavy 24

Hlavný architekt

Úlohou hlavného architekta je chrániť a zveľaďovať 

kultúrne, historické, architektonické a prírodné 

hodnoty Bratislavy, dôsledne vyžadovať 

rešpektovanie regulatívov a územného plánu, 

iniciovať koncepciu systémovej premeny sídlisk na 

mesto, riešiť významné investície verejnými 

súťažami, iniciovať a podporovať progresívne 

formy bývania, vypracovať koncepciu riešenia 

panorámy mesta a výškových dominánt, ako aj 

koncepciu usporiadania vstupov do mesta. 

Osobitnou úlohou je pripraviť návrh definitívneho 

riešenia postavenia hlavného architekta Bratislavy. 

Hlavný architekt hlavného mesta SR Bratislavy:

Prof. Ing.arch. Štefan Šlachta, PhD.
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ŠTRUKTÚRA  VOLENÝCH  ORGÁNOV  A ŠTRUKTÚRA MAGISTRÁTU  HLAVNÉHO  MESTA  SR  BRATISLAVY

MESTSKÝ KONTROLÓR                                                     
Ing. KATARÍNA KALASOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTSKÁ RADA

NÁMESTNÍK  PRIMÁTORA
JUDr. TOMÁŠ KORČEK

NÁMESTNÍČKA  PRIMÁTORA
ANNA DYTTERTOVÁ

PRVÝ NÁMESTNÍK  PRIMÁTORA
RNDr. MILAN CÍLEK

KOMISIA LEGISLATÍVNO-PRÁVNA KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ 
A ZDRAVOTNÍCTVA

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE

III. SEKCIA - SPRÁVY A NAKLADANIA 
S NEHNUT. MAJETKOM MESTA

ODDELENIE SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ

ODDELENIE NÁJMOV NEHNUTEĽNOSTÍ

ODDELENIE TECHNICKÉHO 
ZABEZPEČENIA BUDOV

II. SEKCIA – ÚZEMNÝCH 
PROGRAMOV MESTA

REFERÁT ŠPECIÁLNEHO 
STAVEBNÉHO ÚRADU

ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA 
A ROZVOJA MESTA

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ODDELENIE MESTSKEJ ZELENE

I. SEKCIA - EKONOMICKÉHO 
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

FINANČNÉ ODDELENIE

ODDELENIE TVORBY FINANČNÝCH 
ZDROJOV

ODDELENIE MIESTNYCH DANÍ 
A POPLATKOV

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

ODDELENIE KULTÚRY, ŠKOLSTVA 
A ŠPORTU

ODDELENIE POŽIARNEJ PREVENCIE

KOMISIA PRE OCHRANU
VEREJNÉHO PORIADKU

KOMISIA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A VÝSTAVBY

KOMISIA ÚZEMNÉHO 
A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

KOMISIA PRE SPRÁVU 

A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH 

A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO 

A VZDELÁVANIE

KOMISIA PRE ŠPORT 
A REKREÁCIU

KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY 
HISTORICKÝCH PAMIATOK

KOMISIA ROZVOJA BÝVANIA KOMISIA DOPRAVY 
A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV



PRIMÁTOR
Ing. ANDREJ ĎURKOVSKÝ

DLHODOBO  UVOĽNENÝ POSLANEC  PRE  NDS
Ing. TOMÁŠ FABOR

KOMISIA MANDÁTOVÁ

MESTSKÁ POLÍCIA
JUDr. ZUZANA ZAJACOVÁ, náčelníčka

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

ODDELENIE ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV
A PROTOKOLU

ODDELENIE
A KOMUNIKÁCIE

 MARKETINGU 

HLAVNÝ ARCHITEKT

PORADCOVSKÝ ZBOR

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ

RIADITEĽKA  MAGISTRÁTU
Ing. ANNA PAVLOVIČOVÁ

IV. SEKCIA - DOPRAVY 
A CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA

REFERÁT VÝSTAVBY

ODDELENIE DOPRAVNÉHO PLÁNOVANIA 
A RIADENIA DOPRAVY

ODDELENIE PREVÁDZKY DOPRAVY

ODDELENIE CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA

SEKRETARIÁT

REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA, 
BOZP a OP

SLUŽBY OBČANOM

ÚTVARY MIMO SEKCIÍ

ODDELENIE INFORMATIKY

ODDELENIE LEGISLATÍVNO-PRÁVNE

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

ODDELENIE ORGANIZAČNÉ

ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY

UBYTOVACIE ZARIADENIE FORTUNA

UBYTOVACIE ZARIADENIE KOPČIANSKA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KLOKAN

REKREAČNÉ ZARIADENIA
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KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU 
PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJ. FUNKCIONÁROV

Poznámka:

Zamestnancami hlavného mesta SR Bratislavy 

sú okrem zamestnancov pracujúcich na magistráte 

aj zamestnanci, ktorí pracujú v týchto zariadeniach:
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Činnosť mestskej polície

Úlohy uložené v priebehu roku 2007 mestskej 

polícii primátorom hlavného mesta, námestníkom 

primátora hlavného mesta a starostami mestských 

častí boli zamerané predovšetkým na kontrolu 

dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, 

týkajúcich sa dodržiavania čistoty a poriadku, 

zákazu zakladania nelegálnych skládok odpadu, 

dodržiavania prevádzkových hodín a nočného 

kľudu v konkrétne určených prevádzkach, ako aj 

na zabezpečovanie verejného poriadku pri rôznych 

verejných, kultúrno-spoločenských a športových 

podujatiach. Na priechodoch pre chodcov 

dohliadali príslušníci mestskej polície na 

bezpečnosť školopovinných detí. 

Na základe požiadaviek z miestnych úradov 

asistovali príslušníci mestskej polície pri výkone 

rozhodnutí o vysťahovaní priestorov, ktoré sú 

majetkom mesta. Hliadky mestskej polície 

zasahovali aj v prípadoch oznámení od občanov 

pri podozrení z páchania priestupku alebo 

trestného činu, prípadne zabezpečovali privolanie 

rýchlej zdravotníckej pomoci k zraneným osobám. 

V roku 2007 mestská polícia pokračovala v 

realizácii okrskového systému. Do konca roku bolo 

14 príslušníkov mestskej polície zaradených na 

pracovnej pozícii okrskár a od 1. januára 2008 

pôsobí v pridelených okrskoch 16 okrskárov. Ich 

pracovnou náplňou je predovšetkým preventívne 

pôsobiť pri zabezpečovaní dohľadu nad verejným 

poriadkom, ako aj zabezpečovať prvý kontakt 

medzi verejnosťou a políciou pri riešení podnetov a 

oprávnených záujmov občanov. 

Informačný systém mestskej polície obsahuje 

okrem iných súborov i evidencie psov z 13 

mestských častí, ktoré sú pravidelne aktualizované. 

Evidencie psov vedené mestskými časťami v 

elektronickej podobe poskytli mestské časti Staré 

Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, 

Nové Mesto, Rača, Vajnory, Dúbravka, Devínska 

Nová Ves, Karlova Ves, Lamač, Petržalka a 

Rusovce. Ostatné mestské časti poskytnú túto 

evidenciu až po spracovaní potrebných údajov do 

požadovaného elektronického formátu. 

Pre informovanie verejnosti slúži aj webová 

stránka www.msp.bratislava.sk, kde sú pravidelne 

uverejňované aktuálne informácie o činnosti 

mestskej polície. Nachádza sa tam aj „Register 

odtiahnutých vozidiel“, ktorý je možné využiť k 

informácii o prípadnom odtiahnutí konkrétneho 

motorového vozidla mestskou políciou na území 

hlavného mesta. Register je okamžite po 

odtiahnutí motorového vozidla aktualizovaný a po 

zadaní požadovaných údajov v priebehu 

niekoľkých minút je schopný vygenerovať 

požiadavku občana. 

V priebehu roka 2007 pokračovala mestská polícia 

v realizácii preventívneho projektu zameraného na 

žiakov - piatakov základných škôl pod názvom 

„Správaj sa normálne“. V školskom roku 

2006/2007 bolo do projektu zapojených osem 

bratislavských základných škôl. Lektorskú činnosť v 

tomto projekte realizovalo 7 vyškolených 

príslušníkov mestskej polície.

V rámci preventívnych aktivít sa mestská polícia 

podieľala na dopravnej výchove na základných 

školách prostredníctvom prenosného dopravného 

ihriska. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci 

navštevujúci I. stupeň základných škôl, ako aj deti 

v predškolských zariadeniach. Praktické cvičenia 

boli realizované na ZŠ v Záhorskej Bystrici, 

Vajnoroch, ako aj na Dlhých Dieloch.

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
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Porovnanie dosiahnutých výsledkov MsP v roku 2007 s rokom 2006:

Činnosť 2007 2006 Rozdiel

Priestupky spolu 85 016 86 567 -1 551

Priestupky vybavené blokovou pokutou 46 859 45 434 1 425

Blokové pokuty v Sk 13 174 800 11 323 900 1 850 900

Priestupky vybavené dohovorom 31 095 33 199 -2 104

Ostatné riešené priestupky 7 062 7 934 -872

Zistenie a oznámenie trestného činu 35 52 -17

Počet založených imobilizérov 22 812 20 697 2 115

Počet odtiahnutých vozidiel priestupcu 9 332 9 039 293
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Prehľad priestupkov riešených MsP v zmysle VZN, porovnanie s rokom 2006:

Oblasť porušovania VZN 2007 2006 Rozdiel

čistota a poriadok 8 882 8 717 165

kontajnery a ich stojiská 419 168 251

čistota chodníkov 18 139 -121

vodenie psov 2 389 4 039 -1 650

chov zvierat (najmä poplatky za psa, evid. známka) 2 20 -18

poplatok z reklamy + plagáty 27 44 -17

trhový poriadok 45 104 -59

ambulantný predaj 403 957 -554

záverečné hodiny 552 519 33

užívanie verejného priestranstva 102 126 -24

ochrana zelene, státie na zeleni 8 404 6 716 1 688

pešia zóna 2 922 3 241 -319

zóna s obmedzeným státím 8 212 7 628 584

nepovolené státie na parkovacích boxoch 4 810 5 369 -559

vraky 173 243 -70

vykonávanie taxislužby 279 208 71

požívanie alkohol. nápojov na verejných priestranstvách 5 245 5 950 -705

pyrotechnika 34 63 -29

obťažovanie osôb 935 1 477 -542

sexuálne služby 42 80 -38

ostatné VZN 263 342 -79

Spolu 44 158 46 150 -1 992
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Nová centrála 
kamerového systému 
Mestskej polície

Od januára 2007 využívala mestská polícia novú 

centrálu kamerového systému. Štyridsaťštyri 

navzájom prepojených kamier monitoruje väčšiu 

časť mesta. Nový systém, ktorý je štandardnou 

výbavou európskych miest, má pomôcť pri 

znižovaní a odhaľovaní kriminality. Kamerový 

systém dáva možnosť aj na monitorovanie 

samotného výkonu hliadok mestskej polície, na 

kontrolu zákazov parkovania ap.

 

Najviac kamier – 17 - je v Starom Meste. 

V mestskej časti Petržalka verejný poriadok 

monitoruje 11 kamier, v mestskej časti Nové 

Mesto je v prevádzke 7 kamier, rovnako ako 

v mestskej časti Ružinov. V decembri 2006 boli 

spustené do prevádzky dve kamery v mestskej 

časti Lamač, ktoré monitorujú priestor Malo-

karpatského námestia a okolie Základnej školy na 

Malokarpatskom námestí.

Výstupy z kamerového systému vo forme foto-

grafií, alebo záznamov pomáhajú orgánom činným 

v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumen-

tovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. 

Z dôvodu dodržiavania predpisov, týkajúcich sa 

režimového pracoviska, je možnosť poskytnutia 

záznamu len na základe písomnej žiadosti. V roku 

2007 bolo pomocou kamerového systému 

riešených 5 976 udalostí. 

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Zasahovanie hliadok na podnety občanov a na zistenia cez kamerový systém

Zdroj podnetov 2007 2006 Rozdiel

Hlásenie na linku 159 11 569 8 487 3 082

Telefonický podnet na číslo výkonného útvaru 4 593 4 784 -191

Oznámenie osobne na výkonnom útvare 547 563 -16

Kamerový systém 5 976 5 969 7
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státie na zeleni 18,6%

čistota a poriadok 20,1%

požívanie alkoholu na ver. priestr. 11,9%

pešia zóna 6,6%

zóna s obmedzeným státím 18,6%

vedenie psov 5,2%

ostatné 19,0%

Riešenie priestupkov v zmysle VZN za rok 2007
(percentuálne vyjadrenie)
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Stanica jazdeckej polície 
a kynológie

Táto špecializovaná stanica mestskej polície plnila 

v roku 2007 úlohy spojené so zabezpečovaním 

verejného poriadku pri kultúrnych a športových 

podujatiach, pri preventívno-bezpečnostných 

akciách a pri posilňovaní služby v prospech 

ostatných okrskových staníc mestskej polície, 

vrátane kontroly dodržiavania verejného poriadku 

v okolí a v objektoch bratislavských cintorínov v 

súvislosti so zvýšenou návštevnosťou počas 

októbrových a novembrových dní, v Starom Meste 

počas trvania vianočných trhov a pri oslavách 

príchodu nového roku. 

Počas letnej turistickej sezóny zabezpečovali 

príslušníci mestskej polície so psami verejný 

poriadok v centre hlavného mesta a ďalších 

lokalitách so zameraním na predchádzanie 

páchania priestupkov a trestnej činnosti. Služobná 

činnosť bola zameraná predovšetkým na lokality: 

pešia zóna v mestskej časti Staré Mesto, 

Obchodná ulica, Predstaničné námestie, Námestie 

Slobody a Podhradie, lokalita Kuchajda, mestská 

časť Devín. 

Významným bolo plnenie úloh pomocou 

služobných koní v ťažko prístupných terénoch 

v lokalitách, ako sú napr. Partizánska lúka, Železná 

studnička, Bratislavský lesopark ap. Úlohy boli 

zamerané najmä na kontrolu ochrany životného 

prostredia, kontrolu dodržiavania zákazu zaklada-

nia ohňov a na kontrolu dodržiavania zákazu 

vjazdu motorových vozidiel a ich parkovanie, 

vrátane zákazu parkovania na zeleni v týchto 

lokalitách.
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Nový územný plán 
Bratislavy

V posledný májový deň 2007 poslanci Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

schválili nový Územný plán hlavného mesta SR 

Bratislavy (ÚPN) ako zásadný dokument, ktorý slúži 

ako podklad na rozvoj hlavného mesta približne 

v horizonte do roku 2030. 

ÚPN je základným územnoplánovacím nástrojom 

vytvárajúcim predpoklady pre harmonický rozvoj 

Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území 

mesta. Nový územný plán chápe Bratislavu nielen 

ako regionálne centrum a hlavné mesto Slovenskej 

republiky, ale aj ako významnú súčasť stredo-

európskeho priestoru so všetkými súvislosťami. 

Komplexne rieši priestorové usporiadanie 

a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a 

činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné 

prostredie a ekologickú stabilitu. Územný plán 

Bratislavy ustanovuje zásady a regulatívy 

priestorového usporiadania, funkčného využívania 

územia, starostlivosti o životné prostredie, 

verejného dopravného, technického a občianskeho 

vybavenia a vymedzuje plochy pre verejno-

prospešné stavby, pre vykonanie asanácií a pre 

chránené časti krajiny. Týmto základným 

dokumentom sa riadia podrobnejšie dokumentácie 

- územné plány zón - a usmerňuje sa investičná 

činnosť na území mesta. Tento dokument je 

podkladom pre územné rozhodovanie.

Dosiaľ posledný územný plán mesta Bratislavy 

pochádza ešte z roku 1976. Jeho doplnok bol 

schválený v roku 1982 a v roku 1985. Doteraz 

platná Aktualizácia územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy bola z roku 1993. Historicky prvý 

územný plán Bratislavy pochádza ešte z roku 1907.

Návrh územného plánu bol predložený na verejné 

prerokovanie, zároveň bol prerokovaný so širokou 

odbornou a laickou verejnosťou, s obyvateľmi, 

združeniami a záujmovými skupinami. Mestské 

časti Bratislavy svoje stanoviská a pripomienky 

uplatnené v prerokovaní návrhu ÚPN prerokovali 

na úrovni miestnych zastupiteľstiev. V rámci 

prerokovania návrhu územného plánu zabezpečil 

obstarávateľ vypracovanie expertného posudku. 

V prerokovaní návrhu ÚPN bolo podaných 

približne 700 podaní fyzických a právnických osôb, 

ktorí podali takmer 1 000 vecných pripomienok, 

z nich bolo 125 akceptovaných a 470 zobratých 

na vedomie.      

Návrh ÚPN predkladaný na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bol programovým dokumentom, ktorý 

vznikol ako výsledok dohôd a kompromisov 

dosiahnutých rokovaniami všetkých zaintereso-

vaných subjektov. Po schválení sa stáva nástrojom 

územného plánovania, prostredníctvom ktorého sa 

budú napĺňať ciele a úlohy územného plánovania 

na území hlavného mesta. Týmito cieľmi je najmä 

vytváranie predpokladov pre súlad všetkých 

činností v území, s dôrazom na tvorbu 

urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby 

krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych 

hodnôt, starostlivosti o životné prostredie 

a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. 

Územný plán vytvára predpoklady pre formovanie 

Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska 

v medzinárodných, cezhraničných a domácich 

súvislostiach ako:

· jadra bratislavskej aglomerácie – historický uzol 

európskych migračných ciest zo severu na juh 

Európy (Jantárová cesta), z východu na západ 

(Podunajská cesta);

Koncepcia rozvoja Bratislavy a jej uplatnenie 

v návrhu územného plánu
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· jednej z reprezentačných metropol Európy 

a Podunajska;

· jedného z ťažiskových jadier mestského regiónu 

Viedeň – Bratislava – Györ;

· „brány“ pre výmenu kultúrnohistorických 

hodnôt západnej a východnej Európy;

· centra tvorby a výmeny špičkových informácií 

pre rozvoj ekonomickej a hospodárskej základne 

mesta a celého Slovenska;

· príjemného a bezpečného domova pre svojich 

obyvateľov a návštevníkov; 

· mesta s trvalo udržateľným rozvojom, s vysokou 

kvalitou života pre všetky vrstvy obyvateľov, 

s ochranou hodnôt kultúrneho dedičstva 

a prírodného zázemia.

 

Dlhodobé formovanie hlavného mesta sa opiera 

o prijatú Stratégiu rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy z roku 1999, závery celoštátnych 

dokumentov, najmä záväznú časť Koncepcie 

územného rozvoja Slovenska a regionálnych 

dokumentov, najmä záväznú časť Územného 

plánu veľkého územného celku Bratislavského 

kraja, závery spoločných medzinárodných 

dokumentov pre rozvoj a spoluprácu metropol 

Európy, Podunajska a strategických dokumentov 

pre rozvoj stredoeurópskeho priestoru. 

 

 

V novom ÚPN sú vytvorené predpoklady pre 

vybudovanie regionálnych rozvojových pólov 

v prihraničných väzbách mesta Bratislavy 

v kĺbových priestoroch s lokalizáciou nových 

regionálnych obslužných centier, hospodárskych 

aktivít a športovo-rekreačných centier regionál-

neho významu: 

· v severozápadnom rozvojovom póle v priestore 

Lamačskej brány;

· v južnom regionálnom rozvojovom póle v smere 

mestská časť Rusovce - Čunovo – Rajka -  

Mosonmagyárovár, najmä zhodnotenie rekreač-

ného potenciálu vodného diela na Dunaji pre 

rekreáciu, vodné športy a cestovný ruch 

v lokalitách pri Jarovskom ramene - veslárska 

dráha olympijských parametrov a areál Čunovo - 

medzinárodné centrum turistického ruchu 

orientované na vodné športy;

· v juhozápadnom rozvojovom póle v smere 

Bratislava – jadro Bratislavského regiónu 

mestská časť Petržalka – Berg – Wolfsthal – 

Hainburg a v smere Jarovce – Kittsee – Bruck a/L 

– rozvoj reprezentačných, obslužných hospo-

dárskych i športovo- rekreačných aktivít.

· severovýchodný rozvojový pól v smere mestská 

časť Rača, Vajnory, Svätý Jur - podpora kultúrno-

spoločenských tradícií vinohradníctva;

· východný rozvojový pól v smere východné časti 

Ružinova, Nového Mesta, Vajnor v pokračovaní 

Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo – dobudovanie 

regionálnych obslužných a športovo-rekreač-

ných centier vo väzbe na Zlaté piesky a pri 

Ivanskej ceste;

· južný rozvojový pól v smere mestská časť 

Podunajské Biskupice, Rovinka, Dunajská Lužná 

– návrh regionálneho obslužného centra 

v južnej časti Podunajských Biskupíc.

 

 

V priestorovom i funkčno-prevádzkovom riešení 

širších vzťahov stredoeurópskeho záujmového 

územia sa považuje za základnú kostru ekologickej 

stability systém nadnárodných a nadregionálnych 

biokoridorov a biocentier vrátane veľkoplošných 

chránených území, ktoré sú súčasťou Európskej 

ekologickej siete – EECONET. ÚPN rešpektuje 

a uplatňuje regulatívy pre ochranu prírodných 

hodnôt európskeho významu:

· veľkoplošných chránených území CHKO - Malé 

Karpaty, Morava, Dunajské luhy, chránená vodo-

hospodárska oblasť Žitný ostrov, veľkozdrojov 

pitnej vody na území Bratislavy vrátane 

predpokladov pre zachovanie prírodných 

hodnôt priľahlých území Rakúska (chránený 

park Neusiedler See) a Maďarska; 

· nadnárodných biokoridorov biosférického 

a nadregionálneho významu s nadregionálnymi 

biocentrami pozdĺž tokov Dunaja, Moravy, 

v priestore záhorských lesov a v smere hrebeňov 

Malých Karpát a Podkarpatského pásu;

· území vymedzených Ramsarskou dohodou, 

území zaradených do NATURA 2000 – chránené 

vtáčie územia a území európskeho významu. 

Vzťah hlavného mesta k domácemu zázemiu 

Ochrana prírody a tvorba krajiny
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Nový mestský park medzi 
Veľkým a Malým 
Draždiakom

Najdôležitejším projektom, ktorý začala pripra-

vovať samospráva hlavného mesta v roku 2007, je 

tvorba nového celomestského parku na území 

medzi Veľkým a Malým Draždiakom v Petržalke. 

Zámer bol v apríli prerokovaný s predstaviteľmi 

mestskej časti Petržalka, ktorí podporili budovanie 

nového parku a prisľúbili, že sa budú podieľať na 

jeho realizácii a poskytnú všetku potrebnú 

súčinnosť.

Na území veľkom okolo 50 hektárov vyrastie 

moderný pobytový park, v ktorom si prídu na svoje 

všetky vrstvy obyvateľov, rodiny s deťmi, starší 

obyvatelia, ale aj mládež. Nebudú chýbať všetky 

potrebné zariadenia – detské ihriská, moderné 

športoviská, náučný chodník, preliezky, miesta na 

opekanie ap. Park bude mať podobný charakter, 

ako na Partizánskej lúke, len bude oveľa väčší.

Oddelenie územného plánovania magistrátu 

vypracovalo zadanie pre Urbanistickú štúdiu 

a vypísalo verejnú súťaž. Začal sa tiež proces 

majetkového vysporiadania pozemkov.

 

V územnom pláne sa vytvárajú predpoklady pre 

prinavrátenie hodnôt prírody lužných lesov ako 

súčasti prírodných parkov Podunajska. 

 

 

ÚPN rešpektuje a podporuje strategické priority 

pre dobudovanie a rozvoj Bratislavy:

· vytvorenie predpokladov pre dobudovanie 

najatraktívnejších lokalít centra mesta na oboch 

brehoch Dunaja – zóny Pribinova, Podhradie, 

PKO, Predstaničný priestor, pravobrežná časť 

celomestského centra od veľtržného areálu až 

po Prístavný most;

· vytvorenie predpokladov pre dobudovanie 

ťažiskových priestorov jednotlivých mestských 

častí;

· vytvorenie predpokladov pre opätovnú 

realizáciu nájomných bytov, podpora rozvoja 

bývania v súkromnom sektore vo formách 

zodpovedajúcich charakteristike prostredia 

jednotlivých mestských častí;

· začatie budovania nosného systému MHD  - 

I. etapa Petržalka – ľavobrežné nábrežie (kom-

patibilný s jestvujúcou električkou, zároveň 

rešpektujúci cieľové duálne riešenie s podpovr-

chovým vedením pod riekou Dunaj a ľavobrežnú 

časť celomestského centra). Tento projekt 

predstavuje zároveň možnosť vybudovania 

centrálneho mestotvorného priestoru Petržalky;

· dobudovávanie mestských komunikačných 

systémov; 

· revitalizácia športovo–rekreačných priestorov 

v prírodnom prostredí Malých Karpát a podpora 

realizácie nových priestorov najmä vo väzbe na 

Dunaj;

· dobudovanie ochrany mesta proti veľkým 

vodám na Dunaji.

 

Strategické priority celomestských vzťahov
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Revitalizácia zelene na 
Trnavskej ceste 

Hlavné mesto pristúpilo k revitalizácii zelene 

v stredovom páse na Trnavskej ceste, ktorá patrila 

tradične k najkrajším plochám tzv. prícestnej 

zelene v celej Bratislave. V rámci prípravnej etapy 

revitalizácie stredového pásu zelene na Trnavskej 

ceste sa uskutočnil schválený výrub 23 ks stromov 

napadnutých chorobami alebo ohrozujúcich 

bezpečnosť premávky, zdravia a majetku na 

základe posudkov znalcov – fytopatológov. 

Magistrát presadil niekoľko nižších stromov, ktoré 

sa nehodia do koncepcie projektu. Nanovo sa 

vysadilo 17 ks odrastených stromov, 16 ks 

odrastených magnólií a 300 ks kríkov. Tieto úpravy 

stáli 3,6 mil. Sk, ktoré sponzorsky poskytla mestu 

spoločnosť Slovnaft. 

V revitalizácii sa bude pokračovať. Celkové náklady 

na revitalizáciu zeleného pásu na Trnavskej ceste si 

vyžiadajú 24 miliónov korún, pričom celková 

výmera upravovaných plôch je 9 268 m².

Stav zelene na Trnavskej ceste, ktorá je jednou 

z najdôležitejších komunikácií v Bratislave, bol 

nevyhovujúci najmä preto, že zeleň tu v minulosti 

nebola vysádzaná s jasným koncepčným 

a kompozičným zámerom. Niektoré stromy boli 

v zlom stave, viaceré ohrozovali účastníkov 

dopravy. Zeleň je dokladom málo odborného 

prístupu k vysádzaniu prícestnej zelene v minulých 

rokoch, keď sa sadili do najviac ohrozovaného 

prostredia nevhodné druhy kríkov a stromov. Po 

dohode s mestskými časťami, mimovládnymi 

organizáciami, ako aj orgánmi životného 

prostredia sa prehodnocuje postup pri výsadbe 

celoplošne v celej Bratislave, vrátane náhradnej 

výsadby za výrub zelene pri investičnej činnosti. 

Záhrady pre všetkých

Hlavné mesto v spolupráci s Fakultou architektúry 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

a Technische Universität Wien realizuje projekt 

„Záhrady pre všetkých“ (Gardens for Everyone), 

ktorý je financovaný zo zdrojov Programu Iniciatívy 

spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská 

republika. Projekt bol rozvrhnutý na obdobie 13 

mesiacov od septembra 2006 do konca septembra 

2007 a podieľajú sa na ňom aj samosprávy 

mestských častí Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka 

a Podunajské Biskupice. Celkové náklady projektu 

sú 2 mil. Sk, pričom 50 percent hradí Európsky 

fond regionálneho rozvoja (ERDF), 45 percent 

štátny rozpočet SR a 5 percent spolufinancuje 

Hlavné mesto SR Bratislava z vlastného rozpočtu.

Teoretická časť projektu riešila vytipovanie 

vhodných lokalít na obnovu alebo vytvorenie 

nových verejných parkov, ktoré by slúžili 

predovšetkým pre potreby obyvateľov bývajúcich 

na priľahlých sídliskách. Napokon bolo vybraných 

10 vhodných lokalít v Petržalke, Dúbravke, Karlovej 

Vsi (Dlhé Diely) a Podunajských Biskupiciach. 

Do praktickej časti projektu sa zapojili partneri 

z Technische Universität Wien (TUW) a Fakulty 

architektúry STU v Bratislave. Študenti architektúry 

oboch univerzít sa v marci a apríli aktívne zúčastnili 

na dvoch trojdenných workshopov, na ktorých si 

vybrali z určených lokalít a spracovali ideové 

návrhy riešenia parkov pod odborným dohľadom 

prof. Richarda Stilesa z TUW a odborných 

konzultantov - záhradných architektov - Ing. 

Alžbety Ondrušovej a Ing. Zoltána Balka z FA STU. 

Každý tím realizoval v lokalite, ktorú si zvolil, 

prieskum medzi obyvateľmi, na základe ktorého 

zvolil koncept a detaily svojho riešenia parkovej 

úpravy. 
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Vzhľadom na účasť študentov programu ERASMUS 

na projekte, nové bratislavské parky navrhovali 

mladí ľudia zo Slovenska, Rakúska, ale aj Turecka, 

Rumunska, Grécka, Talianska a Japonska. V máji 

boli všetky spracované návrhy prezentované pred 

odbornou komisiou, ktorá na realizáciu vybrala tri 

najlepšie riešenia. Zhodou okolností, autormi 

všetkých troch vybraných návrhov sú študenti 

Technickej univerzity vo Viedni:

- Park na Pekníkovej ulici, Dúbravka: Roman 

Flenreisz, Doris Medek; 

- Park pri Jiráskovej ulici, Petržalka: Nami 

Takeyama, Cnizeburau Karacizmeli, Ozen Ayden; 

- Medzijarky, tzv. Veľký kruh, Podunajské 

Biskupice: Jasenka Nina Skokic, Kersten 

Baumgartner, Reinhard Barnthaler.

Vybrané ideové návrhy v podobe študentských 

projektov boli predstavené verejnosti priamo vo 

vybraných lokalitách. Hlavným cieľom prezentácií 

návrhov bolo zapojenie samotných obyvateľov 

lokalít do tvorby životného prostredia. Občania 

v tejto fáze riešenia projektov vstúpili do ich 

finálneho spracovania vlastnými pripomienkami, 

podnetmi a konkrétnymi návrhmi, ktoré boli 

vyhodnotené a zohľadnené pri spracovaní 

definitívneho zadania na projektovú dokumentáciu 

pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia 

jednotlivých parkov.

Výstava študentských prác projektov mestských 

parkov v sídliskových štruktúrach bola v auguste 

v Galérii Spolku architektov Slovenska.  Tri vybrané 

mestské parky by mali byť vybudované najneskôr 

v prvej polovici roku 2009.

Pilotný projekt zberu 
elektroodpadu

Zmena systému zberu 
objemného odpadu

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci 

s mestskými časťami v októbri 2007 začalo 

realizovať pilotný projekt zberu elektroodpadu 

z domácností v jednotlivých mestských častiach. 

Projekt zberu elektroodpadu z domácností navrhli 

jednotlivé združenia zastupujúce výrobcov 

a dovozcov elektrozariadení na Slovensku SEWA, 

ENVIDOM, ZEO, ETALUX, ktoré ho budú realizovať 

na vlastné náklady, vrátane propagácie. 

Na začiatok projektu sa uskutočnil mobilný zber, 

ktorý sa začal realizovať postupne v jednotlivých 

mestských častiach, pričom si každá sama určila 

termíny, miesta a aj systém zberu a propagácie 

tak, aby bol zber čo najefektívnejší. 

Podobne ako vo všetkých členských štátoch EU, aj 

u nás majú zodpovednosť za celý životný cyklus 

výrobkov – od návrhu dizajnu až po ich bezpečné 

zneškodnenie a zhodnotenie na konci - výrobcovia 

elektrozariadení. Z tohto dôvodu výrobcovia 

založili profesionálne organizácie, tzv. kolektívne 

systémy, ktorých úlohou je prevziať na seba 

zodpovednosť výrobcov za celý proces nakladania 

s elektrozariadeniami spojený predovšetkým so 

systémom zberu, logistiky a recyklácie, vrátane 

financovania celého procesu. Obce majú povinnosť 

umožniť týmto kolektívnym systémom zaviesť na 

ich území systém oddeleného zberu elektroodpadu 

z domácností, resp. umožniť im využívať existujúce 

zariadenia na zber komunálneho odpadu. 

Hlavné mesto v priebehu roku 2007 zmenilo 

systém zberu veľkorozmerného a drobného 

stavebného odpadu, ktorý platil do konca roku 

2006. Princípom tohto systému bolo prideľovanie 

veľkokapacitných kontajnerov jednotlivým 

mestským častiam na základe počtu evidovaných 

obyvateľov s trvalým bydliskom. 

Mestské časti, na území ktorých sa nachádzajú 

zberné dvory, nemali kontajnery pridelené, pretože 

zo zberných dvorov OLO a.s. odvážalo naplnené 
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kontajnery priebežne podľa potreby. Cieľom tejto 

zmeny bolo vytvoriť podmienky na legálne 

uskladnenie a následnú likvidáciu odpadu a tým 

prispieť k čistote prostredia, ktorá je v spoločnom 

záujme všetkých zainteresovaných strán. 

Toto riešenie malo len dočasnú platnosť, pretože 

cieľom bolo vytvorenie siete zberných dvorov, 

ktoré zabezpečia dostatočnú kapacitu a odstránia 

znečistenie za ekonomicky výhodnejších pod-

mienok. Tento spôsob zberu nahradil aj jesenné 

upratovanie v roku 2007.

Na základe vyššie uvedeného sa rozlišovali tri 

spôsoby zberu podľa reálne vytvorených 

podmienok v jednotlivých mestských častiach:

Mestské časti s prideleným počtom veľko-

kapacitných kontajnerov v rámci nového systému 

zberu (Petržalka: 135 ks, Dúbravka: 45 ks, Nové 

mesto: 45 ks, Staré mesto: 45 ks, Karlova Ves: 38 

ks, Rača: 30 ks, Devín: 23 ks, Vrakuňa: 22 ks). 

Veľkokapacitné kontajnery sú pristavované 

priebežne v rámci harmonogramu, ktorý obsahuje 

termíny pristavenia kontajnerov určené OLO a.s. 

a miesta pristavenia, určené jednotlivými 

mestskými časťami. Tento spôsob zberu nahradil 

pôvodné jesenné upratovanie.

Mestské časti so zbernými dvormi bez pridelenia 

veľkokapacitných kontajnerov (Ružinov, Podu-

najské Biskupice, Jarovce, Rusovce, Čunovo). Na 

území týchto mestských častí sa nachádzajú 

zberné dvory, z ktorých OLO a.s. vyváža 

veľkorozmerný odpad a drobný stavebný odpad 

priebežne podľa požiadaviek ich prevádzkovateľov. 

Aj tento spôsob zberu nahradil jesenné uprato-

vanie. Z týchto mestských častí je odvezených viac 

naplnených kontajnerov, ako by im prináležalo 

uplatnením vyššie uvedenej zmeny systému.

Mestské časti bez zberných dvorov a s nízkym 

počtom obyvateľov (Vajnory, Lamač, Devín, 

Záhorská Bystrica). Tieto mestské časti by si (na 

rozdiel od  predchádzajúcich dvoch skupín) 

uplatnením nového systému zberu pohoršili. 

Vzhľadom na nízky počet obyvateľov s trvalým 

bydliskom by nedosiahli ani doteraz zaužívaný 

počet veľkokapacitných kontajnerov na jesenné 

upratovanie, t.j. 15 ks. V týchto prípadoch sa 

jesenné upratovanie riešilo individuálne. 

V budúcnosti bude OLO, a.s. uprednostňovať 

a zvýhodňovať mestské časti s existenciou 

zberných dvorov, pretože tento spôsob zberu je 

ekonomicky najvýhodnejší pri zabezpečení 

legálneho ukladania objemného odpadu.
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Otvorenie tunela SITINA

V sobotu 23. júna 2007 sa uskutočnilo slávnostné 

otvorenie tunela Sitina, ktorý sa staval tri a pol 

roka. Otvorenie bolo spojené s prezentáciou 

a prehliadkou tunela a s množstvom ďalších 

zaujímavých podujatí, vrátane prejazdu mono-

postu Formule 1 po diaľničnom úseku Bratislavy. 

Tunel Sitina nezachránil iba malebnú Patrónku. 

Významným spôsobom rieši dopravnú situáciu 

v celej západnej časti Bratislavy. Križovatka na 

Patrónke totiž v radiálno-okružnom dopravnom 

systéme hlavného mesta má dopad aj na Kramáre, 

Lamač, či dokonca Karlovu Ves, Dúbravku, Devín 

a Devínsku Novú Ves. Úsek diaľnice D2 Bratislava 

Lamačská cesta – Staré grunty je súčasťou 

európskej cesty E65 Praha – Brno – Bratislava – 

Györ – Budapešť. V súčasnosti je v Slovenskej 

republike cesta E65 okrem úseku Lamačská cesta – 

Staré grunty vybudovaná v celej dĺžke ako diaľnica 

D2. Do mesta Bratislava vstupuje na severnom 

okraji pri mestskej časti Lamač a vystupuje na juhu 

na hranici s Maďarskou republikou. 

 

Verejná súťaž na nosný 
systém MHD

Memorandum o projekte 
TEN-T 17

Hlavné mesto vypísalo verejnú súťaž na Nosný 

systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový 

úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie 

v Bratislave, I. etapa Bosákova ulica – Šafárikovo 

námestie.

Podmienky predmetnej súťaže boli zverejnené 

v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

pre verejné obstarávanie. Cieľom projektu je nájsť 

a definovať riešenie prvej ucelenej časti nosného 

systému MHD v Bratislave z prevádzkového úseku 

Janíkov dvor – Šafárikovo námestie od Bosákovej 

ulice po Šafárikovo námestie v Bratislave. 

Výsledkom obstarávania bude uzavretie rámcovej 

dohody upravujúcej podmienky na dokumentáciu 

pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

všetkých stavebných objektov vyplývajúcich 

z platného rozhodnutia o umiestnení stavby, 

dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie 

pre výber zhotoviteľa a odborného autorského 

dohľadu. 

Dôležitou súčasťou výstavby prvej etapy nosného 

dopravného systému bude rekonštrukcia najstar-

šieho bratislavského mosta cez Dunaj, ktorého 

umiestnenie pochádza z konca 19. storočia. 

V súčasnosti je na ňom umiestnená nevyužívaná 

železničná trať, komunikácia a pešia lávka.

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, minister 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny 

a generálny riaditeľ ŽSR podpísali začiatkom apríla 

2007 Memorandum o spoločnom postupe 

v príprave, realizácii a využívaní železničnej 

infraštruktúry na území hlavného mesta SR 

Bratislavy budovanej v rámci projektov TEN-T 17 

pre integráciu mestskej koľajovej dopravy 

a železničnej koľajovej dopravy. Cieľom 

schváleného dokumentu je spoločne deklarovať 

záujem vybudovať severojužné železničné 

prepojenie cez Dunaj vedené v dotyku 
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s centrálnou mestskou oblasťou a jeho využívanie 

v rámci systému integrovanej koľajovej dopravy 

zahrňujúceho i prvý prevádzkový úsek 

pripravovaného nosného systému Janíkov dvor – 

Šafárikovo námestie.

Hlavné mesto SR Bratislava sa 12. júna 2007 

pripojilo k signatárom Európskej charty 

bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je 

realizáciou rôznych opatrení znížiť do roku 2010 

úmrtnosť na cestách o polovicu. Zo Slovenska 

chartu doteraz podpísali iba Košice a Banská 

Bystrica. Okrem hlavného mesta sa k nim pridali aj 

Trenčín a Zlaté Moravce. 

Záväzok Bratislavy v podobe akčného plánu na 

roky 2007 – 2009 sa sústreďuje najmä na 

problematiku bezpečnosti infraštruktúry, 

modernizácie vozového parku mestskej hromadnej 

dopravy a zvyšovania občianskeho povedomia na 

podporu používania verejnej dopravy. Napriek 

tomu, že v posledných 5 rokoch stúpol počet 

motorových vozidiel registrovaných v Bratislave 

z 206 tisíc na takmer 240 tisíc, čo predstavuje 

jedno motorové vozidlo na dvoch obyvateľov, 

počet cestných dopravných nehôd klesol z 11 500 

na 10 680. Počet usmrtených osôb klesol takmer 

o polovicu z 32 v roku 2001 na 17 v roku 2005. 

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je 

iniciatívou Európskej komisie, generálneho 

riaditeľstva pre energiu a dopravu. Vznikla 

v Dubline v januári 2004 s cieľom zachrániť do 

roku 2010 ročne 25 tisíc životov na európskych 

cestách. Podľa štatistických údajov Európskej 

komisie, ročne v Európe zahynie v dôsledku 

dopravných nehôd až 45 tisíc ľudí. Smrť pri 

dopravnej nehode je dokonca najčastejším 

dôvodom úmrtia u Európanov mladších ako 45 

rokov.

Bratislava podpísala 
Európsku chartu 
bezpečnosti cestnej 
premávky

Podľa schváleného plánu investičných aktivít 

hlavného mesta, Bratislava investuje len 

z vlastného rozpočtu 15 miliónov euro na nákup 

nových autobusov, električiek a trolejbusov. 

O nadobudnutí ďalších uvažuje formou operač-

ného lízingu. Prostredníctvom individualizovaného 

marketingu a informačných kampaní sa hlavné 

mesto pokúsi do troch rokov znížiť používanie áut 

v dennej premávke o 7 percent oproti dnešnému 

stavu.

 

 

Koncom júna 2007 došlo k slávnostnému podpisu 

Dohody o spolupráci pri realizácii Bratislavskej 

integrovanej dopravy (BID). Účastníkmi Dohody 

boli na jednej strane koordinátor prípravy BID - 

Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., zastupu-

júca záujmy svojich zakladateľov v tejto oblasti – 

Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného 

mesta SR Bratislava a na druhej strane rozhodujúci 

dopravcovia na území regiónu, ktorí budú 

vykonávať verejnú dopravu v bratislavskom 

regióne a na území mesta v rámci pripravovaného 

projektu BID: Dopravný podnik Bratislava, a.s., 

Slovak Lines, a.s., Železničná spoločnosť 

Slovensko, a.s., Železnice Slovenskej republiky. 

Podpísaná zmluva vytvára základné rámcové 

predpoklady pre spoluprácu všetkých zúčastne-

ných subjektov pri realizácii Bratislavskej 

integrovanej dopravy s termínom začatia I. etapy 

na jar 2008. 

Integrovaný dopravný systém verejnej hromadnej 

dopravy osôb na území Bratislavského samo-

správneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy je 

systém spájajúci jednotlivé druhy verejnej 

hromadnej dopravy osôb za účelom zjednotenia 

dopravných, tarifných a ekonomických sústav 

dopravcov s cieľom zabezpečiť účelnú, efektívnu 

a kvalitnú dopravnú obsluhu územia regiónu.

Dohoda o Bratislavskej 
integrovanej doprave
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Deň bez áut
  

Bratislava sa pripojila k tohtoročnému Európskemu 

týždňu mobility a dňu bez áut. Kampaň Európsky 

týždeň mobility od roku 2002 každoročne 

vyhlasuje Európska komisia. Tohtoročnou nosnou 

témou kampane bola téma „Ulice pre ľudí“, ktorej 

cieľom je dosiahnuť, aby v uliciach miest vznikalo 

viac priestoru pre chodcov a cyklistov s využitím 

verejnej osobnej dopravy namiesto individuálnej 

automobilovej dopravy. Dôraz sa kladie aj na 

nevyhnutnosť zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách. 

Počas Dňa bez áut boli pripravené viaceré 

podujatia, ktoré upozornili na túto problematiku. 

Patrilo medzi ne uzavretie Starého mosta pre 

automobilovú dopravu, cyklojazda, jazda 

korčuliarov, kultúrne vystúpenia v priestore 

parkoviska na Gondovej ulici pri Starom moste. Bol 

vytvorený priestor na diskusie občanov 

s organizátormi a spoluorganizátormi Dňa bez áut. 

V tento deň premávala mestská hromadná 

doprava zadarmo, čo bol príspevok Dopravného 

podniku Bratislavy k podujatiu. 

Cyklistická doprava tvorí v súčasnosti 1,6% 

objemu dopravy na území hlavného mesta SR 

Bratislavy. V Bratislave je v súčasnosti 92,2 km 

cyklistických trás, kým v roku 2003 to bolo 32 km 

hlavných cyklistických trás a 20 km vedľajších.

Pilotný projekt nočnej 
dopravy MHD 

Nové autobusy MHD

Obnovené priechody pre 
chodcov

 

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava, a. s. 

sa spoločne rozhodli vyjsť v ústrety potrebám 

obyvateľov i návštevníkov mesta. Záujem 

cestujúcich narastá najmä v období medzi nočnou 

23. hodinou a 1. hodinou nasledujúceho dňa. 

Prvým krokom bol pilotný projekt organizácie 

nočnej dopravy, ktorý sa začal dňa 1. júla 2007. 

Snahou bolo priblížiť sa overeným systémom 

organizácie nočnej dopravy z iných európskych 

miest. Pritom sa nezmenil doterajší hviezdicový 

rozjazd liniek nočnej dopravy s centrálnym 

prestupovým uzlom na Hlavnej stanici. Podružným 

prestupovým uzlom naďalej zostalo Hodžovo 

námestie. Základný interval liniek nočnej dopravy 

bol skrátený na 60 minút, ktorý sa v určitých 

časoch ešte skrátil na 30 minút. Odchody z Hlavnej 

stanice sú zabezpečené o 23:30, 00:00, 00:30, 

01:30, 02:30 a 03:30 h. V niektorých vozidlách 

nočnej dopravy je zabezpečený bezpečnostný 

dozor.  

V novembri 2007 začali na linkách MHD premávať 

nové autobusy zn. SOR. Hlavné mesto na základe 

uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva 

umožnilo pre Dopravný podnik Bratislavy, a.s. 

v roku 2007 kúpu 13 nových autobusov tohto 

typu. Objem investícií vložených do nových 

autobusov typu SOR v roku 2007 predstavuje 84 

mil. Sk a na ostatné vozidlá 16 mil. Sk. 

 

Oddelenie cestného hospodárstva magistrátu 

obnovilo v roku 2007 90% priechodov pre 

chodcov, ktoré sú v blízkosti škôl. Priechody pre 

chodcov pri školách, ktoré sú na tzv. 

najkritickejších miestach, sú vyznačené 

červeno–bielou farbou.  Na komunikáciách 

v správe magistrátu je v Bratislave celkom 1 168 

priechodov pre chodcov a všetky boli obnovené do 

konca septembra. V roku 2007 sa magistrátu 

podarilo obnoviť vodorovné dopravné značenie 
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približne na 80% všetkých výmer, priechody pre 

chodcov však boli obnovené všetky. Vodorovné 

dopravné značenie bolo obnovené za 13,5 mil. Sk. 

Hlavné mesto začalo aj s rozširovaním osvetlenia 

priechodov pre chodcov na viacerých miestach, 

kde priechod nie je riadený svetelnou signali-

záciou. Doteraz bol výsledok takéhoto opatrenia 

veľmi pozitívny – v úsekoch s osvetlenými 

priechodmi klesla nehodovosť. Cena jedného 

zariadenia sa pohybuje od 110 000 korún po 

350 000 v závislosti od náročnosti technickej 

realizácie. 

 

Komplexná rekonštrukcia jednej z najzložitejších 

križovatiek v Bratislave bola naplánovaná takmer 

okamžite po otvorení Tunela Sitina. Prebiehala od 

konca júla do konca augusta počas letných 

prázdnin, keď intenzita dopravy predsa len nebola 

taká silná. Dopravu na mieste počas rannej 

dopravnej špičky riadila dopravná polícia, pri 

navigácii vodičov jej pomáhalo provizórne 

dopravné značenie. Hlavným dodávateľom stavby 

bola spoločnosť Technické služby s r o. Bratislava, 

investorom rekonštrukcie Hlavné mesto SR 

Bratislava. Rozpočet rekonštrukcie bol približne 

46 mil. Sk. Na konci augusta 2007 bola oprava 

komunikácií na križovatke Patrónka takmer 

sfinalizovaná a doprava bola obnovená 

v pôvodnom rozsahu. 

Ďalšou dokončenou významnou dopravnou 

stavbou bolo rozšírenie Prístavnej ulice o dva nové 

jazdné pruhy. Takmer jeden rok prebiehajúca 

stavba bola oficiálne ukončená a uvedená do 

prevádzky dňa 26. októbra, vrátane novej cestnej 

svetelnej signalizácie na Plynárenskej ulici. Stavbu 

zabezpečovala mestská organizácia Generálny 

investor Bratislavy. Celková dĺžka úpravy Prístavnej 

ulice bola 800 m a šírka 8 m. Po celej dĺžke sa 

zrealizovala nová povrchová úprava komunikácie 

v hrúbke 120 mm a nové odvodnenie 

komunikácie. Na trase komunikácie bolo osadené 

Rekonštrukcia križovatky 
na Patrónke

Prístavná ulica

nové dopravné značenie, bezbariérové priechody  

pre peších a zastávka MHD. Súčasťou úpravy 

povrchov na pôvodných jazdných pruhoch 

Prístavnej ulice bola aj križovatka komunikácií 

Plynárenská - Prístavná ulica. 

V septembri bola uvedená do prevádzky svetelná 

signalizácia na priechode pre chodcov Ružinovský 

cintorín – Gagarinova ulica. Hlavné mesto tu 

zabezpečilo prebudovanie priechodu pre chodcov 

na delený priechod riadený cestnou svetelnou 

signalizáciou s dopytovými chodeckými tlačidlami.

 

Začiatkom decembra bola do prevádzky uvedená 

nová svetelná signalizácia na križovatke Kutlíkova - 

Romanova v Petržalke. Stavebné práce v náklade 

28 mil. Sk realizovala firma NOPE a.s. Bratislava. 

Stavba, ktorú zabezpečovala mestská organizácia 

GIB, bola zrealizovaná v skrátenom termíne od 

začiatku septembra do 30. novembra 2007. 

V septembri mesto uviedlo do prevádzky nové 

označenie priechodu pre chodcov pri Iuvente na 

Karloveskej ceste. Jeho odlišnosť od bežného 

vyznačenia priechodu spočíva v tom, že 

osvetľovacie telesá, ktoré sú nainštalované vo 

vozovke pred vodorovným dopravným značením, 

budú reagovať na pohyb chodcov blikaním. 

Inštalácia nového zariadenia by mala prispieť 

k výraznému zníženiu dopravnej nehodovosti na 

tomto mieste.

V januári boli v Primaciálnom paláci medzi 

hlavným mestom, Slovenským vodohospodárskym 

podnikom a spoločnosťou Váhostav – SK 

podpísané kľúčové dokumenty pre výstavbu 

protipovodňovej ochrany Bratislavy. 

Zámerom projektu protipovodňovej ochrany 

Bratislavy a obcí na Žitnom ostrove, ktorý je z 85 

% financovaný z prostriedkov EÚ, je primeraná 

ochrana obyvateľstva hlavného mesta pred 

Nové cestné svetelné 
signalizácie

Protipovodňová ochrana 
Bratislavy 
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povodňami, predchádzanie vzniku ekonomických 

škôd, ale aj predchádzanie vzniku environmen-

tálnych škôd, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody 

a poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou.

Samotná realizácia protipovodňovej ochrany sa 

začala v máji. Celá stavba je rozdelená do 8 aktivít 

a bude dokončená do konca roku 2009. Začiatok 

prác bol naplánovaný pri obci Sap, asi 8 kilomet-

rov pod Gabčíkovom. Sedem stavebných aktivít sa 

realizuje na ľavej strane Dunaja, jedna na pravej 

strane. 

Protipovodňové stavby realizujú aj súkromní 

investori v rámci svojich projektov River Park 

a Eurovea. V centre mesta je zámerom vytvoriť 

„promenádne plató“, pričom súčasné šikmé steny 

nábrežia Dunaja budú odstránené. 

Európska komisia rozhodla o poskytnutí pomoci 

na projekt „Bratislava - protipovodňová ochrana“ 

z Kohézneho fondu rozhodnutím z decembra 

2005. Miera pomoci predstavuje 85 %, v maximál-

nej výške 26,5 mil. eur. Celkové náklady na 

realizáciu projektu predstavujú 1,2 mld. Sk. 

Bratislavský projekt je úplne prvým projektom 

protipovodňovej ochrany preventívneho charak-

teru financovaný Európskou úniou.

Nové City Auditórium 
v štvrti EUROVEA

Nové City Auditórium, ktoré vznikne 

v zrekonštruovanej historickej budove Skladu číslo 

7 v novobudovanej mestskej štvrti Eurovea – Zóna 

Pribinova, sa stane náhradou za postupne 

zanikajúci Park kultúry a oddychu. Hlavné mesto 

SR Bratislava vníma realizáciu tohto projektu ako 

príležitosť začleniť svoje nové kultúrne centrum do 

novej modernej a atraktívnej lokality na nábreží 

Dunaja, v bezprostrednej blízkosti novej budovy 

Slovenského národného divadla.

Bratislava získa vďaka tomuto projektu nové 

reprezentačné miesto na organizovanie veľkých 

kultúrnych a spoločenských podujatí v priestore 

s kapacitou vyše tisíc divákov. Auditórium bude 

mať moderné technické vybavenie s možnosťou 

poskytovania kvalitného zázemia aj náročným 

účinkujúcim. Mimoriadnym prínosom zámeru je 

fakt, že sa  zhodnotí dlhé roky nevyužívaná 

národná kultúrna pamiatka, zaradená medzi 

technické pamiatky. Vznikne tu nový veľkorysý 

priestor na galérie, výstavy, múzejné účely 

a drobnú klubovú činnosť. 

City Auditórium – nové centrum bratislavskej 

kultúry - bude situované v atraktívnom prostredí 

novobudovanej mestskej štvrte, v blízkosti nového 

centrálneho námestia, neďaleko novostavby 

Slovenského národného divadla. Bude tu aj 

nákupná zóna Pribina Galleria, moderné byty, 

kancelárske priestory, kaviarne, reštaurácie, 

multikino, športoviská a centrá zábavy. Lokalizácia 

nového kultúrneho centra v réžii írskeho investora 

Ballymore Properties je logickým vyústením 

dlhodobých úvah, diskusií a návrhov odborníkov 
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z oblasti kultúry a umenia, ale aj architektov 

a urbanistov. 

Nové Auditórium bude vybudované zo 

súkromných zdrojov v kombinácii s finančnými 

prostriedkami z mestského rozpočtu. 

Nové mestské kultúrne centrum poskytne širokú 

škálu možností pre obsahovú náplň fungovania 

centra. Koncept pracuje s hlavnou veľkou sálou 

modifikovateľnou na rovné – spoločenské, hudob-

né aj tanečné programy a rovnako na šikmé kon-

certno-prezentačné divácke prostredie. Hlavnú 

sálu doplní malá klubová sála so zázemím pre 

program, techniku a programovo-produkčnú 

prípravu. 

Nové City Auditórium umožní rozvíjať tradičné 

mestské projekty, akými sú Bratislavský bál, 

Dunajský pohár, festivaly, ako aj širokú paletu 

koncertných programov. Rovnako sa otvára 

možnosť pre nové projekty v kvalitnom prostredí. 

Priebeh rekonštrukcie Skladu č. 7:

Rekonštrukcia Skladu č. 7 v réžii spoločnosti 

Ballymore trvala od začiatku septembra 2006 do 

21. augusta 2007. Rekonštrukčné práce zahŕňali: 

– statické zabezpečovacie úpravy 

– vybudovanie nových protipovodňových zásten 

– zatepľovanie a kompletnú obnovu fasády 

– realizáciu novej strechy a vybudovanie novej 

strešnej zábrany 

– stužovanie častí betónového stropu 

– oplechovanie ríms 

– kompletnú výmenu okien 

– reštaurovanie technických prvkov v interiéri aj 

exteriéri 

– umiestnenie sklenených zábradlí na výklopné 

plošiny, ktoré budú po rekonštrukcii budovy 

slúžiť ako balkóny 

– osvetlenie fasády a vežičiek 

Interiér Skladu č. 7 bol ponechaný v pôvodnom 

stave bez výrazných stavebných úprav. V rámci 

rekonštrukcie bola realizovaná oprava trhlín, 

repasovanie technických zariadení a oprava 

zdvíhacích mechanizmov. 

Po realizácii navrhovaného architektonického 

riešenia bude budova Skladu č. 7 rozšírená o: 

– auditórium situované v strešnej nadstavbe 
2(1 012 m ) 

2– komunikačné jadro (503 m ) 
2– multifunkčnú vstupnú halu (356 m ) 

Po dostavbe vznikne na streche Skladu č. 7 

zaujímavá strešná nadstavba vo forme 

membránovej stavby prekrytej technickou 

textíliou. Ústredná vežička na streche budovy 

ostane aj po dostavbe auditória zachovaná. 

Približne v polovici budovy bude strešná nadstavba 

prepojená s najvyšším, tretím poschodím budovy 

Skladu č. 7, čím vznikne dvojpodlažný priestor 

s výškou 8 metrov, využiteľný na spoločenské 

podujatia väčšieho rozsahu. Pri rôznorodom 

usporiadaní sedenia pojme tento priestor od 660 

do 1 300 divákov. Šatne pre účinkujúcich počas 

spoločenských a kultúrnych akcií v auditóriu sa 

budú nachádzať na druhom poschodí budovy. 

V druhej polovici budovy  Skladu č. 7 vytvorí 

strešná nadstavba samostatné podlažie s výškou 

4 metre. V jeho priestoroch sa bude nachádzať 

malá sála s kapacitou 170 miest na sedenie 

a reštaurácia pre 200 osôb s vyhliadkovou terasou. 

Rekonštrukcia budovy a dostavba auditória vytvorí 

v Sklade č. 7 reprezentatívne priestory s veľkou 

variabilitou využitia, ako sú veľké spoločenské 

podujatia, kultúrne akcie festivalového charakteru, 

komorné koncerty a divadelné predstavenia alebo 

výstavy a prezentácie.    
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Zoznam vybraných stavieb v investorstve GIB v roku 2007  (v tis. Sk)

Názov stavby

Úprava komunikácie na Prístavnej ul.

Tichá ulica - Komunikácia Slávičie údolie-Tichá vrátane 

trolejbusovej trate

Rybničná ulica - Rekonštrukcia Rybničnej ul. II. etapa - 

Vajnory

Východný obchvat Vajnory

Rekonštrukcia križovatky Hradská-Podunajská-Dvojkrížna-

Ráztočná

CSS Račianska-Pionierska, pravé odbočenie 

Rekonštrukcia Záhradnícka-Líščie Nivy-Miletičova- 4. pruh

CSS Kutlíkova-Romanova

Ľavý odbočovací pruh do obytnej zóny Rusovce-juh

Dostavba Vlárskej ul. II. a III. etapa

Predĺženie Saratovskej ul. na 4. pruh vrátane predĺženia 

električkovej trate po cestu II/505

Rozšírenie Harmincovej na 4. pruh

Predĺženie Tomášikovej ul. v úseku Vajnorská-Tomášikova

Komunikácia Na pántoch (predĺženie od Mäsokombinátu)

Dopravné stavby (vybrané investičné projekty)

Mlynská ul. v Devínskej Novej Vsi III. etapa

CSS Žižkova II

CSS Kuklovská - Karloveská

Rozšírenie križovatky Tomášikova-Ružinovská

CSS Slovnaftská - Komárňanská

CSS Vrakunská - Podunajská - Komárovská

CSS Púchovská - Pri vinohradoch

Obnova televízneho dohľadu križovatiek II. etapa

Cyklotrasy II. etapa

Diaľničný privádzač D61 Mierová - Senecká

Prepojenie komunikácie Harmincova - Rázsochy

Rekonštrukcia Nového mosta

Rekonštrukcia mosta na ceste I/2 v Lamači nad železnicou  

Priechod pre peších Ružinovský cintorín - Gagarinova

CSS Námestie hraničiarov

Overovacia štúdia okružnej križovatky na Hodžovom nám.

Ostatné dopravné stavby

Dopravné stavby spolu

Výstavba bytov

v tom:

            Polyfunkčný dom objekt č. 135 Dlhé diely

            Výstavba nájomných bytov v počte 100 b.j.

Ostatné stavby spolu

K a p i t á l o v é   v ý d a v k y   celkom

 Termín začatia -

Termín dokončenia

1007 - 1207

0310 - 1010

2008 - 1009

2009 - 2011

1106 - 1008

0497 - 0907

0508 - 1209

0907 - 1207

2008 - 2009

0408 - 1008

2008 - 2009

0310 - 1210

1008 - 1010

0409 - 0510

0907 - 1207

1007 - 1208

1007 - 1107

0408 - 0708

1008 - 1208

0309 - 0609

0407 - 1207

0307 - 0607

0307 - 1207

0808 - 1108

0608 - 1108

0408 - 0808

0807 - 0907

0908 - 1108

0706 - 0207

0508 - 0409
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Plánovaný

náklad

17 000

150 000

150 000

100 000

80 000

25 000

220 000

30 000

15 000

43 000

250 000

60 000

80 000

180 000

1 400 000

35 000

19 100

16 300

22 000

300

15 000

30 000

34 000

6 000

3 000

60 000

85 000

9 000

5 000

15 000

50

354 750

1 754 750

200 000

200 000

400 000

2 154 750

Rozpočet

na rok 2007

15 000

600

0

10

21 055

20 000

6 000

33 000

0

0

0

2 000

50

2 000

99 715

36 780

5 300

11 500

500

300

0

1 970

34 000

6 000

3 000

11 500

500

500

5 000

950

50

117 850

217 565

19 500

1 000

20 500

238 065

Skutočnosť

za rok 2007

11 385

510

0

3

10 150

16 710

663

28 681

0

0

0

732

42

0

68 876

25 847

5 201

7 086

445

3

0

1 091

33 965

5 891

2

9 064

0

0

4 572

0

50

93 217

162 093

19 027

0

19 027

181 120

%

plnenia

75,9

85,0

x

30,0

48,2

83,6

11,1

86,9

x

x

x

36,6

84,0

x

69,1

70,3

98,1

61,6

89,0

1,0

x

55,4

99,9

98,2

0,1

78,8

x

x

91,4

x

100,0

79,1

74,5

97,6

x

92,8

76,1
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Obnova antického tábora 
Gerulata

Jedným z najvýznamnejších projektov v rámci 

obnovy historických pamiatok bol projekt  obnovy 

národnej kultúrnej pamiatky Rímsky kastel 

Gerulata v Rusovciach, ktorý vznikol v roku 2005.  

Na projekt bol poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok v rámci JPD Cieľ 2, opatrenie 1.5 

Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho 

dedičstva. Projekt vychádzal z potreby komplexnej 

obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Od 

vzniku a otvorenia múzea v roku 1985 neboli do 

expozície vložené žiadne investície, pritom jej 

význam potvrdzujú nálezy archeologického 

výskumu z doby rímskej, osobitne objav 

zachovaných nadzemných častí kastela v polohe 

Bergl. Objavenie samotného kastela sa datuje do 

šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď pri 

zemných prácach na opravu dunajských hrádzí 

narazil stroj na základy rímskej Gerulaty. Následne 

sa začal archeologický výskum, ktorý pokračuje 

dodnes.

Samotná realizácia projektu začala vo februári 

2006 prácami v lapidáriu, inštalovala sa 

klimatizácia, ktorá zabezpečuje optimálnu teplotu. 

Exponáty boli stabilizované na jednotných 

podstavcoch, objemnejšie nálezy bez podstavcov. 

Pred reliéf Daidala a Ikara bolo umiestnené 

ochranné sklo, ktoré chráni farby exponátu pred 

vyblednutím a samotný exponát pred dotykom 

návštevníkov. Práce prebiehali simultánne na 

niekoľkých miestach pamiatky, múry 

zakonzervované pred niekoľkými desiatkami rokov 

boli opätovne ošetrené. Vzhľadom k tomu, že 

pôvodná rímska dlážka bola mimoriadne 

znehodnotená, na pôvodnom mieste nálezu bola 

vytvorená jej kópia a niekoľko fragmentov je 

prezentovaných in situ pod sklom.

Pri úprave okolia sa projekt zameral na konečnú 

úpravu povrchu vyhliadkovej plošiny, vydláždenie 

a vyasfaltovanie vstupnej plochy, výmenu 

vápencovej drte v kvadratickej stavbe, revitalizáciu 

a výsadbu trávnika, výsadbu trvalej zelene v areáli 

a mobilnej zelene v keramických kvetináčoch. 

K vyhliadkovej plošine bol vybudovaný nový 

prístupový chodník. Celková investícia dosiahla 

sumu takmer 4,8 mil. Sk, z čoho finančný 

príspevok ES a štátneho rozpočtu SR predstavuje 

takmer 4,3 mil. Sk.

Projekt „Obnova antického tábora Gerulata 

v Rusovciach“ bol jedným z troch projektov 

hlavného mesta v poslednom období, ktoré 

prezentujú túto unikátnu národnú kultúrnu 

pamiatku na území Bratislavy. Dva projekty 

podporené z finančných prostriedkov Programu 

Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – 

Slovenská republika boli zamerané na propagáciu 

pamiatky. V rámci projektu „Rusovce Gerulata – 

Petronell Carnuntum“ boli vytvorené prezentačné 

materiály o rôznych aspektoch života Rimanov 

v spolupráci s Archeologickým parkom Petronell 

Carnuntum.   

V rámci  rekonštrukcie významnej historickej 

pamiatky – Apponyiho paláca, ktorá sa začala 

v roku 2004, Mestský ústav ochrany pamiatok 

realizoval archeologický výskum. Jeho cieľom bolo 

vypracovať podrobnú archeologickú topografiu 

priestoru parcely, ktorá mapuje archeologické 

osídlenie parcely od novoveku - od prelomu 

18. storočia až po neskorú dobu laténsku – teda 

1. storočie pred n.l.

Najmladšie nálezy z archeologického výskumu 

z obdobia 16. až 18. storočia sú zastúpené 

v rôznych polohách parcely, či už nádvoria, resp. 

suterénov. Z priestoru nádvoria ide o nález línie 

kanalizačného zberača z 18. storočia, o objekt 

studne umiestnenej v stredovej línii dvora 

a postavenej v priebehu 16. storočia, resp. 

o nálezy ľadníc v suterénnych priestoroch. 

K tomuto horizontu nálezov patrí aj hromadný 

nález mincí. Ide o 17 mincí z Uhorska, strieborné 

denáre z obdobia panovania Ferdinanda I., 

Maximiliana II., predbežne z prvej polovice 

16. storočia.

 

Stredoveký vývoj parcely v intervale stredovekého 

mesta je mapovaný v horizonte druhej polovice 

13. až prelomu 15. a 16. storočia. Archeologický 

výskum dokázal veľmi presne v súbehu s histo-

ricko-architektonickým výskumom identifikovať 

Archeologický výskum 
v Apponyiho paláci 
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dve pôvodné stredoveké parcely, na ktorých 

vznikla dnešná parcela Radničná 1 – Apponyiho 

palác. Na parcele bližšie k Ungerovmu domu 

archeologický výskum identifikoval najstaršiu 

murovanú architektúru na parcele – dvojpries-

torový dom z druhej polovice 13. storočia, 

s prístavbou z prelomu 15. a 16. storočia. Rovnako 

lokalizoval hospodársku základňu parcely so 

systémom objektov odpadových jám, ktoré sa 

chronologicky vzťahujú podľa nálezových súborov 

k druhej polovici 13. až druhej polovici 14. 

storočia. Pri murovanej architektúre sa objavila aj 

najstaršia studňa na parcele, ktorá zanikla na 

prelome 14. a 15. storočia. Hnuteľné nálezy 

z tohto obdobia sú zastúpené veľmi dobre 

dochovanými súbormi stredovekej keramiky, ako aj 

stredovekého skla.

Predmestské osídlenie parcely je doložené ku 

koncu 12. až do prvej polovice 13. storočia. 

Prezentuje ho nález drevohlinitého domu, ktorý sa 

nachádza v priestore dnešného podbránia. Ide 

o výnimočný nález z pohľadu stredovekej 

archeológie na území mesta. Svoje zastúpenie 

v archeologickom osídlení dnešnej parcely na 

Radničnej ulici č 1 má aj veľkomoravský horizont 

z druhej polovice 9. až začiatku 10. storočia, a to 

v podobe dvoch kostrových hrobov, ktoré sú 

súčasťou väčšieho pohrebiska identifikovaného 

v tomto priestore už skôr a v podobe jednej 

pôvodne zásobnej, neskôr odpadovej jamy. 

Prekvapením je prítomnosť jamkovitého hrobu 

s nálezom hrnca a bronzového prsteňa, ktorý je 

predbežne kladený na prelom 5. a 6. storočia n.l.

Najstaršie archeologické osídlenie na parcele 

objektu Radničná ulica č.1 pochádza z neskorej 

doby laténskej - 1. storočie pred n.l. Čo do 

významu je porovnateľné so stredovekým 

osídlením. Výskum identifikoval dve studne, 

hrnčiarsku pec a sídliskový objekt s kolovou 

konštrukciou. Medzi unikátne hnuteľné nálezy 

z týchto objektov patrí nález železného roštu, 

ktorý je jediným exemplárom v priestore strednej 

Európy. Čo do dochovania je unikátom aj nález 

hrnčiarskej pece, ktorá sa stane súčasťou 

archeologickej expozície Múzea mesta Bratislavy 

a bude prezentovaná „in situ“. 

Obnova kostola Klarisky

Od decembra 2006 slúži odsvätený kostol Klarisky 

na kultúrno-spoločenské účely. Projekt jeho 

obnovy sa začal v roku 2003, pričom zámerom 

obnovy bola sanácia objektu proti vlhkosti, úprava 

interiérového vybavenia, rozvodov a dostavba 

prevádzkového a sociálneho zázemia.

Dodávateľ stavby - spoločnosť SARPO a.s. - urobil 

na kostole Klarisky stavebné úpravy, vysušenie 

obvodových múrov, podlahy a sanáciu objektu 

proti vlhkosti. Ďalej zrealizoval temperovanie 

a vetranie objektu, novú elektroinštaláciu a slabo-

prúdové rozvody. Reštaurátor akad. sochár 

Miroslav Černák urobil  umelecko–remeselné 

a reštaurátorské práce v rozsahu kamenných, 

drevených a kovových prvkov. Práce boli dodáva-

teľom zrealizované v celkovej hodnote 18 mil. Sk. 

Súčasťou obnovy prvej etapy bola aj rekonštrukcia 

historického organu. Organ je vlastne pozitív, ktorý 

podľa zachovaného záznamu zhotovil Petznik 

Franciskus Eduardus v roku 1788 ako svoje prvé 

dielo. V súvislosti so sfukčnením organa bolo 

potrebné riešiť aj priestorové situovanie organa, 

lebo pri pohľade z lode kostola bol organ akoby 

„utopený“. Organ sa posunul dopredu k zábradliu 

tak, ako to dovoľovali budúce vzduchotechnické 

rozvody. Ďalej sa organ zdvihol na novoinštalované 

zvýšené pódium, ktoré zároveň poslúžilo na fixáciu 

novej „vysokej“ organovej lavice so schodíkmi.

Na opravu historického organu poskytol v roku 

2007 peňažný dar v hodnote 90 000 Sk Ing. Milan 

Rederer. Paming – mestský investor pamiatkovej 

obnovy nadväzne na tento dar zabezpečil opravu 

organu. Celkové náklady na obnovu organu 

predstavujú sumu 218 000 Sk. Zrekonštruovaný 

organ bol po prvý raz prezen-tovaný na verejnosti 

dňa 18. júla 2007, keď na ňom v kostole Klarisiek 

v interpretácii organistu Michala Jozefoviča odzneli 

skladby od J.S. Bacha – Toccata a fuga d mol 

a F.M. Bartholdyho - Svadobný pochod. 

Druhou etapou obnovy kostola bude prístavba 

technického a sociálneho zázemia koncertnej 

siene. Prístavba ku kostolu Klarisiek je umiestnená 
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na západnej časti kostola pod vežou. Celá 

prístavba bude zapustená pod úroveň záhrady. Do 

prístavby bude samostatný bočný vstup pre 

účinkujúcich z Farskej ulice. Prístavba rieši šatne 

pre účinkujúcich a návštevníkov, sociálne 

zariadenia, strojovňu vzduchotechniky pre 

prístavbu a kostol. Budovanie prístavby bude 

možné po skončení archeologických prác. 

 

 

Za najvážnejšie zistenie archeologického výskumu 

kostola Klarisiek v Bratislave, ktoré boli prezen-

tované verejnosti v júli 2007, sa dá považovať 

objav neskorolaténskeho opevnenia z 1. storočia 

pred Kristom. Je to objav, patriaci do kategórie 

archeologický nález roka časopisu Pamiatky 

a múzeá.

 

V tej dobe sa na území dnešného bratislavského 

Starého Mesta nachádzalo oppidum – politické, 

hospodárske a vojenské centrum keltského kmeňa 

Bójov. V rámci oppida sa vyčleňuje tzv. akropola na 

masíve hradného vrchu a podhradie na východ 

a juh od línie Kapitulskej ulice. Na kontakte 

akropoly a podhradia vybudovali Bójovia 

opevnenie. Obvykle išlo o hlinený val s priekopou. 

Západne od kostola Klarisiek, na parcele č. 363 sa 

Archeologický výskum 
kostola Klarisky

práve teraz podarilo po prvý krát archeologicky 

dokázať existenciu časti tohto opevnenia - 

hlineného valu s kamennou čelnou stenou. 

 

Objekt bývalého kostola Klarisiek je situovaný 

v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Bratislava. 

Tvorí súčasť historického bloku č.16, od západu 

ohraničeného Kapitulskou ulicou, od juhu Farskou 

ulicou, od severu ulicou Na vŕšku a od východu 

Klariskou ulicou. Ťažiskovou architektúrou historic-

kého bloku č.16 je nesporne bývalý kostol 

a kláštor Klarisiek.

V blízkosti Michalskej ulice sa spomína už v roku 

1235 rehoľný dom cistercitiek. Ďalšie historické 

pramene k reholi cistercitiek sa vzťahujú k roku 

1238, rovnako k roku 1244, resp. k roku 1249. 

Keď v rokoch 1271 a 1273 český kráľ Přemysl 

Otakar II. napadol Bratislavu, cistercitky Bratislavu 

opustili. Klarisky do Bratislavy povolal uhorský kráľ 

Ondrej III. na základe listu rímskemu kardinálovi 

Matúšovi zo dňa 9. septembra 1297.

Archeologický výskum doteraz potvrdil v mieste 

parcely č. 363 nenarušenú polykultúrnu 

archeologickú lokalitu. Najmladší sídelný horizont 

je tvorený nálezmi sídliskových objektov 

z horizontu konca 13. až konca 15. storočia. Ide 

o odpadové jamy, situované v severozápadnej časti 

parcely. Z výplne pochádza obsiahla vzorka 

stolovej a kuchynskej keramiky, ako aj výrobkov zo 

skla a z kostí. Výnimočným je nález kameninového 

pohára z konca 15. storočia. Tento typ porýnskej 

kameniny je zatiaľ z priestoru stredovekej 

Bratislavy jediný. Ako odpad sa sekundárne do 

výplne jednej z uvedených odpadových jám dostali 

aj fragmenty rímskych tehál s kolkom štrnástej 

légie. Cennou je lokalizácia časti sídliska z konca 

9. a začiatku 10. storočia. Archeológovia 

zaznamenali sedem objektov, medzi  ktorými majú 

prevahu kotlovite zahĺbené sídliskové jamy. 

V jednom prípade ide aj o torzo polozemnice 

s obvodovou spálenou konštrukciou. Z jej výplne 

pochádza bohatá zbierka fragmentov dobovej 

keramiky, ako aj torzá nádob. Výskum tu rovnako 

zistil výraznú koncentráciu zuhoľnatených zŕn 

obilia. Našli sa spolu s torzom keramickej platne, 

ktorá slúžila na praženie obilia, resp. sa na nej 

obilie zbavovalo iných nečistôt, pliev.
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Reštaurácia Morového 
stĺpa a plastiky na 
Michalskom moste

Mestská organizácia Paming ukončila v júli 2007 

rekonštrukciu Morového stĺpa Najsvätejšej Trojice 

na Rybnom námestí a reštaurovanie sôch na 

Michalskom moste. Najviac poškodené boli 

pôvodné barokové a rokokové časti pomníka. Pri 

odkrytí základovej škáry sa našli kosti. Uvedený 

nález bol nahlásený na Krajský pamiatkový úrad 

a Mestský ústav ochrany pamiatok. Rekonštrukcia 

morového stĺpa stála 4,8 mil. Sk. Naposledy bol 

opravovaný v rokoch 1977-1980.

Morový stĺp Najsvätejšej Trojice na Rybnom 

námestí bol postavený v roku 1713 na pamiatku 

veľkej morovej epidémie v roku 1711, ktorej padlo 

za obeť v Bratislave 3 860 ľudí. 

Mestská organizácia Paming v marci 2006 

demontovala plastiky sv. Jána Nepomuckého a sv. 

Michala Archanjela osadené na Michalskom 

moste. Dôvodom ich demontáže boli nielen 

poškodené podstavce, ale aj sochy, ktoré bolo 

nutné zreštaurovať. 

Obidve protistojace plastiky, osadené na 

Michalskom moste, stoja na zhodných neskoroba-

rokových podstavcoch. Kedy boli plastiky osadené, 

nie je celkom jasné. Literatúra uvádza, že plastiky 

boli hotové už v roku 1725, kým kamenný most 

bol dobudovaný až v roku 1727. Plastika sv. Jána 

Nepomuckého znázorňuje patróna mostov 

a zároveň jedného z najvýznamnejších protirefor-

mačných svätcov. Plastika sv. Michala Archanjela je 

v rímskom vojenskom šate s prilbicou, držiaca 

vypuklý štít so znakom Bratislavy a iniciálami 

Márie, s plamenným mečom v pravici.

Socha svätého Jána Nepomuckého bola 

reštaurovaná v roku 1877, socha svätého Michala 

Archanjela v roku 1897. Reštaurovanie v roku 

1984 urobil akad. soch. Ladislav Chamuti, kedy 

boli originály plastík nahradené kópiami. Po-

sledné reštaurovanie robil Mgr. art. Ladislav 

Chamuti spolu s Mgr. Andrejom Baníkom. Náklady 

na rekonštrukciu predstavujú sumu necelých 

300 tisíc Sk. 

Soltzova lavička

Bratislavské fontány

Obnovená Soltzova lavička spestrila 10. júla 2007 

exteriér Horského parku. Kovová lavička je 

vyhotovená z oceľových rúr pripomínajúcich 

konáre stromov. Volá sa Soltzová lavička. Zub času 

a možno aj vandali prispeli k tomu, že táto lavička 

bola dlhé roky v katastrofálnom stave. PAMING ju 

začal opravovať na jeseň 2006 a počas zimných 

mesiacov nadobudla lavička pôvodnú krásu 

v ateliéri Mgr. Art. Igora Kaplana. 

Predpokladá sa, že lavička bola umiestnená 

v Horskom parku v tesnej blízkosti horárne 

v rokoch 1905 až 1910. Je výtvarne vyhotovená 

v štýle tzv. maďarskej secesie. Lavička bola takmer 

úplne skorodovaná, čiastočne polámaná, obnova 

sa preto musela vykonať v ateliéri. Na lavičke sa 

vymenili poškodené časti, boli doplnené chýbajúce 

časti, spoje sa prezvárali, vykonal sa výbrus spojov, 

celá lavička sa opieskovala, zazinkovala a nakoniec 

sa opatrila náterom hnedej farby. Bola osadená na 

pôvodné miesto. Celkové náklady činili 65 100 

korún.

Mestská organizácia PAMING spravovala 

v priebehu roku 2007 celkom 54 fontán, studní 

a pitných fontánok. Celkom bolo v prevádzke 36 

fontán a 6 pitných fontánok, 4 fontány a 3 pitné 

fontány vyžadujú rekonštrukciu, v depozite sú 

2 pitné fontány. V Bratislave je v súčasnosti okolo 

120 fontán vrátane tých, ktoré spravujú mestské 

časti alebo súkromní vlastníci. Prevádzka fontán 

stojí Bratislavu ročne približne 3,8 mil. Sk. Z tejto 

sumy je na údržbu a na čistenie fontán 

vyčlenených 2,2 mil. Sk, na vodu 800 tisíc korún 

a elektrickú energiu 700 tisíc korún. 

Počas tohtoročnej prevádzky sa na niektorých 

fontánach vykonali viaceré opravy. PAMING 

obnovil technologické zariadenie, ako aj vonkajší 

vzhľad technickej fontány na Ožvoldíkovej ulici. 

V septembri 2007 začal s úplnou rekonštrukciou 

Fontány pre Zuzanu na Kupeckého ulici, ktorá 

bude verejnosti odovzdaná na jar 2008. PAMING 

spúšťa fontány každoročne k Veľkej noci 

a uzatvárajú sa spravidla začiatkom novembra.
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Prehľad cielenej skupiny detí a mládeže žijúcich v hlavnom meste:

Počet

 Rok obyvateľov Veková kategória –  absolútny počet

0r. – 4r. 5r. – 9r. 10r. – 14r. 15r. – 19r. 20r. – 24r. 0r. – 24r.

1997 451 395 19 046 26 382 32 971 37 425 36 600 152 424 

1998 449 547 17 652 24 926 31 603 36 306 37 814 148 301

1999 448 292 16 891 23 269 30 053 35 197 38 440 143 850

2000 447 345 16 492 21 738 28 328 34 537 38 234 139 329

2001 428 094 14 821 18 929 26 855 33 711 37 595 131 911

2002 427 049 15 077 17 309 25 229 32 216 37 028 126 859

2003 425 533 15 561 15 868 23 584 30 820 36 050 121 883

2004 425 155 16 221 15 014 21 747 29 221 34 928 117 131

2005 425 459 17 115 14 583 20 045 27 547 34 198 113 527

2006 426 091 18 115 14 513 18 322 25 972 33 306 110 228

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR v Bratislave

Vekové zloženie detí 
a mládeže

Vývoj počtu základných 
škôl a materských škôl 
a počtu žiakov a detí

Bratislava zaznamenala po niekoľkých rokoch stag-

nácie opätovný nárast celkového počtu obyvateľov 

(+632 k 1. januáru 2007, zdroj: Štatistický úrad 

SR). Opätovne bol zaznamenaný nárast počtu vo 

vekovej kategórii od 0 do 4 rokov (+1 000), avšak 

celkovo vo vekovej kategórii detí a mládeže od 

0 rokov do 24 rokov naďalej pretrváva úbytok 

(-3 299). 

Na území Bratislavy je spolu zriadených 85 

základných škôl, v ktorých prebieha výučba. Z toho 

61 je zriadených obcou (mestskými časťami), 4 sú 

zriadené samosprávnym krajom alebo krajským 

školským úradom, 10 súkromnými zriaďovateľmi 

a 10 cirkevnými zriaďovateľmi. 

Aj v školskom roku 2007/2008 pokračoval úbytok 

počtu žiakov v základných školách zriadených 

obcou (celkovo o 1 793 žiakov), najviac sa prejavil 

v mestských častiach Petržalka (-431), Staré Mesto 

(-262), Ružinov (-253),  Karlova Ves (-204) 

a Dúbravka (-194). Zrušená a vyradená zo siete 

škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 

ROČNÁ SPRÁVA 2007
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bola jedna základná škola (Petržalka). Nepatrný 

nárast počtu žiakov bol zaznamenaný iba v dvoch 

mestských častiach, vo Vajnoroch (+25) 

a v Záhorskej Bystrici (+15). V neštátnych 

základných školách (20) klesol počet žiakov 

celkovo o 43. 

Úbytok školopovinných detí je spôsobený 

pretrvávajúcim  znižovaním počtu mladých ľudí 

v Bratislave. Avšak už od roku 2002 sa pozitívne 

vyvíja počet detí v najnižšej sledovanej vekovej 

kategórii od 0 do 4 rokov, v ktorej bol aj 

v poslednom roku zaznamenaný mierny nárast. 

Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie 

detí v predškolskom veku, dopĺňajú rodinnú 

výchovu a vytvárajú podmienky na zaškolenie detí. 

Napriek nárastu počtu detí vo vekovej kategórii 

0 – 4 rokov v hlavnom meste poklesol v školskom 

roku 2007/2008 počet detí v materských školách 

zriadených obcou (-66), najväčší úbytok bol 

v mestských častiach Ružinov (-278) a Karlova Ves 

(-93). Nárast bol zaznamenaný najmä v mestských 

častiach Nové Mesto (128), Devínska Nová Ves 

(63) Lamač (58) a Podunajské Biskupice (45).  

Zrušené boli dve materské školy. V neštátnych 

materských školách (13) stúpol počet detí o 83.
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Prehľad počtu žiakov v základných školách zriadených obcou v školských rokoch 2005/06 až 2007/08 podľa mestských častí
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školský rok 2005/06 školský rok 2006/07 školský rok 2007/08

Vývoj počtu základných škôl zriadených obcou a počtu žiakov v týchto školách podľa mestských častí:

                                                    šk. rok 2005/06               šk. rok 2006/07               šk. rok 2007/08

Mestská časť počet počet počet počet počet počet

škôl žiakov škôl žiakov škôl žiakov

Staré Mesto 9 2 803 8 2 640 8 2 378

Podunajské Biskupice 4 1 295 4 1 185 4 1 064

Ružinov 9 4 056 9 3 800 9 3 547

Vrakuňa 3 1 297 3 1 258 3 1 244

Nové Mesto 8 2 635 8 2 444 8 2 288

Rača 3 1 228 3 1 169 3 1 103

Vajnory 1 195 1 200 1 225

Devín 0 0 0 0 0 0

Devínska Nová Ves 2 1 299 2 1 170 2 1 064

Dúbravka 4 2 414 4 2 142 4 1 948

Karlova Ves 4 2 704 4 2 392 4 2 188

Lamač 1 297 1 312 1 288

Záhorská Bystrica 1 221 1 221 1 236

Čunovo 0 0 0 0 0 0

Jarovce 1 122 1 132 1 131

Petržalka 12 4 926 12 4 521 11 4 090

Rusovce 1 201 1 192 1 191

SPOLU 63 25 693 62 23 778 61 21 985
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Vývoj počtu materských škôl zriadených obcou a počtu detí v materských školách podľa mestských častí:

                                                    šk. rok 2005/06               šk. rok 2006/07               šk. rok 2007/08

Mestská časť počet počet počet počet počet počet

MŠ žiakov MŠ žiakov MŠ žiakov

Staré Mesto 19 1 158 19 1 091 19 1 097

Podunajské Biskupice 7 661 7 662 7 707

Ružinov 23 1 878 23 2 116 22 1 843

Vrakuňa 5 424 4 442 4 444

Nové Mesto 11 830 11 780 11 908

Rača 7 588 7 592 7 596

Vajnory 1 84 1 81 1 89

Devín 1 18 1 16 1 21

Devínska Nová Ves 4 418 4 397 4 460

Dúbravka 10 789 10 752 10 747

Karlova Ves 8 916 8 889 8 796

Lamač 1 132 1 148 1 206

Záhorská Bystrica 1 105 1 105 1 105

Čunovo 1 46 1 44 1 42

Jarovce 1 38 1 41 1 56

Petržalka 20 2 117 20 2 134 19 2 108

Rusovce 1 64 1 66 1 65

SPOLU 121 10 266 120 10 356 118 10 290
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Prehľad počtu žiakov v materských školách zriadených obcou v školských rokoch 2005/06 až 2007/08 podľa mestských častí
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Počet detí v CVČ:

2005/06 2006/07 2007/08

pravidelná záujmová činnosť 4 292 4 120 4 230

príležitostná záujmová činnosť 36 614 37 450 29 881

tábory 1 355 1 374 1 566
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Základné umelecké školy (ZUŠ) poskytujú mladej 

generácii i dospelým možnosť rozvinúť svoj 

prirodzený talent v niektorom z umeleckých 

odborov hudby, tanca, výtvarného alebo literárno-

dramatického umenia. Tiež pripravujú žiakov na 

štúdium na vyššom stupni škôl umeleckého 

zamerania.

Hlavné mesto má vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl, ktoré 

v roku 2007 navštevovalo spolu 9 158 žiakov 

(z toho 319 žiakov vo forme štúdia pre dospelých). 

Z celkového počtu je 3 975 v skupinovej forme 

vyučovania a 5 183 žiakov v individuálnej forme 

vyučovania. V individuálnej forme vyučovania sa 

najviac žiakov venuje hre na klavíri, na gitare, na 

zobcovej flaute a spevu.

Centrá voľného času (CVČ) a školské strediská 

záujmovej činnosti sú zariadeniami na voľný čas a 

záujmovú činnosť detí a mládeže. Vytvárajú 

podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú 

činnosť detí a mládeže v priebehu celého 

kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

V Bratislave je zriadených 5 obecných centier 

voľného času, v ktorých sa na pravidelnej činnosti 

zúčastnilo 4 230 detí prostredníctvom záujmových 

útvarov. Príležitostné záujmové činnosti navštívilo 

29 881 detí a 1 566 detí sa zúčastnilo letného 

prázdninového tábora. Najväčší záujem je 

o záujmové útvary v oblasti kultúry a umenia, 

telesnej kultúry a prírodných vied.

Vývoj počtu základných umeleckých škôl zriadených obcou a počtu detí v ZUŠ podľa mestských častí:

Názov 

základnej umeleckej školy

ZUŠ Jesenského 6 507 467 447 23 26 193

ZUŠ M.Ruppeldta Panenská 11 560 569 564 39 45 160

ZUŠ Podjavorinskej 9 273 205 224 27 8 85

ZUŠ Exnárova 6 981 981 976 79 69 308

ZUŠ Ľ.Rajtera  Sklenárova  5 1 014 968 1 040 55 54 346

ZUŠ Hálkova 56 716 696 697 41 44 289

ZUŠ Vrbenského 1 424 429 538 8 7 306

ZUŠ E.Suchoňa Batkova 2 894 965 862 54 41 390

ZUŠ J.Kresánka Karloveská 3 1 703 1 703 1 788 111 133 601

ZUŠ Istrijská 22 506 537 643 32 29 291

ZUŠ  J.Albrechta Topoľčianska 15 797 684 654 20 37 312

ZUŠ  Daliborovo nám. 2 599 767 725 33 63 198

Spolu ZUŠ: 8 974 8 971 9 158 522 556 3 479
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Informácie o počte podporených projektov v roku 2007 podľa jednotlivých kategórií:

Oblasť Počet          Výška dotácie v Sk

Kultúra 16 332 000,-

Šport 29 599 500,-

Záujmová činnosť (krúžky) 28 476 700,-

Tábory 29 871 500,-

Iné projekty primárnej protidrogovej 

prevencie (školenia, kurzy, semináre...) 9 220 300,-

Celkom 111 2 500 000,-

Legislatívne zmeny

Od 1. januára 2007 nadobudol účinnosť zákon NR 

SR č. 689/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení 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.

V praxi to znamenalo, že od 1. 1. 2007 obec mala 

začať poskytovať dotácie na mzdy a  prevádzku 47 

zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých 

škôl (13) a školských zariadení (65) na území obce 

z finančných prostriedkov poukázaných obci podľa 

osobitného predpisu. V záujme zabezpečenia 

plynulého prechodu financovania vláda SR 

poskytla Bratislave mimoriadnu dotáciu vo výške 

vyše 60 mil. Sk. Obec poskytla zo svojich 

prostriedkov dotáciu neštátnym zriaďovateľom vo 

výške 10,4 mil. Sk. 

Grantový program na 
podporu voľnočasových 
aktivít detí a mládeže

Hlavné mesto SR Bratislava vyčlenilo pre rok 2007 

v rozpočte na projekty primárnej protidrogovej 

prevencie a podporu voľnočasových aktivít pre deti 

a mládež Bratislavy 2,5 mil. Sk. Išlo o podporu 

projektov tematicky zameraných na:

1. podporu tvorivého myslenia a tvorivej činnosti 

detí a mládeže;

2. dlhodobé a krátkodobé aktivity pre deti 

a mládež;

3. prevenciu násilia, rasovej a etnickej neznášan-

livosti a vandalizmu;

4. podporu záujmu a zapájanie mladých ľudí do 

života Bratislavy;

5. prevencia kriminality detí a mládeže Bratislavy.

Grantová komisia sa v roku 2007 zaoberala spolu 

156 projektmi, v ktorých výška požadovaných 

finančných dotácií predstavovala sumu 

6 630 589 ,- Sk.

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
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Stretnutie primátora 
s talentovanou mládežou

Ocenenie pedagogických 
pracovníkov

Mestský detský 
parlament 

Stretnutie primátora Bratislavy s talentovanou 

mládežou Bratislavy sa uskutočnilo 19. júna 2007 

v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. 

Každoročné stretnutie s mladými ľuďmi, ktorí 

navštevujú školy, patriace do pôsobnosti Krajského 

školského úradu, Bratislavského samosprávneho 

kraja a mestských častí, ako i so žiakmi ZUŠ a CVČ, 

ktorých je hlavné mesto zriaďovateľom, sa konalo 

už po dvanásty raz. 

Na stretnutie s talentovanou mládežou bolo 

pozvaných 53 úspešných mladých ľudí, ktorí 

prostredníctvom kultúry, jazyka, športu, prírodných 

a technických vied, a tiež zmysluplného využitia 

voľného času v rámci svojho hobby šírili dobré 

meno nášho mesta doma i v zahraničí. Na stretnutí 

bolo prítomných aj 44 pedagógov a trénerov, ktorí 

ich na súťaže pripravovali.

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijala 29. marca 2007 

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy Anna Dyttertová v Primaciálnom paláci 

20 bratislavských pedagógov pracujúcich 

v materských, základných, základných umeleckých 

školách alebo v centrách voľného času.

Výber ocenených bol urobený na základe 

nominácií starostov mestských častí, riaditeľov 

základných umeleckých škôl a centier voľného 

času pracovnou komisiou pozostávajúcou z členov 

komisie pre mládež a vzdelávanie mestského 

zastupiteľstva, riaditeľov ZUŠ a zástupcov 

magistrátu.

Mestský detský parlament (MDP) bilancoval svoje 

prvé funkčné obdobie 20. júna 2007. MDP je 

zložený zo zástupcov regionálnych detských 

parlamentov, ktoré sú tvorené na základe výberu 

jednotlivých škôl. Mestský detský parlament má 23 

členov a zmyslom celého projektu je prezentovať 

záujmy detí, podporovať možnosť ich vyjadrovania 

k aktuálnym problémom, ako aj vytvárať priestor 

na spolurozhodovanie o spoločných veciach.

Myšlienka Mestského detského parlamentu je 

realizovaním čl. 2 bodu 3 Zásad vzťahov hlavného 

mesta SR Bratislavy k deťom a mládeži. Ide 

o zapojenie detí do inštitúcií a vytvorenie 

mechanizmu spolurozhodovania o živote mesta, 

o otázkach a problémoch, ktoré sa týkajú detí 

a o vytváranie pocitu spoluzodpovednosti za život 

v meste. 

Jednou z tém, ktorej sa detskí poslanci rozhodli 

venovať, je problematika šikanovania na školách. 

V spolupráci so samosprávou hlavného mesta, 

Asociáciou sociálnych pracovníkov na Slovensku, 

Slovenským výborom UNICEF a Radou mládeže 

Bratislavského kraja iniciovali informačnú kampaň 

zameranú najmä na rodičov potenciálnych obetí 

šikanovania na školách. Ďalej podporili snahu Rady 

mládeže Bratislavského kraja o vytvorenie 

informačných tabúľ na školách, zapojili sa do 

projektu „Európska únia a antidiskriminácia“ 

a nadviazali spoluprácu s detským domovom 

Pohoda, ktorého zástupca sa stal riadnym členom 

MDP.

Vzájomná výmena 1 000 žiakov viedenských 

a bratislavských základných a stredných škôl 

v rámci projektu „twins“ vznikla z iniciatívy Wiener 

Stadtschulrat (Viedenská školská rada) a Krajského 

školského úradu v Bratislave v rámci programu 

Interreg IIIA. Do projektu bolo zapojených 

11 viedenských a 11 bratislavských škôl.

Výmena sa uskutočnila v termíne: 12. – 16. marec 

2007 (500 žiakov Viedeň – Bratislava) a 19. – 23. 

marec 2007 (500 žiakov Bratislava – Viedeň). Ako 

si predstavovali žiaci život v susednom meste pred 

návštevou a ako ho skutočne zažili, bolo následne 

zaznamenané v dvojjazyčnej publikácii a filmovom 

dokumente.

Výmena žiakov 
a študentov Bratislava 
– Viedeň
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Celoročná nízkoprahová 
nocľaháreň DePaul 

Komplexná starostlivosť 
o ľudí bez prístrešia

Výraznejšie sociálne služby pre bezdomovcov 

poskytuje od 15. apríla 2007 nízkoprahová 

nocľaháreň DePaul na Ivanskej ceste, ktorú 

v decembri 2006 zriadilo hlavné mesto v spoluprá-

ci s katolíckou charitatívnou organizáciou DePaul 

Slovensko. Od svojho otvorenia prvá nízkoprahová 

nocľaháreň v Bratislave prichýlila spolu takmer 500 

ľudí bez strechy a svoje služby bude poskytovať 

celoročne. Počas prvej zimy svojho fungovania 

poskytla bezdomovcom 8 552 nocľahov.

Poskytnutie nocľahu v nízkoprahovej nocľahárni 

DePaul nie je viazané na splnenie žiadnych 

podmienok. Útočisko v nej nájdu aj bezdomovci 

bez dokladov, bez zdravotného poistenia, 

akýchkoľvek finančných prostriedkov, chorí i pod 

vplyvom alkoholu. Práve títo ľudia sú najmä počas 

zimy najohrozenejší, lebo často nenájdu pomoc 

v iných existujúcich zariadeniach.

Hlavné mesto malo po prvý raz od začiatku zimy 

2007 – 2008  zabezpečenú komplexnú starostli-

vosť o ľudí bez prístrešia – bezdomovcov - na 

území Bratislavy. Komplexnosť služieb spočíva od 

možnosti využiť tzv. nízkoprahovú nocľaháreň, 

ktorá toleruje aj požitie alkoholu, cez stredisko 

osobnej hygieny, ktoré slúži na hygienickú očistu 

až po poskytovanie nocľahu bez tolerancie 

alkoholu. Celková kapacita sa pohybuje od 

stabilných 250 miest až po takmer 350 možných 

miest v prípade krízovej situácie.

Koncom roka 2006 hlavné mesto prenajalo 

priestory neziskovej organizácii Depaul Slovensko, 

ktorá otvorila tesne pred Vianocami 2006 

nízkoprahovú nocľaháreň pre závislých 

bezdomovcov s poskytovaním týchto služieb: 

nocľah, večera a raňajky, sprcha, šatstvo, 

sprostredkovanie ošetrenia, duchovná pomoc.

Hlavné mesto zabezpečilo v roku 2007 zvýšenie 

kapacity ubytovania pre bezdomovcov prenajatím 

objektov na Hradskej ulici vo Vrakuni občianskemu 

združeniu Domov pre každého, ktorý v dvoch 

budovách zriadil útulok s kapacitou 140 miest. 

Občianske združenie má prenajaté aj priestory 

hlavného mesta na Ivanskej ceste, kde sú 

ubytované rodiny – spolu 27 ľudí.

Občianske združenie Domov pre každého na zák-

lade požiadavky hlavného mesta zriadilo Stredisko 

osobnej hygieny na Hradskej ulici. Túto službu 

(sprcha, výmena šatstva) využívalo okolo 20 ľudí, 

jeho kapacita v jednom okamihu je však 70 ľudí.

Najstarším bratislavským útulkom pre ľudí bez 

prístrešia je útulok pre bezdomovcov MEA CULPA 

s kapacitou 35 lôžok, ktorý hlavné mesto zriadilo 

v januári 2004. Od roku 2006 je útulok 

prevádzkovaný celoročne.

K riešeniu problematiky bezdomovectva hlavné 

mesto prispieva aj prevádzkou dvoch sociálnych 

ubytovní Fortuna a Kopčany, ktoré svojimi 

možnosťami na prechodné ubytovanie preventívne 

pôsobia, aby sa rodiny, ktoré sa dostali do 

neriešiteľnej bytovej situácie, neocitli na ulici 

a nezvyšovali tak počet bezdomovcov v Bratislave.

Hlavné mesto pri riešení problematiky ľudí bez 

prístrešia spolupracuje s ďalšími mimovládnymi 

organizáciami, ktorým prenajíma priestory za 

symbolickú cenu, prípadne hradí náklady na 

energie alebo si nenárokuje daň za využitie 

verejného priestranstva. 

Po otvorení Denného aktivačného centra (DAC) 

v Domove seniorov Archa v novembri 2006, hlav-

né mesto uviedlo začiatkom októbra 2007 do 

činnosti ďalšiu časť prístavby. Jej cieľom je posky-

tovať služby formou dočasného pobytu. Nadväzuje 

na služby DAC a jej ambíciou je po dočasnom po-

byte navrátiť občana späť do domáceho prostredia 

formou vhodnej aktivácie a rehabilitácie.

  

Kapacita pristavanej časti na dočasný pobyt je 34 

lôžok, 24 slúži ako dočasný pobyt (kopíruje služby 

doteraz prevádzkovaných zariadení opatrovateľ-

ských služieb na Českej a Bartoškovej). Ďalšie lôžka 

sú v Domove seniorov Archa obsadzované formou 

Zariadenie dočasného 
pobytu v Domove 
seniorov Archa 
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respitných pobytov (respit – miesto určené na 

odpočinok) pre opatrovaných v prípade, že 

nastane situácia znemožňujúca opatrovateľovi 

pokračovať v poskytovaní starostlivosti.

Dom seniorov Archa je zariadenie Hlavného mesta 

SR Bratislavy, poskytujúce starostlivosť tým 

občanom mesta, ktorí sa ocitli v stave sociálnej 

núdze. Nárast obyvateľov odkázaných na rôzne 

formy sociálnej pomoci neustále narastá a núti 

hľadať vhodný potenciál a rozmer poskytovanej 

pomoci. Na stavebné práce hlavné mesto 

vynaložilo 33,1 mil. Sk. Vybavenie prevádzky stálo 

2,7 mil. Sk.

Kancelária pre rodinu a ženu pôsobí pri Magistráte 

hlavného mesta SR Bratislavy od roku 2003 a je 

súčasťou pracoviska Služby občanom/Front Office. 

Hlavnou náplňou činnosti bolo aj v uplynulom 

roku poskytovanie informačno-poradenských 

služieb, najmä v oblasti zákonov, ktoré súvisia s 

rodinnou problematikou. Samozrejme tým,  že 

kancelária je súčasťou Služieb občanom, okruh 

informačno-poradenských služieb je širší. 

Služby kancelárie využilo v roku 2007 zhruba 700 

občanov, či už osobnou návštevou, prípadne sa 

informovali prostredníctvom telefonických alebo 

mailových kontaktov. Klientelu kancelárie tvorili 

v prevažnej miere ženy, cestu sem si našlo aj 

niekoľko mužov. Návštevníci pochádzali väčšinou 

z Bratislavy a blízkeho okolia, ale neboli 

odmietnutí ani mimobratislavskí návštevníci. 

Oddelenie Služby občanom poskytovalo pomoc aj 

občanom, ktorí žiadali o sociálnu pomoc – celkovo 

2 044 občanov. Najviac to boli žiadatelia 

o poskytnutie sociálnych služieb pre seniorov, či už 

o umiestnenie v domovoch dôchodcov, domovoch 

- penziónoch pre dôchodcov, zariadeniach 

opatrovateľskej služby alebo iné poradenstvo 

(stravovanie, opatrovanie, ap.).

 

Druhou najpočetnejšou skupinou  boli rodiny 

(358), ktorým bolo poskytované sociálne 

poradenstvo. Treťou skupinou boli žiadatelia 

o poskytnutie ubytovania v ubytovniach, prípadne 

Kancelária pre rodinu 
a ženu 

žiadali poradiť, ako inak riešiť svoj problém 

s bývaním. Nasledovali bezdomovci a zdravotne 

postihnutí občania, ktorí sa zväčša prišli poradiť, 

kam sa môžu obrátiť vo veciach odvolania, 

príspevkov, aké dávky im môžu byť poskytnuté 

a kde sa tieto dávky vybavujú.

V apríli hlavné mesto odovzdalo nájomcom nový 

bytový dom na ulici Hany Meličkovej na Dlhých 

Dieloch. Do nájomného bytového fondu hlavného 

mesta tak pribudlo 90 nových bytov. Stavba bola 

realizovaná na pozemku vo vlastníctve hlavného 

mesta, kde sa pôvodne nachádzalo nedokončené 

zdravotné stredisko. Celá stavba si vyžiadala 

náklady vo výške 164,6 mil. Sk. Hlavné mesto na 

stavbu čerpalo aj štátnu dotáciu vo výške 27,8 mil. 

Sk. 

Nový bytový dom je vlastne polyfunkčným 

objektom, ktorý sa skladá z bytovej časti, 

polyfunkčnej časti a ostatných objektov. Ostatné 

objekty predstavujú vodovodnú, elektro, 

kanalizačnú a tepelnú prípojku, sadové úpravy, 

detské ihrisko, oporné múry ap. Časť jestvujúceho 

skeletu z nedokončeného zdravotného strediska 

bola odstránená a časť po nevyhnutnej sanácii 

zabezpečujúcej potrebnú nosnosť bude využitá na 

parkovanie. 

Dom postavila spoločnosť OTYK invest, spol. s r.o. 

podľa projektovej dokumentácie od spoločnosti 

STAPRING, a.s., Nitra. 

Hlavné mesto aj v priebehu celého roku 2007 

pokračovalo v prevode spoluvlastníckeho podielu 

pozemku pod bytovými domami, prioritne pod 

bývalými družstevnými domami. Od januára 2004, 

kedy hlavné mesto s touto agendou začalo, bolo v 

mestskom zastupiteľstve odsúhlasených vyše 14 

tisíc prevodov. Celkový počet zaevidovaných 

žiadostí dosahuje číslo 18 600, ročne je podaných 

približne tisíc nových žiadostí o prevod. 

Nové nájomné bývanie 
na Dlhých Dieloch 
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prevod pozemkov 
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je 

centrom kultúrneho života. Samospráva hlavného 

mesta a organizácie, ktorých je zriaďovateľom, 

prispievajú do kultúrneho života každoročne 

značnou mierou vlastnými projektmi alebo 

v spoluprácou s inými usporiadateľmi. Bratislava je 

samozrejme aj miestom konania pravidelných 

športových aktivít, podujatí a projektov. 

Štvrtému  ročníku projektu Bratislava pre všetkých: 

Dni otvorených dverí samosprávy patril víkend 20.- 

22. apríla. Aj tento ročník naplnil očakávania 

obyvateľov a návštevníkov. Pre občanov mesta 

bolo  sprístupnených  29 miest s bezplatným 

vstupom do priestorov a na podujatia od múzeí 

a galérií, cez knižnice, ZOO, Botanickú záhradu, 

vodárenské múzeum, dostihovú dráhu,  športo-

viská a turistické miesta. Veľký záujem zo strany 

návštevníkov bol o Kaplnku sv. Jakuba, o koncerty 

na Devíne, na Partizánskej lúke, o jazdu histo-

rickou električkou a Prešporáčikom, o návštevu 

zoologickej záhrady.  Na sprístupnených miestach 

a v exteriéroch mesta sa uskutočnilo  viac ako 90 

podujatí. Všetky podujatia mali vysokú návštev-

nosť, ktorá presiahla  110 tisíc návštevníkov. Na 

základe celkovej atmosféry a  záujmu obyvateľov, 

ako aj ich reakcií možno konštatovať, že projekt 

Bratislava pre všetkých je vnímaný už ako 

pravidelná súčasť života mesta a dostáva sa do 

povedomia aj mimobratislavských návštevníkov.

Bratislava pre všetkých 

Kultúrne leto 
a Hradné slávnosti 2007

Bratislavské Kultúrne leto  vstúpilo v roku 2007 do 

svojho 32. ročníka ponukou v podobe vyše 200 

podujatí rozdelených do 25 cyklov a festivalov, 

z toho bolo 9 noviniek.  Na umeleckých scénach 

v rámci celej Bratislavy sa predstavili umelci z 19 

krajín. Festival začal  17. júna a vyvrcholil  20. 

septembra.

Pri  tvorbe dramaturgie trojmesačného maratónu 

kultúrnych podujatí sa organizátori festivalu 

pokúsili osloviť návštevníkov všetkých vekových 

skupín od rodín s deťmi, mladých ľudí, dospelých 

i seniorov, pripravili programy pre milovníkov 

rozličných hudobných žánrov od jazzu, folklóru, 

folku, country, world a etno hudby až po vážnu 

hudbu, ako aj divadelné predstavenia pre deti 

a dospelých.

Podujatia sa uskutočnili na 21 scénach 

v exteriéroch a interiéroch mesta, medzi ktoré 

patrili Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, 

Nádvorie Starej radnice, Nádvorie Sv. Jána 

Nepomuckého v Primaciálnom paláci, Zrkadlová 

sieň Primaciálneho paláca, loď Martin na Dunaji, 

Železnice SR v Bratislave, ZOO Bratislava, Hudobná 

sieň Bratislavského hradu, Nádvorie Bratislavského 

hradu, Areál Bratislavského hradu, PKO, Koncertná 

sieň Klarisky, Kostol Najsvätejšej rodiny v Petržalke, 

Lisztov pavilón Univerzitnej knižnice, Čitáreň 

Červený rak, Malý a Veľký evanjelický kostol na 

Panenskej ulici, Partizánska lúka, hrad Devín, 

Design Factory, ai.
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Silvester 2007: 
Vitajte v Partyslave!

Bratislava sa v posledných rokoch bez väčších 

problémov zaradila medzi tie veľké európske 

a svetové mestá, v ktorých existuje spoločenská 

tradícia veľkolepých osláv príchodu nového roku 

v uliciach mesta. 

Tieto oslavy začínali takmer z ničoho, veď ešte do 

roku 1998 tu nebolo na čo nadviazať. Odvtedy 

však organizátori dokázali do ulíc historického 

centra prilákať desaťtisíce Bratislavčanov 

a návštevníkov hlavného mesta atraktívnym 

programom, v ktorom vždy účinkujú špičkoví 

reprezentanti aktuálnej slovenskej popovej kultúry. 

Ani tohtoročné oslavy v ničom nezaostali za 

predchádzajúcimi úspešnými ročníkmi. 

Centrom osláv bolo opäť Hlavné námestie 

s viachodinovým koncertom. Už od skorého 

popoludnia sa prostredníctvom veľkoplošnej 

obrazovky mohli návštevníci osláv na Hlavnom 

námestí stať účastníkmi polnočných okamihov 

v iných svetových metropolách a v rôznych 

časových pásmach.

Hviezdoslavovo námestie je svojou rozlohou aj 

polohou predurčené na veľkú diskotéku, ktorá 

tancuchtivých návštevníkov lákala od 22:00  h do 

takmer druhej hodiny po polnoci. Už od 16:00 h 

tu však koncertovali zaujímavé hudobné formácie 

reprezentujúce rôzne štýly ľudovej, world a ethno 

hudby z rôznych končín sveta.

Vyvrcholenie tohtoročných silvestrovských osláv 

obstaral polnočný ohňostroj nad hladinou Dunaja, 

ktorému predchádzalo pôsobivé odpočítavanie 

posledných sekúnd starého roka. Dejiskom tejto 

emotívnej šou bol úsek Rázusovho nábrežia od 

budovy Slovenského národného múzea po Nový 

most.

V programe vystúpilo až 70 umelcov zo Slovenska, 

Česka, ale napr. aj z Mexika a Panamy. Diváci sa 

dočkali skutočne multižánrovej ponuky, od popu, 

rocku, cez ska, folk, mariachi, až po rómsku 

muziku a balkánsku dychovku. 

Na oslavách sa priamo v centre Bratislavy 

zúčastnilo takmer 100 tisíc ľudí, medzi nimi aj 

približne 15 tisíc zahraničných návštevníkov, pre 

ktorých sa vítanie nového roku v Bratislave stalo 

v poslednom čase atraktívnou voľbou.

 

K jednému z vrcholov plesovej sezóny v hlavnom 

meste aj tento rok patril Bratislavský bál, ktorého 

organizáciu zabezpečovalo Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko. Už 6. ročník sa uskutočnil 

v reprezentačných priestoroch Reduty, pod 

spoločenskou záštitou primátora Andreja 

Ďurkovského. Štyri programovo originálne 

hudobné a tanečné scény boli lokalizované 

v štyroch sálach. Ústrednou myšlienkou 

Bratislavského bálu 2007 bolo uctievanie 

tradičných hodnôt v našom meste, bratislavských 

špecifík, lokálpatriotizmu, ako aj historického 

prepojenia Bratislavy, Viedne a Budapešti. Aj tento 

rok sa odovzdávala cena „Bratislavská čučoriedka“, 

spojená s pamiatkou Júliusa Satinského – ocenenie 

vzácnych ľudí, ktorí pre mesto urobili niečo 

hodnotné alebo podnetné.

Bratislavský bál
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Festival Devín

Dni majstrov na Hrade

V dňoch 17. – 19. augusta 2007 sa v areáli 

národnej kultúrnej pamiatky Devín uskutočnil 

štvrtý ročník Festivalu historického šermu, hudby, 

tanca a remesiel Devín 2007. Počas troch 

víkendových dní sa na dvoch pódiách predstavilo 

množstvo účinkujúcich vo vizuálne atraktívnom 

programe s historickou tematikou. Okrem 

programu na hlavnom pódiu si mohli  návštevníci 

Devína pozrieť historický jarmok, na ktorom 

doboví remeselníci predstavili svoju prácu 

a výrobky, vyskúšať na vlastnej koži zaobchádzanie 

s lukom, oštepom, alebo vrhacou sekerou na 

historickej strelnici. V rámci areálu hradu bola pre 

návštevníkov pripravená aj inštalácia tábora 

mušketierov a stredovekej zbrojnice, ako aj 

expozícia múzea s archeologickými nálezmi 

z Devína a jeho okolia. Organizátorom festivalu 

Devín 2007 boli, okrem Hlavného mesta SR 

Bratislavy, aj Šermiarsko-divadelná spoločnosť 

Argyll, Múzeum mesta Bratislavy a Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko.

V areáli Bratislavského hradu sa počas víkendu 

1. a 2. septembra 2007 uskutočnil 17. ročník 

festivalu tradičných remesiel a ľudových výrob Dni 

majstrov na Hrade. Obsahom festivalu, ktorý už 

tradične organizuje Ústredie ľudovej umeleckej 

výroby Bratislava (ÚĽUV) v spolupráci s Hlavným 

mestom SR Bratislava, BKIS, Ministerstvom kultúry 

SR a Kanceláriou Národnej rady SR pri príležitosti 

štátneho sviatku Dňa Ústavy SR, boli živé 

predvádzanie výrob najrôznejších predmetov 

z prírodných materiálov – košíkov, sudov, krčahov, 

zvoncov, fujár, píšťal, drumblí, plátna, čipiek, 

zdobenie medovníkov, kraslíc, aj menej známe 

zdobenie tekvíc ap. Súčasťou podujatia boli aj 

tvorivé dielne pre deti, spojené s výučbou starých 

remeselných techník. 

Dunajský pohár

V posledných aprílových dňoch sa svetová špička 

v tanečnom športe stretla na 31. ročníku 

Dunajského pohára. Jeho vyhlasovateľom bolo 

BKIS a Tanečná škola Jagermajster. Súťaže sa 

zúčastnilo viac ako 350 tanečných párov. Na 

dvojdňovom festivale v tanečnom športe sa 

súťažilo celkovo v 26-tich výkonnostných a piatich 

vekových kategóriách. Hlavné súťaže sú zaradené 

do najvyššej kategórie svetovej federácie IDSF -

International Open.

ROČNÁ SPRÁVA 2007
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Komorné Dni 
J.N. Hummela

Medzinárodné festivaly 
zborového spevu

V dňoch 10. – 31. mája 2007 sa uskutočnil  

2. ročník medzinárodného hudobného festivalu 

Komorné dni J. N. Hummela. Festival  svojím 

druhým ročníkom úspešne nadviazal  na ideu 

rozvíjania  odkazu veľkého skladateľa a klavírneho 

virtuóza, ktorý sa v novembri 1778 narodil 

v Bratislave. V rámci  festivalových koncertov sa 

predstavili  poprední domáci interpreti. Festival  

zároveň poskytol priestor na nadviazanie  

spolupráce s Konzervatóriom Josepha Haydna 

v Eisenstadte, čím nadobudol významnú medzi-

národnú dimenziu. V jej rámci sa  uskutočnila 

medzinárodná akadémia Hummel bez hraníc. 

S podporou samosprávy sa v Bratislave úspešne 

realizujú medzinárodné podujatia zborového spevu.

Prvý ročník medzinárodného súťažného  festivalu 

speváckych zborov Slovakia Cantat sa uskutočnil 

v termíne 19.-22. apríla. Cieľom festivalu je 

obnovenie tradície súťaží speváckych zborov 

všetkých kategórií, podporiť rozvoj zborového 

spevu a umožniť stretávanie sa speváckych zborov. 

V Bratislave sa na festivale zúčastnilo dvadsať 

speváckych zborov s vyše sedemsto účinkujúcimi. 

Festival svojím prvým úspešným ročníkom vytvoril 

dobré predpoklady jeho pokračovania v ďalších 

ročníkoch.

V termíne od 23. do 27. mája 2007 sa uskutočnil  

druhý ročník medzinárodného súťažného festivalu 

speváckych zborov  zameraný na sakrálnu hudbu 

Musica Sacra Bratislava 2007. Súčasťou festivalu 

bola súťažná časť, koncerty pre verejnosť 

a workshop na tému Problematika zborovej 

interpretácie.

Cieľom medzinárodného festivalu Gregoriánsky 

chorál, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18.-21. 

októbra 2007  bolo  podporiť obnovu interpretácie 

gregoriánskeho chorálu podľa najnovších 

poznatkov. Na festivale sa predstavili spevácke 

zbory z Rakúska, Česka, Poľska, Talianska, Fínska 

a Slovenska. 

Súťažný festival adventnej a vianočnej hudby sa 

konal v dňoch 6.-9. decembra 2007. Vystúpenia 

speváckych zborov sa stali aj súčasťou vianočných 

programov v Bratislave a boli príspevkom 

k  atmosfére predvianočnej Bratislavy. Na festivale 

účinkovali okrem domácich aj spevácke zbory zo 

Švédska , Írska, Španielska, Chorvátska, Poľska, 

Belgicka, Talianska, Slovinska a ďalších krajín.

Na prelome mája a júna 2007 sa konal jubilejný 

10. ročník Medzinárodného festivalu detských 

folklórnych súborov v Bratislave. Zúčastnilo sa ho  

okrem 18 slovenských súborov aj 6 zahraničných 

súborov z Česka, Ruska, Poľska, Bulharska, 

Talianska a Turecka. Vystúpenia súborov 

v exteriéroch mesta a sprievod mestom priťahovali 

pozornosť divákov. Tancujúce a spievajúce deti, 

ktoré so svojou typickou prirodzenosťou 

a hravosťou prezentujú krásu ľudovej piesne, 

dynamiku tancov, pestrosť ľudového odevu 

priťahujú pozornosť tak svojimi umeleckými 

výkonmi, ako aj svojou bezprostrednosťou 

a radostnou atmosférou. Medzinárodný detský 

folklórny festival v Bratislave sa zaradil medzi stále  

podujatia v rámci kalendára  kultúrnych aktivít 

mesta.

Samospráva hlavného mesta organizuje podujatia  

venované pamiatke zosnulých. Uskutočnili sa 

v dňoch 30. a 31.októbra 2007 .

Dňa 30. októbra sa na nábreží Dunaja konala 

pietna slávnosť venovaná obetiam Dunaja. 

Podujatie nadväzuje na tradíciu, ktorá sa viaže 

k  mnohým podunajským mestám z obdobia, keď 

ľudia, najmä rybári, boli viac odkázaní na rozmary 

tejto európskej rieky. Na pietnej slávnosti, ktorá sa 

uskutočňuje na nábreží Dunaja a je spojená so 

spustením venca na Dunaj, sa zúčastnili  príbuzní 

obetí, ale aj obyvatelia Bratislavy, ktorí si chcú 

pripomenúť históriu a tradície svojho mesta.

Medzinárodný detský 
folklórny festival

Podujatia venované 
pamiatke zosnulých 
obyvateľov Bratislavy

>Úvodná časť

>Tematická časť

>>Ochrana verejného poriadku

>>Územné plánovanie 

a životné prostredie

>>Doprava a výstavba

>>Ochrana pamiatok

>>Vzdelávanie a mládež

>>Sociálna pomoc a bývanie

>>Kultúra, šport a voľný 

čas

>>>Festival Devín

>>>Dni majstrov na Hrade

>>>Dunajský pohár

>>>Komorné Dni J.N. 

Hummela

>>>Medzinárodné 

festivaly zborového spevu

>>>Medzinárodný detský 

folklórny festival

>>>Podujatia venované 

pamiatke zosnulých 

obyvateľov Bratislavy

>>Marketing a zahraničné vzťahy

>>Cestovný ruch

>Finančná ročná správa 

>Bratislava 2007 v číslach



Pietny akt poklony zosnulým významným 

osobnostiam Bratislavy sa konal o deň neskôr na 

Ondrejskom cintoríne, na cintoríne na Kozej bráne 

a na Slavíne. Všetkých zosnulých Bratislavčanov, 

ale aj tých, ktorí sú pochovaní v Bratislave, si 

položením venca, zapálením sviečok a venovaním 

minúty ticha uctili zástupcovia samosprávy na čele 

s primátorom.

V roku 2007 sa konal štvrtý ročník akcie, ktorá 

v sebe spojila posilňovanie historického vedomia 

Bratislavčanov, oslavu úsilia vinárov a pripome-

nutie si sviatku sv. Martina, jedného z patrónov 

Bratislavy.

Podujatie začalo slávnostným požehnaním mladé-

ho vína v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom 

paláci a pokračovalo na nádvorí Starej radnice, kde 

ponúkali mladé víno, lokše, pagáče a ďalšie 

tradičné produkty vinári z Rače, Vajnor, Devína, 

Dúbravky, Nového Mesta. Rovnako ako v predchá-

dzajúcich rokoch, bolo cieľom podujatia predo-

všetkým oslava výsledkov úsilia bratislavských 

a malokarpatských vinárov a spomienka na sviatok 

sv. Martina, patróna Bratislavy. Aj podujatím 

Sviatok mladého vína chce samospráva hlavného 

mesta pokračovať v posilňovaní historického  

vedomia Bratislavčanov a ich vzťahu k vlastným 

tradíciám.

Sviatok mladého vína

Vianočné mosty 
medzi mestami 

Noc múzeí a galérií

Mesto menom 
Brezalauspurc

Do Medzinárodného  projektu 5 stálych miest 

Bratislava, Praha, Brno, Krakov a Viedeň, ktorého 

hlavnou myšlienkou je spolupráca miest, 

vytváranie pomyselných mostov, priateľstiev, 

kontaktov uskutočňovaných  prostredníctvom detí, 

je  Bratislava zapojená už 8 rokov. Projekt sa 

realizoval v Bratislave v dňoch 30.11.–1.12. 2007 

a v programe na Hlavnom námestí účinkovalo 

6 zahraničných súborov. Štyri súbory z Bratislavy  

vycestovali na účinkovanie do zúčastnených miest.

Už po tretí raz sa pri príležitosti Medzinárodného 

dňa múzeí v sobotu 19. mája 2007 konala Noc 

múzeí a galérií. V tento deň zostali expozície 24 

bratislavských múzeí otvorené až do polnoci. 

Sprístupnených bolo takmer 60 expozícií a výstav, 

spolu s viac ako 90-timi sprievodnými aktivitami. 

Aj tento rok platili návštevníci zvýhodnené vstup-

né, aj to iba v prvom navštívenom múzeu. Ďalej už 

návštevníci mohli pokračovať zadarmo. Navyše sa 

mohli zúčastniť žrebovania o zaujímavé ceny. 

Galéria mesta Bratislavy pripravila pri príležitosti 

1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave 

výstavu prezentujúcu vývoj topografie mesta vo 

vybraných výtvarných dielach z jej zbierok. Hoci 

nejde priamo o spomínané obdobie, cieľom 

výstavy bolo podnietiť záujem Bratislavčanov aj 

návštevníkov mesta o túto problematiku 

a pripomenúť si dôležitosť postavenia mesta 

Bratislavy v stredoeurópskych dejinách. Výstava 

„Mesto menom Brezalauspurc“ bola prístupná 

v letných mesiacoch v Pálffyho paláci.

ROČNÁ SPRÁVA 2007
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Letná čitáreň 
U červeného raka

Čumil má 10 rokov!

V roku 2007 sa po siedmych rokoch opäť otvorila 

zrekonštruovaná letná čitáreň U červeného raka. 

Prístupná je zadarmo pre všetkých, čitateľský 

preukaz Mestskej knižnice nie je podmienkou pre 

vstup. Otvorená je vždy od pondelka až do soboty, 

od 9.00 do 19.00 h. V čitárni sú k dispozícii 

i propagačné materiály o Bratislave pre turistov. 

Návštevníci majú k dispozícii 7 denníkov 

a 23 časopisov. 

Stavebné práce na úprave čitárne v rámci realizácie 

Programu priorít rozvoja Bratislavy na roky 2004 - 

2006 sa začali na prelome rokov 2005 a 2006 

prácami na obnove Michalského mosta. Náklady 

na revitalizáciu Michalskej priekopy – čitárne 

Červený rak, boli takmer 22 miliónov korún a boli 

hradené z finančných prostriedkov, vyčlenených na 

Program priorít rozvoja Bratislavy.

Dňa 26. júla 2007 sa populárna bronzová posta-

vička Čumil dožila 10 rokov. Presne v tento deň 

roku 1997 osadili Čumila na jeho miesto na nároží 

ulíc Rybárska brána, Panská a Laurinská, odkiaľ už 

celé desaťročie drzo pozerá pod sukne krásnych 

bratislavských dievčat a žien. Čumila vtedy na 

svete privítalo okolo 30 tisíc Bratislavčanov, na čele 

s vtedajším prezidentom SR, ktorí sa v ten deň 

zúčastnili na Korzo party na počesť vynovenej 

bratislavskej pešej zóny. Čumilovým „otcom“ je 

akad. maliar Viktor Hulík. Toto dielko uňho objed-

nala samospráva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto, ktorej starostom bol v tom čase súčasný 

bratislavský primátor Andrej Ďurkovský. Desiate 

narodeniny si v rovnaký deň pripomenuli aj ďalšie 

dve obľúbené plastiky z bratislavského Korza: 

"Napoleonský vojak" opierajúci sa o lavičku na 

Hlavnom námestí a "Schöne Naci" pred kaviarňou 

Café Mayer od akad. sochára Juraja Meliša.

Hlavné mesto SR Bratislava vytipovalo lokalitu pre 

umiestnenie sochy Milana Rastislava Štefánika na 

mieste súbehu ulíc Dostojevského a Pribinova ako 

signál začiatku novej mestskej štvrte Eurovea. 

Pamätník M. R. Štefánika sa tak ocitne na 

historickej osi, ktorá smeruje od Bratislavského 

hradu k novej budove Slovenského národného 

divadla. Celkové náklady na postavenie nového 

pamätníka vrátane projektovej dokumentácie, 

výstavby podstavy, pylónov ap. až po demontáž 

a montáž sochy leva, v súčasnosti stojaceho pred 

budovou Slovenského národného múzea na 

Vajanského nábreží, predstavujú sumu 31 miliónov 

korún. Z toho hlavné mesto sa podieľa nákladmi 

vo výške 5,4 mil. Sk.

  

Pamätník Milana 
Rastislava Štefánika
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a materstvo takýmto netradičným podujatím. 

Pozvala naň všetkých, ktorí chcú pre svoju mamu - 

ale aj pre všetky ostatné mamy - prejsť symbolickú 

míľu. Súčasťou podujatia bol aj sprievodný 

program v podobe reprezentatívnej prehliadky 

mestských detských súborov, divadielok 

a záujmových umeleckých telies. Cieľom podujatia 

bolo upriamiť pozornosť verejnosti k hodnotám 

materstva a rodičovstva, posilniť spoločenské 

ocenenie mamičiek a ukázať aj bariéry, ktoré musia 

rodičia s malými deťmi v živote prekonávať. 

Najväčším sprievodným podujatím však bola 

celoslovenská verejná zbierka pod názvom 

Vychutnávame si materstvo plnými dúškami – 

Materina dúška pre materské centrá. Zbierka sa 

realizovala formou dobrovoľného príspevku na 

kúpu pohľadnice s poďakovaním mame.

Turnaj štyroch miest Budapešť – Viedeň - Bratislava 

– Ľubľana tentoraz hostilo posledné z menovaných 

miest v dňoch 22.- 25. júna 2007. Športovci do 17 

rokov súťažili v piatich športových disciplínach. 

Podujatia sa zúčastnilo 300 mladých športovcov.

Dvadsaťdvačlenná výprava reprezentantov 

Bratislavy - športovcov do 15 rokov - sa v dňoch 

19. - 26. júna 2007 zúčastnila na 41. 

medzinárodných hrách žiakov v Reykjavíku. Pre 

Bratislavu získali 2 strieborné a 3 bronzové medaily 

v atletike a plávaní. Na Hrách súťažilo viac ako tisíc 

mladých športovcov z celého sveta.

Počas víkendu na prelome marca a apríla sa 

v hlavnom meste uskutočnil druhý ročník 

športovo–spoločenského podujatia Tatra banka 

City Marathon 2007. Do druhého ročníka sa 

prihlásilo vyše 850 účastníkov. Program podujatia 

bol doplnený o zaujímavé aktivity pre deti, mládež 

i dospelých. 

Turnaj štyroch miest

Medzinárodné hry žiakov 

Mestský maratón
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Carmina Burana na 
Hlavnom námestí

Radničkine trhy

Míľa pre mamu

Hlavné námestie sa dňa 21. septembra 2007 stalo 

miestom konania nevšedného kultúrneho zážitku – 

predstavenia Carmina Burana od Carla Orffa. Toto 

veľkolepé podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 

1100. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 

Predstavenie na mohutnom pódiu na Hlavnom 

námestí odohral 90-členný orchester spolu so 

sólistami Slovenskej filharmónie. 

Začiatkom októbra boli otvorené predajno-

prezentačné trhy výrobkov chránených dielní 

a zariadení sociálnych služieb – Radničkine trhy 

2007. Na Nádvorí Starej radnice sa vystavovali 

a predávali výrobky viac ako 30 chránených dielní 

a zariadení sociálnych služieb z rôznych kútov 

Slovenska a Českej republiky. 

V predvečer medzinárodného Dňa matiek, 

v sobotu 12. mája 2007, sa uskutočnilo podujatie  

Míľa pre mamu ako oslava materstva a pocty 

všetkým mamám na svete. Únia materských 

centier, zastrešujúca 100 slovenských materských 

centier, tak už po piaty raz oslavovala mamy 
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Supermaratón

Mestská pláž

V dňoch  19. až 23. októbra 2007 sa konal 

Supermaratón Viedeň - Bratislava – Budapešť. 

Myšlienka usporiadať podujatie sa viaže 

k spoločnej Svetovej výstave Viedeň - Budapešť, 

ktorá sa síce nekonala, ale myšlienka športového 

podujatia zostala živá a realizovala sa od roku 

1990 už 17 krát. Supermaratón je päťetapové 

podujatie s celkovou dĺžkou 320 km, s viac ako 

tisíckou bežcov, ktorí zavítajú do viacerých 

slovenských miest a obcí. Maratón hostila 

Bratislava po druhý raz a hlavné mesto Slovenska 

bolo cieľom jeho prvej etapy, ktorá sa bežala 

z Viedne do Bratislavy 19. októbra.

Na petržalskom brehu Dunaja bola otvorená prvá 

mestská pláž v Bratislave. Na Tyršovo nábrežie 

bolo navezených 1 130 ton piesku a bola tam 

vytvorená pláž s rozlohou 3 200 metrov 

štvorcových. Pláž od konca júna 2007 slúžila 

obyvateľom a návštevníkom mesta ako oáza 

oddychu a relaxu v blízkosti centra, ktorá 

poskytuje možnosti na oddych, šport, 

gastronomickú a sanitárnu zónu. Projekt vznikol 

úzkou spoluprácou magistrátu a spoločnosti 

Slovak Telekom.

Nové kúpalisko v Lamači

Grantový program Ars 
Bratislavensis

Koncom augusta sa ukončili práce na rekonštrukcii 

mestského kúpaliska v Lamači. Pôvodné kúpalisko 

Lamač bolo uvedené do prevádzky v roku 1961. 

V dôsledku zlého technického stavu bolo nutné ho 

uzatvoriť po sezóne v roku 2002. Vzhľadom na 

rozsah prác, likvidáciu všetkých predchádzajúcich 

stavieb ide vlastne o výstavbu nového kúpaliska. 

Po 25 rokoch je to prvé novopostavené kúpalisko 

v Bratislave a mestská časť Lamač tak dostáva  

nový objekt určený na rekreáciu a voľný čas.

Cieľom grantového programu Ars Bratislavensis je 

podpora neprofesionálnych kultúrnych a 

umeleckých aktivít v Bratislave, alebo 

propagujúcich mesto v zahraničí. V roku 2007 

bolo podaných celkom 91 žiadostí z rôznych 

žánrov a oblastí umenia a kultúry. Komisia 

podporila udelením finančného grantu 56 

projektov v celkovej výške 2 767 400,- Sk.
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Bratislava na veľtrhu 
MIPIM v Cannes
 

Bratislava sa na najväčšom svetovom veľtrhu 

nehnuteľností MIPIM 2007 v Cannes v dňoch 13.-

16. marca zúčastnila s veľkorysou prezentáciou. 

 

Stánok Bratislavy sa nachádzal v tesnom susedstve 

Prahy, Brna, Ostravy a poľskej metropoly Varšavy, 

vďaka čomu si záujemcovia mohli urobiť ucelený 

obrázok o stave trhu nehnuteľností v stredo-

európskom regióne. Podobne ako v roku 2006, aj 

v tomto roku sa v rámci expozície mesta 

s rozlohou viac ako 130 štvorcových metrov 

v najprestížnejšej časti Festivalového paláca 

prezentovali piati spoluvystavovatelia, reprezen-

tujúci výber najzaujímavejších investičných 

zámerov. Medzi tieto partnerské spoločnosti patrí 

Ballymore Properties, Cresco Group/Quinlan 

Private, IPR Slovakia, Petržalka City a realitno-

developerská divízia finančnej skupiny J&T. 

Predstavujú výber z najvýznamnejších realizo-

vaných, či plánovaných projektov v slovenskej 

metropole: išlo o projekty Eurovea (Ballymore 

Properties), South City (Cresco Group/Quinlan 

Private) a River Park (J&T), revitalizáciu 

predstaničného priestoru bratislavskej hlavnej 

železničnej stanice (IPR Slovakia) a nové 

multifunkčné centrum v mestskej časti Petržalka 

(Petržalka City).

 

Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, ktorý 

viedol prezentáciu Bratislavy na veľtrhu, na margo 

účasti hlavného mesta uviedol: 

 

„Naša tohoročná prezentácia mala dva základné 

ciele. Na jednej strane sme pomohli vytvoriť 

priestor pre našich partnerov – investorov, ktorí sú 

súčasťou nášho výstavného stánku a prichádzajú 

so svojimi projektmi práve na veľtrh MIPIM, aby 

ich tu prezentovali. Je to rovnako dôležité pre 

mesto ako aj pre investorov, pretože úspešnosť 

týchto investícií samozrejme ovplyvní celkový 

dojem z prezentácie celého mesta. Druhým cieľom 

našej tohtoročnej účasti bola prezentácia južnej 

rozvojovej osi Petržalka. Toto územie je 

lokalizované ako koridor pre vybudovanie rýchleho 

nosného systému MHD a je to zároveň jedinečný 

priestor pre dourbanizovanie centrálnej časti 

Petržalky – od bytovej výstavby až po vybudovanie 

zariadení pre rekreáciu a trávenie voľného času. 

 

Pokiaľ ide o trendy tohto ročníka veľtrhu, zaujala 

ma téma povoľovania výstavby výškových budov 

v meste, s ktorou sa aj my v Bratislave stretávame 

veľmi často. Keď sa prejdete po veľtrhu, zistíte, že 

výškové budovy sú celosvetovým trendom. Je však 

potrebné k tejto otázke pristupovať veľmi citlivo 

a zvážiť, do akého priestoru sa tieto budovy 

umiestňujú. Nestotožňujem sa s umiestnením 

takýchto budov v blízkosti historických centier. Ich 

lokalizácia v novo vznikajúcich štvrtiach však 

nerobí problémy. Otázka, ktorá je s tým spojená – 

a v tom v porovnaní s inými krajinami máme ešte 

čo doháňať – je mestská hromadná doprava.“

 

Štatistika veľtrhu ukázala, že MIPIM si naďalej 

upevňuje svoju pozíciu najväčšieho európskeho 

fóra v tejto oblasti. Na veľtrh sa akreditovalo 

26 131 účastníkov z takmer 8 000 spoločností 

76 krajín, vystavujúcich na viac ako 24 000 

štvorcových metrov plochy, čím bol opäť 

prekonaný rekord veľtrhu. Zo Slovenska prišlo do 

Cannes vyše 30 spoločností vrátane významných 

nadnárodných investorov a developerov, ktorí už 

v Bratislave úspešne pôsobia a dokazujú tak 

stúpajúcu kvalitu slovenského investičného 

prostredia. Bratislava však po vlaňajšej premiére 

zostala jediným slovenským mestom alebo 

regiónom na MIPIM. 

Hlavné mesto SR Bratislava sa v druhý októbrový 

týždeň zúčastnilo na jubilejnom 10. ročníku 

medzinárodného veľtrhu investičných príležitostí 

a nehnuteľností EXPO REAL v Mníchove.

 

Oproti premiérovej účasti Bratislavy na tomto 

veľtrhu v roku 2006, bola expozícia hlavného 

mesta rozšírená na 80 štvorcových metrov 

a nachádzala sa vo veľtržnej hale B1. Podobne ako 

na predchádzajúcich veľtrhoch, aj v Mníchove na 

stánku hlavného mesta spoluvystavovali partneri 

mesta, ktorí predstavili výber z najzaujímavejších 

realizovaných alebo plánovaných projektov 

Bratislava na veľtrhu 
EXPO REAL v Mníchove

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

M
a

rk
e

tin
g

 a



68  69|

v Bratislave. Spoločnosť Petržalka City prišla 

s projektom výstavby moderného multifunkčného 

centra na pravom brehu Dunaja v Petržalke, CEPIT 

Management s projektom výstavby vedecko-

technického parku inovatívnych technológií vo 

Vajnoroch a Grunt a.s. predstavil aktuálne 

rezidenčné projekty v lokalitách Koliba a Slanec – 

Pekná cesta. 

 

 

CENTROPE je stredoeurópsky región - zoskupenie 

16 miest a regiónov štyroch krajín so spoločným 

cieľom: vytvoriť silný konkurencieschopný región 

za účelom vzájomnej podpory spoločného 

dynamického rozvoja. 

CENTROPE je projekt pre rozvoj multilaterálnej, 

záväznej a trvalej spolupráce verejnej správy, 

podnikov a štátnych organizácií v regióne. 

CENTROPE koordinuje, integruje a oživuje 

cezhraničné aktivity a je vytvorený na 

multilaterálnej spolupráci všetkých partnerov, 

ponúka profesionálny spoločný manažment na 

dosiahnutie dynamického rozvoja regiónu.

Zoskupenie vzniklo v septembri 2003 v Kittsee 

podpisom memoranda „Budujeme Európsky 

región“. Neskôr v St. Pöltene sa v roku 2005 

uskutočnila politická konferencia  „Rastieme spolu, 

spolu zrastáme“. Za hlavné oblasti svojho 

pôsobenia CENTROPE považuje:

- Hospodárstvo, inovácie, výskum a vedu;

- Infraštruktúra, doprava, životné prostredie, 

plánovanie;

- Pracovný trh, kvalifikácia a zamestnanosť;

- Kultúra, kreativita, voľný čas, šport a turizmus.

V roku 2007 podpísali spoločné memorandum 

o vzájomnej podpore a spolupráci štyria slovenskí 

členovia zoskupenia – Hlavné mesto SR Bratislava, 

mesto Trnava, Bratislavský samosprávny kraj 

a Trnavský samosprávny kraj. Hlavné mesto SR 

Bratislava definovalo svoje priority v rámci 

pôsobenia v CENTROPE:

· znalostné mesto so zámerom pretvoriť Bratisla-

vu na centrum európskeho významu prostred-

níctvom podpory vedy, výskumu a vývoja; 

CENTROPE

· vytváranie priestoru na aplikáciu moderných 

inovačných technológií do perspektívnych 

oblastí národného hospodárstva - automobilový 

priemysel, biotechnológie, biomasy;

· vytváranie rámca a priestoru na vznik a rozvoj 

centier, parkov vedy a výskumu orientovaných 

na tvorbu a realizáciu inovačných technológií;

· spolupráca s univerzitami a vedeckými 

ustanovizňami pri vytváraní platformy pre rozvoj 

inovatívneho, na vedomostiach založeného 

regiónu. 

 

Koncom novembra 2007 sa v Bratislave 

uskutočnila politická konferencia CENTROPE, na 

ktorej sa okrem primátora Bratislavy zúčastnili 

partneri z politickej sféry regiónu – predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja, primátori 

Viedne, Eisenstadtu, St. Pöltenu, Trnavy, Brna, 

Szombathely, Sopron, Györ, ako aj predstavitelia 

žúp z Maďarska, spolkových krajín Dolné Rakúsko 

a Burgenland a Juhomoravského kraja.

 

Dohodli sa na podpore inovatívnych technológií 

a priemyselných zón, čím chcú prispieť k rozvoju 

a prosperite CENTROPE ako hospodárskej 

a technologickej lokality. Spoločné vzdelávacie 

programy budú predpokladom pre rovnomerný 

rozvoj zamestnanosti. Kvalitnejšiu koordináciu 

spoločných ponúk plánujú aj v oblasti cestovného 

ruchu, voľnočasových, kultúrnych a športových 

aktivít. 

Región CENTROPE, ktorý sa ešte pred niekoľkými 

rokmi zdal byť utópiou, sa v súčasnosti stáva 

realitou. Ďalším významným krokom k jeho 

vytvoreniu bol vstup Slovenska, Maďarska a Českej 

republiky do Schengenského priestoru 21. 

decembra 2007. 

V marci 2007 podpísali predbežnú dohodu 

o budúcej spolupráci predstavitelia Slovenskej 

akadémie vied a CEPIT (Stredoeurópsky park 

inovatívnych technológií). 
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Podpora spolupráce SAV a projektu CEPIT zapadá 

do celkovej koncepcie rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy aj v kontexte aktívnej spolupráce 

samosprávy s univerzitami, vedeckými a výskum-

nými inštitúciami. Po uzatvorení dohody o spolu-

práci medzi Slovenskou technickou univerzitou 

a CEPIT je podpis memoranda medzi SAV a CEPIT 

ďalším krokom k posilneniu pozície Bratislavy ako 

centra vedy, výskumu a vzdelania na Slovensku.

V novembri 2007 podpísali memorandum 

o porozumení a vzájomnej spolupráci na projekte 

CEPIT aj hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť 

Vajnory. Projekt CEPIT Bratislava – Vajnory 

predstavuje záväzný zámer súkromných investorov 

vytvoriť v Bratislave moderný vedecko-techno-

logický park v dostupnosti stredoeurópskych 

metropol Viedne, Prahy a Budapešti. Cieľom 

projektu CEPIT je prostredníctvom inovatívnych 

konceptov, modernej infraštruktúry a služieb, 

vzdelávania, výskumu, vývoja a technologických 

spoločností prispievať ku zvyšovaniu vzdelanosti, 

kultúry a kvality života v Bratislave, ako aj ku 

kvalitatívnemu rastu priemyslu.

Bratislava kandidovala 
na Európske hlavné mesto 
kultúry 2013

Hlavné mesto SR Bratislava vypracovalo návrh 

kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 

pre rok 2013 (EHMK 2013).

Bratislava podala svoju kandidatúru symbolicky 

v roku, v priebehu ktorého si pripomínala jubilejné 

1100. výročie prvej písomnej zmienky o meste. 

Hlavné mesto ako prirodzené kultúrne centrum 

Slovenska s bohatým kultúrnym dedičstvom 

a zároveň ekonomicky silná aglomerácia si je 

vedomá svojich silných stránok ako kandidátske 

mesto na tento prestížny titul. Zároveň chcela 

svojím projektom ponúknuť viac, ako len väčšiu 

kvantitu a lepšiu kvalitu kultúrnych a umeleckých 

projektov, ktorých sa už v súčasnosti koná okolo 

20 tisíc ročne. Bratislava ako hlavné mesto pozná 

svoj záväzok voči Slovensku, ktorému v prípade 

úspechu tohto projektu bola pripravená 

sprostredkovať rovnocenný podiel a participáciu 

na projektoch, programoch a sprievodných 

benefitoch tohto podujatia.

 

Zároveň Bratislava týmto projektom otvorene 

komunikovala svoj zámer využiť projekt Európske 

hlavné mesto kultúry pre rok 2013 na zmenu 

celkovej koncepcie kultúry v Bratislave, s dôrazom 

na participáciu jej tvorcov a organizátorov, 

aktivizáciu menšinových a znevýhodnených 

sociálnych skupín a inovatívnosť a obohatenie 

foriem a tém kultúry. Všetky tieto atribúty 

reprezentoval kandidátsky projekt pod názvom 

„Bratislava – mesto, ktoré spája“. 

 

Ponuku hlavného mesta na spoluprácu pri príprave 

a dotvorení tohto projektu a partnerstvo pri jeho 

realizácii ku dňu podania kandidatúry prijalo 

takmer 60 ďalších organizácií, vrátane napr. 

Bratislavského samosprávneho kraja a kľúčových 

miest kraja, špičkových štátnych kultúrnych 

ustanovizní (SND, SNG, SNM, SFÚ, ai.), 

divadelných scén, ako aj 9 zahraničných 

kultúrnych inštitútov a centier. V prípravnej fáze 

Bratislava nadviazala viacero kontaktov 

s kandidujúcimi francúzskymi mestami (Toulouse, 

Nice - Côte d´Azur, Marseille – Provence), s ktorými 

sa predbežne dohodla na recipročnej výmene 

najzaujímavejších umeleckých projektov, bez 

ohľadu na výsledok výberového procesu.
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Osobitný dôraz položila Bratislava vo svojom 

projekte na marketing a komunikačnú stratégiu 

celého projektu, ako aj na vytvorenie atraktívneho 

celosezónneho produktu, ktorý dokáže stimulovať 

aktívny cestovný ruch nielen pre Bratislavu, ale pre 

celé Slovensko.

 

Predložený projekt Bratislava – mesto, ktoré spája, 

bol doteraz najrozsiahlejšou partnersky oriento-

vanou aktivitou hlavného mesta v jeho novodobej 

histórii. Žiaľ, jedenásťčlenná medzinárodná porota 

na svojom zasadnutí v dňoch 12.-14. decembra 

2007 projekt Bratislavy nevybrala a do ďalšieho 

kola posunula projekty miest Košice, Nitra, Martin 

a Prešov.

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský dňa 14. 

septembra 2007 prezentoval hlavné mesto 

Slovenska na pôde Slovenského inštitútu v Berlíne. 

Aktivita hlavného mesta bola zameraná na 

posilnenie komunikácie s hlavnými mestami krajín 

v duchu koncepcie medzinárodných vzťahov 

Bratislavy.

 

Organizátorom bratislavského večera pod názvom 

„Bratislava je znova in“ bol Slovenský inštitút 

v Berlíne spolu s Veľvyslanectvom Slovenskej 

republiky v SRN. Súčasťou prezentácie Bratislavy 

bola aj výstava pod názvom „Mesto menom 

Brezalauspurc“, ktorú Galéria mesta Bratislavy 

pripravila pri príležitosti 1100. výročia prvej 

Deň Bratislavy v Berlíne

písomnej zmienky o Bratislave. Podujatie obohatilo 

vystúpenie džezovej skupiny Traditional Club 

Bratislava.

Prezentácia Bratislavy bola zameraná na rozvoj 

mesta, jeho ekonomický potenciál a na podporu 

cestovného ruchu. Na podujatí sa zúčastnilo 200 

pozvaných hostí z politického, hospodárskeho, 

spoločenského a kultúrneho života Nemecka 

pôsobiacich predovšetkým v Berlíne.

Bratislava sa zúčastnila v októbri 2007 na 25. 

medzinárodnej konferencii primátorov 

v Jeruzaleme. Tohtoročnou hlavnou témou 

konferencie bolo “Mesto ako metropolitné 

centrum a hlavné mesto“, „Mesto ako centrum 

najvyššieho štátneho, administratívneho, 

ekonomického, kultúrneho a historického 

významu“. Bratislavu zastupovali primátor Andrej 

Ďurkovský a viceprimátorka Anna Dyttertová.

 

Na tejto tradičnej konferencii primátorov 

svetových metropol sa zúčastnilo 40 primátorov 

miest z celého sveta. Okrem európskych miest 

Londýn, Dublin, Záhreb, či Bratislava to boli 

napríklad primátori miest ako Kyjev, Montevideo, 

Quito, La Paz,  Tbilisi, ale aj Cincinnati, Providence, 

Madison a ďalší. 

Témami rokovania v jednotlivých sekciách boli 

Metropola a hlavné mesto ako centrum štátu, 

Ekonomické výzvy pre metropoly a hlavné mestá 

a Medzikultúrne výzvy pre metropoly a hlavné 

mestá. Účastníci konferencie navštívili aj Yad Sarah 

– celonárodnú sieť dobrovoľníkov pomáhajúcich 

chorým, postihnutým, starším a opusteným ľuďom 

bez strechy nad hlavou pod záštitou OSN. 

Hlavné mesto SR Bratislava si v roku 2007 

pripomínalo jubilejné 1100. výročie prvej písomnej 

zmienky o meste. Tá sa viaže k opisu rozhodujúcej 

bitky starých Bavorov s Maďarmi, ku ktorej prišlo 

Konferencia primátorov 
v Jeruzaleme
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v lete roku 907 pod Bratislavským hradom. V opise 

sa spomína pod menom Braslavespurch 

(Brezalauspurc). 

Priebeh bitky poznáme z Aventinovej kroniky 

Annales Boiorum, ktorá vyšla v roku 1530 a jej 

autorom je bavorský humanista Johannes Turmair 

zvaný tiež Aventinus, ktorý sa opieral o tzv. 

Salzburské anály alebo letopisy. V týchto 

historických dokumentoch sa pri dátume 

spomínanej bitky uvádza presný dátum 4. júl 907. 

Keďže samotné Salzburské anály boli objavené až 

v roku 1921, jubilejné výročie prvej písomnej 

zmienky o Bratislave si mohla po prvý raz vôbec 

pripomenúť až naša generácia.

Pre Bratislavu ide nepochybne o významné 

historické výročie. Potvrdzuje, že hoci je Bratislava 

stále ešte jedným z najmladších hlavných miest 

Európy, zároveň patrí k historickým mestám, 

ktorých dejiny siahajú až k dobám na začiatku 

nášho letopočtu. Naposledy si Bratislava pripo-

mínala významnejšie výročie v roku 1991, kedy 

oslavovala 700 rokov od potvrdenia kráľovských 

privilégií uhorským kráľom Ondrejom III.

Jubilejné výročie prvej písomnej zmienky bolo 

v aktivitách hlavného mesta prítomné po celý 

druhý polrok 2007. Keďže presný dátum výročia 

pripadá na letné prázdninové obdobie, 

samospráva hlavného mesta s viacerými partnermi 

si ho pripomínala hneď niekoľkými aktivitami od 

júna až po december 2007.

Odborná verejnosť si výročie pripomenula na 

medzinárodnom kolokviu v dňoch 19. a 20. júna 

„Boj pri Bratislave v roku 907 a jeho význam pre 

vývoj stredného Podunajska“. Kolokvium 

organizoval Slovenský archeologický a historický 

inštitút. Prednášali špičkoví slovenskí, českí 

a maďarskí historici a archeológovia. 

K oslavám výročia sa pridala aj Slovenská pošta 

a.s. Dňa 27. júna 2007 sa v Primaciálnom paláci 

uskutočnila slávnostná inaugurácia príležitostnej 

poštovej známky „Bratislavský hrad“ a jej 

sprievodných produktov. Na známke je 

vyobrazenie Bratislavského hradu z Viedenskej 

obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Obrancovia 

hradu navrtávajú lode cisára Henricha III. v roku 

1052. Motív prezentovaný na FDC (obálka prvého 

dňa vydania) predstavuje pohľad na stredovekú 

Bratislavu s mestským znakom v popredí (drevorez 

z roku 1562). Nominálna hodnota poštovej 

známky je 37 Sk. Známka má rozmery 44,4 x 30,5 

mm. Autorom výtvarného návrhu je Dušan Kállay, 

rytcom známky a hárčeka je František Horniak. 

Známku vytlačili v Prahe technikou oceľotlače 

z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

Špecializované tematické podujatia k 1100. 

výročiu prvej písomnej zmienky o Bratislave 

pripravili aj viaceré mestské organizácie. Galéria 

mesta Bratislavy prispela do programu osláv 

výstavou „Mesto menom Brezalauspurc“. 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

spoluorganizovalo v septembri veľké open air 

predstavenie diela „Carmina Burana“ na Hlavnom 

námestí. 

Jednotlivé programy, aktivity a projekty súvisiace 

s výročím mesto komunikovalo pod samostatným 

logom „Bratislava 1100“. V predaji sa objavili aj 

viaceré atraktívne suvenírové predmety 

s jubilejným logom. 

 

V piatok 20. júla 2007 - v čase kulminujúcich 

celotýždenných vysokých horúčav – hlavné mesto 

po prvý raz pristúpilo k rozdávaniu minerálnych 

vôd v pollitrových fľašiach pre občanov, ktorí sa 

pohybovali najmä v centre mesta. V spolupráci so 

spoločnosťou Coca-Cola Beverages Slovakia sa 

rozdalo okolo 10 tisíc pollitrových fliaš minerálky 

z 10 distribučných miest v priestore medzi 

Michalskou bránou a Hviezdoslavovým námestím. 

Mesto investovalo do tejto akcie 50 tisíc korún, 

všetky ostatné náklady znášal partner akcie. 

Vzhľadom na všeobecne pozitívne prijatie tejto 

aktivity mesto nadviazalo rokovania s Bratislavskou 

vodárenskou spoločnosťou a.s. o podmienkach 

poskytovania pitnej vody v uliciach Bratislavy 

v prípadoch, že letné horúčavy v Bratislave 

dosiahnu teplotu okolo 32 stupňov Celzia.

 

Rozdávanie minerálnej 
vody v centre Bratislavy
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Cena pre webovú stránku 
Bratislavy

Oficiálna internetová stránka samosprávy hlavného 

mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk obhájila 

prvenstvo v súťaži Zlatý erb. Už tretí rok za sebou 

získala ocenenie Najlepšia stránka miest 

a mestských častí na Slovensku. Zároveň získala 

dve strieborné priečky za najlepšiu elektronickú 

službu samospráv a za najlepšiu elektronickú 

stránku samospráv v oblasti cestovného ruchu. 

V súťaži jej konkurovalo 74 prihlásených 

samospráv.

Bratislava zároveň získala po druhýkrát aj 

absolútnu cenu Grand Prix a nomináciu na 

medzinárodnú súťaž o cenu “EuroCrest” za 

Slovenskú republiku, ktorá sa uskutoční na jar 

2008 v Českej republike.

 

Súťaž o Zlatý Erb každoročne vyhlasuje spoločne 

Únia miest Slovenska a Občianske združenie 

eSlovensko. Hlavným cieľom súťaže je podporiť 

informatizáciu slovenských samospráv a oceniť 

výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností 

a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne 

využívať informačno-komunikačné technológie 

k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb 

samosprávnych krajov, miest, mestských častí 

a obcí.

 

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené počas 

galavečera medzinárodnej konferencie ITAPA 

2007.

Výber z najzaujímavejších 
oficiálnych prijatí v roku 
2007

Vilma Jamnická – 12.1. (pri príležitosti 100. 

narodenín)

Marián Varga – 8.2. (pri príležitosti 60. 

narodenín) 

Robert Fico, predseda vlády SR – 16.2. (pri 

príležitosti oficiálnej pracovnej návštevy predsedu 

vlády SR na pôde samosprávy hlavného mesta)

HC Slovan Bratislava – 5.4. (pri príležitosti zisku 

titulu Majstrov Slovenska v ľadovom hokeji)

Letizia Moratti, primátorka Milána – 14.5. (pri 

príležitosti prezentácie oficiálnej kandidatúry 

mesta Miláno na usporiadanie svetovej výstavy 

EXPO 2015)

Beatrix, kráľovná Holandska – 22.5. (pri 

príležitosti prvej oficiálnej návštevy Jej Kráľovskej 

Výsosti na Slovensku)

Riaditelia magistrátov Paríža, Viedne, Prahy, 

Budapešti a Ljubljany – 8.6. (pri príležitosti 

výročnej konferencie a podpisu Memoranda 

o porozumení)

Organizačný výbor a členovia Európskej hádza-

nárskej federácie – 2.7. (pri príležitosti konania 

Majstrovstiev Európy v hádzanej žien do 17 rokov)

Účastníci letného kurzu slovenského jazyka – 

16.7. (pri príležitosti konania 16. ročníka letnej 

školy slovenského jazyka v Bratislave)

Jacques Barrot, podpredseda Európskej 

komisie – 26.11. (pracovné raňajky k téme 

podpory projektu európskeho železničného 

koridoru TEN T 17)

Zoran Jankovič, primátor Ljubljany – 30.11. (pri 

príležitosti oficiálnej návštevy a podpisu Deklarácie 

o ďalšej partnerskej spolupráci oboch hlavných 

miest)
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Británie a Japonska. Naopak, výrazná dynamika 

rastu pokračovala u hostí najmä z okolitých krajín 

– Českej republiky, Poľska a Rakúska. Bratislava sa 

stala zaujímavou novou destináciou s veľkým 

medziročným  nárastom napr. pre Chorvátsko, 

Írsko, Portugalsko a Čínu, kde sa počet hostí 

zdvojnásobil. Nárasty boli zaznamenané aj na 

niektorých ďalších perspektívnych trhoch, napr. 

Holandsko, Španielsko, Rusko, Kórea, Škandinávia. 

Záujem návštevníkov naďalej priťahovalo historické 

centrum mesta so svojimi pamiatkami, múzeami, 

galériami, ale aj gastronomickými zariadeniami. 

Medzi hlavné atrakcie turistického produktu 

Bratislavy patria Opera SND, galérie (SNG, GMB 

a Danubiana), Nový most s vyhliadkovou terasou 

UFO, židovské kultúrne dedičstvo mesta, 

Primaciálny palác, Bratislavský Hrad a Hrad Devín, 

ale aj plavba loďou po Dunaji a historická 

električka dopravného podniku. Populárne sú 

výlety do blízkeho okolia, najmä Malokarpatskou 

vínnou cestou. V porovnaní s predchádzajúcou 

letnou sezónou sa zvýšil podiel organizovaných 

skupín, zatiaľ čo počet individuálnych hostí mierne 

poklesol. Naopak, pribúda počet turistov 

s „batohmi“, cestujúcich za poznaním 

a dobrodružstvom.   

Kľúčovou úlohou mestského marketingu v oblasti 

cestovného ruchu je predovšetkým efektívna 

marketingová komunikácia značky Bratislava. 

Z rozpočtu hlavného mesta bola financovaná 

predovšetkým komunikačná taktika zameraná na 

všeobecnú podporu znalosti značky Bratislava 

v domácich, ale predovšetkým zahraničných 

médiách, prostredníctvom inzercie, advertoriálov, 

informačných ciest novinárov, multimediálnych 

projektov. Hlavné mesto orientovalo v roku 2007 

svoje aktivity v oblasti externej komunikácie najmä 

na 7 hlavných zdrojových trhov návštevníkov, t.j. 

Veľkú Britániu, Rakúsko, Poľsko, Českú republiku, 

Nemecko, Francúzsko a Taliansko.

Hlavné atrakcie 
turistického produktu 
Bratislavy

Hlavné mesto Slovenska Bratislava aj naďalej 

zostáva atraktívnou turistickou destináciou, najmä 

v segmente dvoj- a trojdňových city break 

pobytov. Po rokoch prudkého medziročného rastu 

počtu návštevníkov a ich prenocovaní 

v komerčných ubytovacích zariadeniach na území 

Bratislavy, zaznamenala Bratislava v roku 2007 

o čosi miernejšie tempo rastu.

Celkom navštívilo Bratislavu v roku 2007 735 183 

návštevníkov, čo predstavuje o 7,1 % viac ako 

v roku 2006. V Bratislave uskutočnili spolu 

1 461 093 prenocovaní, čo v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 5,9 

%.  Na celkovom prírastku návštevníkov Bratislavy 

sa po rokoch dynamickejšie podieľali domáci 

návštevníci, ktorých do hlavného mesta prišlo 252 

635, čo bolo o 9,2 % viac ako v roku 2006. 

Taktiež počet prenocovaní domácich návštevníkov 

zaznamenal nárast o 9,8 %, keď slovenskí turisti 

v Bratislave uskutočnili celkom 598 151 

prenocovaní.  

Zahraničných návštevníkov prišlo do Bratislavy 

v roku 2007 celkom 482 548, najviac v novodobej 

histórii mesta a o 6,1 % viac ako v roku 2006. 

Napriek tomu bol zaznamenaný pokles 

v návštevnosti hostí z Nemecka, Talianska, Veľkej 

Návštevnosť Bratislavy 
v roku 2007
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Služby a produkty BKIS

Organizácia a podpora marketingových udalostí, 

hlavne v oblasti kultúry, športu a voľného času, je 

jedným z účinných nástrojov destinačného 

marketingu. Hlavné mesto v priebehu roku 2007 

bolo organizátorom alebo partnerom viac ako 100 

väčších podujatí s celkovou návštevnosťou vyše 

1 milión ľudí. K najväčším podujatiam v roku 2007 

patrili Oslavy príchodu nového roku, Kultúrne leto 

a Hradné slávnosti, Bratislava pre všetkých – dni 

otvorených dverí samosprávy, mestský maratón, 

Bratislavský bál, festival Viva Musica!, Vianočné 

trhy, Korunovačné slávnosti, Festival Devín, 

Bratislavské jazzové dni, Bratislavského hudobné 

slávnosti a mnohé ďalšie.

V súlade so Stratégiou hlavného mesta pre rozvoj 

aktívneho cestovného ruchu na roky 2007-2010 

schválenou poslancami mestského zastupiteľstva 

sa Hlavné mesto SR Bratislava zúčastňovalo na 

vybraných medzinárodných veľtrhoch a výstavách 

cestovného ruchu, najmä na najdôležitejších 

zdrojových trhoch. Okrem domáceho veľtrhu ITF 

Slovakiatour v Bratislave sú pre Bratislavu 

strategické: Utázas Budapešť, Salon des Vacances 

v Bruseli, LATO vo Varšave, IMEX vo Frankfurte 

n./Mohanom, CITY BREAK Expo v Aténach, WTM 

a Thames Festival v Londýne, EIBTM v Barcelone. 

Hlavné mesto sa na týchto veľtrhoch zúčastňovalo 

prevažne v spolupráci so Slovenskou agentúrou 

pre cestovný ruch (SACR) a Bratislavským 

samosprávnym krajom (BSK).

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dispo-

nuje 4 turistickými informačnými kanceláriami, 

v ktorých ročne vybaví vyše 250 tisíc dopytov. 

Pracovníci prvého kontaktu BKIS sa dohovoria 

6 svetovými jazykmi a dokážu sprostredkovať 

sprievodcovské služby po meste v 17 jazykov 

a v posunkovej reči. V roku 2007 sa prostredníc-

tvom BKIS realizovalo 1 143 sprevádzaných preh-

liadok po Bratislave, čo je dvakrát viac ako pred 

piatimi rokmi. Hlavné mesto rozdalo ročne vyše 

štvrť milióna turistických máp v 9 jazykových 

mutáciách.

Bratislavské kultúrne  informačné stredisko (BKIS) 

pokračovalo na rozvoji viacerých nových ponúk 

a nadstavbových produktov pre individuálnych 

návštevníkov, ako aj Bratislava City Card (BCC).  

BCC bola zaradená do celoeurópskej ponuky 

mestských turistických kariet, vrátane spoločnej 

internetovej prezentácie prostredníctvom ECM 

(European Cities Marketing). BKIS vydalo novú 

informačnú skladačku pod názvom Bratislava – 

priateľské mesto, ktorá obsahuje nosné informácie 

potrebné na orientáciu v rámci mesta aj v prípade 

problémovej situácie, ako aj kontakty na 

relevantné subjekty, ktoré pomôžu pri ich riešení. 

Skladačka vyšla v troch jazykových mutáciách 

a bola dostupná na všetkých vstupných bodoch do 

mesta. Novinkou bola príprava príručky pre prísluš-

níkov policajného zboru a mestskej polície, ktorá 

slúžila ako pracovná pomôcka pri komunikácii 

s návštevníkmi mesta. V spolupráci s veľvysla-

nectvom Veľkej Británie pobočky informačných 

centier BKIS distribuovali aj informačný materiál 

určený účastníkom tzv. stag parties, cieľom 

ktorého bolo usmerniť ich správanie tak, aby bol 

ich pobyt v Bratislave príjemný ako pre nich, tak aj 

pre obyvateľov a iných návštevníkov mesta.
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Japonsko 13 212; 2%

Maďarsko 15 115; 3%

Spojené štáty 34 719; 6%

Rakúsko 36 883; 7%

Francúzko 39 424; 7%

Poľsko 50 395; 9%

Taliansko 60 298; 11%

Veľká Británia 86 739; 16%

Nemecko 91 664; 17%

Česká republika 115 227; 22%

Podiel krajín TOP 10 na počte prenocovaní

Podiel krajín TOP 10 na počte návštevníkov

Japonsko 10 213; 3%

Maďarsko 9 722; 3%

Spojené štáty 17 788; 6%

Rakúsko 26 166; 8%

Francúzko 21 343; 7%

Poľsko 29 982; 9%

Taliansko 35 005; 11%

Veľká Británia 43 614; 14%

Nemecko 51 204; 16%

Česká republika 70 626; 23%

Výskum brandingu 
Bratislavy

V priebehu roku 2008 hlavné mesto plánuje 

vypísať verejné obstarávanie na realizáciu 

marketingových prieskumov a analýz potrebných 

pre definovanie novej marketingovej a komuni-

kačnej stratégie Bratislavy pre aktívny zahraničný 

a domáci cestovný ruch v rokoch 2009 až 2012 

a podporu tvorby marketingovej stratégie. 

Súčasťou projektu bude zistenie pozície značky 

Bratislava v celoslovenskom meradle, v zdrojových 

krajinách aktívneho cestovného ruchu, ako aj 

analýza spotrebiteľského správania sa 

návštevníkov Bratislavy. Na základe týchto 

výsledkov vytvorí hlavné mesto marketingovú 

stratégiu pre oblasť aktívneho cestovného ruchu 

na najbližšie roky.
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Bilancia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007 (v tis. Sk)

Rozpočet Skutočnosť

na rok za rok %

2007 2007 plnenia

Bežné  príjmy  Spolu 5 521 071 5 689 811 103,1 

100 Daňové príjmy 3 919 000 3 970 172 101,3 

111 Daň z príjmov fyzických osôb 1 910 000 1 932 882 101,2 

121 Daň  z nehnuteľností 1 235 000 1 243 532 100,7 

133 Dane za špecifické služby  (miestne dane a poplatky) 774 000 793 758 102,6 

v tom: daň za ubytovanie 54 000 57 500 106,5 

daň za užívanie verejného priestranstva 30 000 32 617 108,7 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 690 000 703 641 102,0 

200 Nedaňové príjmy 696 323 813 608 116,8 

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 378 379 458 715 121,2 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 183 502 198 357 108,1 

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 94 975 107 918 113,6 

290 Iné nedaňové príjmy  (ostatné a náhodilé príjmy) 39 467 48 618 123,2 

300 Granty a transfery 905 748 906 031 100,0 

Transfery zo štátneho rozpočtu 902 917 902 901 100,0 

Ostatné transfery 2 831 3 130 110,6 

Bežné výdavky  Spolu 5 521 071 5 477 906 99,2 

600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií 367 060 359 591 98,0 

600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície 2 148 352 2 120 416 98,7 

640 Bežné transfery 2 800 659 2 799 793 100,0 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 205 000 198 106 96,6 

Prebytok (+), Schodok (-)  BEŽNÉHO ROZPOČTU 0 +211 905 x

Kapitálové príjmy  Spolu 790 296 1 035 863 131,1 

230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku 764 767 1 010 333 132,1 

300 Granty a transfery 25 529 25 530 100,0 

Kapitálové výdavky  Spolu 855 834 663 234 77,5 

710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská

polícia a hlavné mesto 209 956 107 650 51,3 

720 Kapitálové transfery 645 878 555 584 86,0 

Prebytok (+), Schodok (-)  KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -65 538 +372 629 x

Príjmy - bez finančných operácií 6 311 367 6 725 674 106,6 

Výdavky - bez finančných operácií 6 376 905 6 141 140 96,3 

Výsledok hospodárenia

prebytok (+),  schodok (-) -65 538 +584 534 x

 Príjmové finančné operácie   Spolu 241 193 190 820 79,1 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 241 193 190 820 79,1 

 Výdavkové finančné operácie   Spolu 175 655 175 655 100,0 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 175 655 175 655 100,0 

v tom: splácanie istín 170 055 170 055 100,0 

Prebytok (+), Schodok (-)  FINANČNÝCH  OPERÁCIÍ +65 538 +15 165 x

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA



Bežný rozpočet - Príjmy (v tis. Sk)

Rozpočet Skutočnosť

na rok za rok %

2007 2007 plnenia

Bežné príjmy celkom  (bez rozpočtových organizácií, mestskej polície) 5 430 825 5 599 091 103,1 

z toho:

100 Daňové príjmy 3 919 000 3 970 172 101,3 

111  - daň z príjmov fyzických osôb 1 910 000 1 932 882 101,2 

121  - daň z nehnuteľnosti 1 235 000 1 243 532 100,7 

133  - dane za špecifické služby 774 000 793 758 102,6 

   v tom: daň za ubytovanie 54 000 57 500 106,5 

 daň za užívanie verejného priestranstva 30 000 32 617 108,7 

 poplatok za komunálne odpady 690 000 703 641 102,0 

200 Nedaňové príjmy 609 476 726 459 119,2 

211 - príjmy z podnikania - dividendy 40 000 90 502 226,3 

212 - príjmy z prenajatých pozemkov 239 012 256 543 107,3 

212 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 96 158 107 996 112,3 

220 - administratívne a iné poplatky a platby 100 210 115 563 115,3 

240 - úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 94 950 107 881 113,6 

290 - iné nedaňové príjmy 39 146 47 974 122,6 

310 Granty a transfery 902 349 902 460 100,0 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na prechod pôsobností na úseku 

  školstva 752 882 752 866 100,0 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na individuálne potreby obcí 200 200 100,0 

- decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na prechod 

  pôsobností na úseku sociálnej pomoci 58 697 58 697 100,0 

- dotácia z Ministerstva práce a sociálnych vecí SR na sociálne 

  zabezpečenie 440 440 100,0 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na prechod kompetencií na úseku 

  stavebných úradov 10 717 10 717 100,0 

- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na realizáciu strategických 

  hlukových máp 14 997 14 997 100,0 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na prechod kompetencií 

  na úseku cestnej dopravy a pozemnýchkomunikácií 667 667 100,0 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie neštátnych 

  základých umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení 60 055 60 055 100,0 

- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - vojnové hroby 163 163 100,0 

- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený 

  výkon štátnej správy na úseku životného prostredia 1 238 1 238 100,0 

- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajských 

  a okresných kôl predmetových olympiád, postupových a športových 

  súťaží žiakov základných a stredných škôl 151 151 100,0 

- grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý 

  Ministerstvom výstavby SR na projekty súvisiace s rozvojom mesta 1 839 1 839 100,0 

- grant z Európskeho sociálneho fondu poskytnutý Ministerstvom 

  práce a sociálnych vecí SR na projekty súvisiace s rozvojom mesta 253 253 100,0 

- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu 50 177 354,0 

Príjmy rozpočtových organizácií spolu 79 326 78 379 98,8 

Príjmy Mestskej polície 10 920 12 341 113,0 

BEŽNÉ  PRÍJMY CELKOM 5 521 071 5 689 811 103,1 
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Kapitálový rozpočet - Príjmy (v tis. Sk)

Rozpočet Skutočnosť

na rok za rok %

2007 2007 plnenia

230  Kapitálové príjmy 764 767 1 010 333 132,1 

 - kapitálové príjmy - z predaja hnuteľného a nehnuteľného 

   majetku mesta 764 767 1 010 333 132,1 

320  Granty a transfery 25 529 25 530 100,0 

 - účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu pre zariadenia 

   sociálnych služieb 450 450 100,0 

 - účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu na výstavbu 

   nájomných bytov - "Polyfunkčný dom obj.č.135 Dlhé diely" 10 564 10 564 100,0 

 - účelová dotácia z Ministerstva práce a sociálnych vecí SR 

   pre Domov dôchodcov Gerium 130 130 100,0 

 - účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na individuálne potreby obcí 810 810 100,0 

 - účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR 

   na rekonštrukciu plavárne Pasienky 5 000 5 000 100,0 

 - dotácia zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky na úseku školstva 4 000 4 000 100,0 

   na projekty súvisiace s rozvojom mesta 3 230 3 231 100,0 

 - tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov 

   a domovy - penzióny pre dôchodcov na sociálny rozvoj,  

   pre centrá voľného času, umelecké školy a hlavné mesto 1 345 1 345 100,0 

 KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY   celkom 790 296 1 035 863 131,1 

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
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Štruktúra bežných výdavkov

Všeobecné verejné služby 27,7%

Verejný poriadok a bezpečnosť 2,3%

Ekonomická oblasť 33,0%

Ochrana životného prostredia 19,2%

Bývanie a občianska vybavenosť 5,5%

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 4,0%

Vzdelávanie 4,6%

Sociálne zabezpečenie 3,7%



Príjmy a výdavky z finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2007 (v tis. Sk)

Rozpočet Skutočnosť

na rok za rok %

2007 2007 plnenia

 Príjmové finančné operácie 241 193 190 820 79,1 

400  Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 241 193 190 820 79,1 

410  v tom: - zo splácania úverov a pôžičiek - istín - - -

430 - predaj majetkových účastí 107 500 108 045 100,5 

453 - zostatok prostriedkov minulých rokov   

  (odvod finančného usporiadania za rok 2006) 1 697 -

454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov 133 693 81 078 60,6 

            v tom: prevod z rezervného fondu 130 975 78 360 59,8 

                      ostatné prevody 2 718 2 718 100,0 

500  Prijaté úvery, pôžičky - -

 Výdavkové finančné operácie 175 655 175 655 100,0 

800  Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 175 655 175 655 100,0 

810   v tom: - úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku 5 600 5 600 100,0 

821 - splácanie istín 170 055 170 055 100,0 
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Štruktúra kapitálových výdavkov
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Bývanie a občianska vybavenosť 0,3%

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 30,3%

Vzdelávanie 0,8%

Sociálne zabezpečenie 5,5%
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Príjmy rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2007 (v tis. Sk)

Rozpočet Skutočnosť

na rok za rok %

Organizácia 2007 2007 plnenia

 Dom tretieho veku, Poloreckého ul. 10 292 10 347 100,5 

 Dom jesene života, Hanulova ul. 14 444 13 653 94,5 

 ZOS Sekurisova ul. 1 590 1 535 96,5 

 Domov dôchodcov Rusovská ul. 2 670 2 679 100,3 

 Archa  - domov seniorov 5 491 4 848 88,3 

 ZOS Bartošková ul. 339 339 100,0 

 ZOS Česká ul. 1 710 1 710 100,0 

 Domov penzión pre dôchodcov Na barine 8 909 8 909 100,0 

 Domov dôchodcov Gérium Pri trati 3 136 3 062 97,6 

 ZOS Smolnícka ul. 2 275 2 384 104,8 

 Domov Pri kríži 8 024 8 049 100,3 

 RETEST - resocializačné stredisko - Ľadová ul. 286 196 68,5 

 ZUŠ Jesenského ul. 900 905 100,6 

 ZUŠ Panenská ul. 1 567 1 689 107,8 

 ZUŠ Podjavorinskej ul. 242 242 100,0 

 ZUŠ Exnárova ul. 2 148 2 179 101,4 

 ZUŠ Sklenárova ul. 1 821 1 979 108,7 

 ZUŠ Hálkova ul. 1 550 1 540 99,4 

 ZUŠ Vrbenského ul. 700 713 101,9 

 ZUŠ Batkova ul. 1 805 1 806 100,1 

 ZUŠ Karloveská ul. 2 550 2 601 102,0 

 ZUŠ Istrijská ul. 1 026 1 030 100,4 

 ZUŠ Topolčianska ul. 1 430 1 431 100,1 

 ZUŠ Daliborovo nám. 1 470 1 479 100,6 

 CVČ Štefánikova ul. 1 149 1 148 99,9 

 CVČ ESKO Chlumeckého ul. 813 906 111,4 

 CVČ Hlinická ul. 1 199 1 231 102,7 

 CVČ Gessayova ul. 1 135 1 134 99,9 

 SPOLU 80 671 79 724 98,8 

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2007

Úver Úver Záväzky

od Istrobanky, a.s. od Dexie banky celkom

Slovensko, a.s.

Dátum poskytnutia 14.8.2003 29.12.2004

Výška úveru 71,6 mil. EUR 82,4 mil. EUR

Prepočet v Sk k dátumu prevzatia úveru 2 995,9 mil. Sk 3 200,0 mil. Sk 6 195,9 mil. Sk

Stav úverov k 31.12. 2007 59,1 mil. EUR 82,4 mil. EUR

Prepočet v Sk k 31.12. 2007 1 986,3 mil. Sk 2 768,0 mil. Sk 4 754,3 mil. Sk
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Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12. 2007 

Príjemca úveru

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Mestská časť Bratislava –

Podunajské Biskupice

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Bratislava

Poskytnutá záruka

18 000 tis. Sk

zriadenie záložného práva na 

nehnuteľnosti v hodnote 13 360 tis. Sk

zriadenie záložného práva na 

nehnuteľnosti v hodnote 13 016 tis. Sk

zriadenie záložného práva  na 

nehnuteľnosti v objeme 58 756 tis. Sk

Účel úveru a poskytovateľ úveru

Úver na rekonštrukciu električkovej trate 

na Mostovej ul. od Dexia banky 

Slovensko, a.s.

Úver na výstavbu bytového nájomného  

domu  na Uzbeckej ul. v Bratislave:

- od Dexia banky Slovensko, a.s.

- od Štátneho fondu rozvoja bývania

Úver od ČSOB, a.s. na reštrukturalizáciu 

úveru na rekonštrukciu spaľovne 

komunálneho odpadu
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Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov (v tis. Sk)

Rezervný Fond Fond Fond

fond rozvoja statickej na

bývania dopravy podporu

rozvoja

telesnej 

kultúry

 Predpokladaný stav fondu k 1.1.2007 (pred finančným usporiadaním) 2 200 000 390 000 700 -

 Prídel z prebytku hospodárenia mesta za uplynulý rok 150 000 20 000 

 Prídel z prenájmov parkovísk 300

 2 % z výnosu za predaný majetok 12 000

 Z d r o j e   c e l k o m 2 350 000 410 000 1 000 12 000

 Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu 478 572 

 Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu

 na financovanie výstavby bytov 16 000 

 Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy na prípravu, výstavbu,

 prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy 700 

 Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

 na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste 5 000

 Použitie  c e l k o m 478 572 16 000 700 5 000

 Stav fondu k 31.12.2007 1 871 428 394 000 300 7 000

 Poznámka:

 Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov predstavujú skutočné peňažné toky.

 Zostatky fondov sú zdrojové, t.j. vyjadrujú stav fondov vrátane pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy.



ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Transfery poskytnuté hlavným mestom SR Bratislava (v tis. Sk)

Mestská časť

Staré Mesto

Ružinov

Podunajské Biskupice

Vrakuňa

Nové Mesto

Rača

Vajnory

Karlova Ves

Dúbravka

Devínska Nová Ves

Devín

Lamač

Záhorská Bystrica

Čuňovo

Petržalka

Jarovce

Rusovce

CELKOM

školstvo

prenesené kompetencie

 81 404,0

111 473,0

 35 964,0

 36 313,0

 69 447,0

 32 668,0

   6 541,0

 81 675,8

 61 207,0

 32 659,0

-

   8 801,0

   6 991,0

-

149 133,0

    5 516,0

    7 163,0

726 955,8

Poskytnutá dotácia na bežné výdavky na rok 2007

školstvo 

nenormatívne transfery*

2 652,6

3 471,0

1 124,9

1 449,3

3 415,7

1 393,6

   233,5

2 296,4

3 372,9

1 242,1

-

   844,1

   237,3

-

5 071,3

    89,0

   419,8

27 313,5

754 269,3

*/ školské úrady, odchodné, havárie, vzdelávacie poukazy, Infovek, Enviroprojekt, atd.

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2007 a návrh na vysporiadanie (v tis. Sk) 

Ukazovateľ

Výnosy celkom

z toho: tržby za vlastné   výkony a tovar

ostatné výnosy

Náklady celkom

z toho: spotreba materiálu a energie

služby

mzdové náklady

odpisy

ostatné náklady

cestná daň

daň z úroku

Hospodársky výsledok  pred zdanením zisk ( + ), strata ( - )

Obstaranie HIM

Zriadovanie poplašných zariadení, 

monitorovacích systémov a prevádz-

kovanie PCO za účelom ochrany 

osôb a majetku pred požiarmi

11 593,0

11 427,0

166,0

10 570,0

919,0

4 007,0

3 968,0

1 096,0

580,0

0

0

+1 023,0

39,0

Organizácia

vzdelávacích

podujatí

841,0

841,0

0

665,0

15,0

159,0

474,0

17,0

0

0

0

+ 176,0

0

Reklamná 

a 

propagačná 

činnosť

1 939,0

1 939,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

+ 1 939,0

0

Návrh na usporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom -  zisk 3 614 tis. Sk

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2007 - 738 tis. Sk

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 2 876 tis. Sk

Poskytnutý preddavok do rozpočtového hospodárenia v roku 2007 0
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stavebné

úrady

1 045,9

1 765,8

   509,3

   482,9

   928,5

   514,2

   112,3

   849,4

1 035,4

   439,2

     17,3

-

     33,5

-

2 983,6

-

-

10 717,3

pozemné

komunikácie

43,4

73,3

21,1

20,0

38,5

21,3

  4,7

35,2

42,9

19,3

  1,1

-

-

-

123,8

-

-

444,6

životné

prostredie

  80,7

133,1

  38,2

  36,3

  70,7

  38,9

   8,3

  64,1

  66,0

  29,8

    1,9

  12,3

    4,8

    1,7

219,4 

    2,3

    4,1

812,6

sociálna

pomoc

8 450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 500,0

-

-

12 950,0

SPOLU

93 676,6

116 916,2

37 657,5

38 301,5

73 900,4

34 636,0

6 899,8

84 920,9

65 724,2

34 389,4

20,3

9 657,4

7 266,6

1,7

162 031,1

5 607,3

7 586,9

779 193,8

Poskytnutá dotácia na bežné výdavky na rok 2007

Služby 

občanom

19,0

19,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

+ 19,0

0

Geodetické 

a

 kartografické

 práce

608,0

608,0

0

520,0

0

0

520,0

0

0

0

0

+88,0

0

Automatizované

spracovanie dát

51,0

51,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

+ 51,0

0

Ubytovacie 

služby

318,0

318,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

+ 318,0

0

SPOLU

15 369,0

15 203,0

166,0

11 755,0

934,0

4 166,0

4 962,0

1 113,0

580,0

0

0

+ 3 614,0

39,0

Zostáva na rozdelenie – odvod do rozpočtu hlavného mesta 2 876 tis. Sk

Odpisy 1 113 tis. Sk

Použitie odpisov v roku 2007 39 tis. Sk

Zostatok odpisov – ponecháva sa na obstaranie investícií 1 074 tis. Sk
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Usporiadanie prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu 584 534 tis. Sk

zníženie o nepoužité finančné prostriedky dotácií vrátené na účet

     štátneho rozpočtu:

• nepoužité v roku 2006 - 75 tis. Sk

• nepoužité v roku 2007 - 1 tis. Sk

vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2006 účelovo určených na

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a použitých v roku 2007 - 9 tis. Sk

vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov v roku 2007 účelovo určených na:

• prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - 138 tis. Sk

• na náhradnú výsadbu drevín - 1 478 tis. Sk

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov 582 833 tis. Sk

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2007 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu 469 179 tis. Sk

           do fondu rozvoja bývania 97 209 tis. Sk

           do fondu statickej dopravy 205 tis. Sk

           do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 16 240 tis. Sk

SPOLU 582 833 tis. Sk

Usporiadanie finančných operácií – kladné saldo 15 165 tis. Sk

- vrátiť do rezervného fondu 15 165 tis. Sk

Usporiadanie výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007 (v tis. Sk)

Výsledok Výsledok Výsledok Saldo

hospodárenia hospodárenia hospodárenia finančných

bežného kapitálového bežného a operácií

rozpočtu rozpočtu kapitálového    prebytok (+)

prebytok (+) prebytok (+) rozpočtu    schodok (-)

schodok (-) schodok (-) prebytok (+)

schodok (-)

+ 211 905 + 372 629 + 584 534 + 15 165

ROČNÁ SPRÁVA 2007
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
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Rekapitulácia zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2008 (v tis. Sk)

Schválený Úprava Upravený

rozpočet (+) rozpočet

na rok 2008 (-) na rok 2008

Bežný rozpočet

Bežné príjmy 5 835 058 + 23 982 5 859 040

Bežné výdavky 5 835 058 + 23 982 5 859 040

Prebytok (+),  schodok (-) bežného rozpočtu 0 0 0

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy 860 000 0 860 000

Kapitálové výdavky 1 850 934 0 1 850 934

Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu - 990 934 0 - 990 934

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 3 054 276 0 3 054 276

Výdavkové finančné operácie 2 063 342 0 2 063 342

Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií + 990 934 0 + 990 934 

Dopad navrhovaného zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007 na schválený 

rozpočet na rok 2008

Bežné príjmy – daň z príjmov fyzických osôb + 23 982 tis. Sk

Bežné výdavky – transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.na bežné výdavky + 23 982 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:

Odvody po finančnom zúčtovaní + 3 813 tis. Sk /*

Prevod prostriedkov z rezervného fondu - 3 813 tis. Sk

/* Nadväzne na odvody po finančnom zúčtovaní do rozpočtu hlavného mesta bude potrebný o rovnakú  sumu nižší 

prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta.
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BRATISLAVA V ČÍSLACH

Počet obyvateľov: 426 091

2Rozloha: 367,6 km

2Hustota obyvateľstva: 1 159 obyv./1 km

Počet mestských častí: 17

Prvá písomná zmienka: 907

Potvrdenie kráľovských privilégií: 1291

Najvyššia stavba: 200 m (TV vysielač Kamzík)

Najvyššia budova: 115 m (Tower 115)

oPriemerná ročná teplota: 11,0 C

Počet zrážok: 581,5 mm ročne

Priemerná vlhkosť: 71 %

Počet právnických osôb: 32 819

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 335 634

Priemerná nominálna mesačná mzda: 30 657 Sk (= 1 017,60 EUR)

Miera nezamestnanosti: 1,88 %

Počet registrovaných automobilov: 253 607

Počet VŠ študentov: 65 569

Podiel na HDP: 25 %

Štandard kúpnej sily (PPS): 25 351 

Podiel na priamych zahraničných investíciách: 67 %

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2007
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814 99 Bratislava 1
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