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1. VIZITKA BRATISLAVY
■ Štát:  Slovensko
■ Kraj: Bratislavský
■ Nadmorská výška: 152 m n. m.
■ Súradnice: 48°08′38″S 17°06′34″V GPS: 48.14389, 17.10972
■ Najvyšší bod: Devínska Kobyla 514 m n. m.
■ Najnižší bod: 126 m n. m.
■ Rozloha: 367 km² (36 700 ha)
■ Obyvate ľstvo: 413 000 (2011) - rezidenti, 620 000 celkovo
■ Hustota: 1 268 obyv./km²
■ Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
■ Tel. predvo ľba: +421-2
■ Eviden čné čísla vozidiel: BA, BL
■ Prvá písomná zmienka: 907
■ Dni mesta: 24. apríl – sviatok sv. Juraja
■ Primátor mesta: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (nezávislý)
■ Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99  Bratislava
■ Telefón: 02/59 35 61 11 (ústredňa), 02/59 35 62 59 (služby občanom)
■ Fax 02/54 41 43 92
■ E-mail info@bratislava.sk, sluzbyobcanom@bratislava.sk
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2. VÝZNAMNÉ UDALOSTI V HISTÓRII MESTA

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

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

mesta, vojenská pevnosť Gerulata pri Bratislave (Rusovce)
■ 5. – 6. stor. Príchod slovanských kmeňov
■ 7. – 8. stor. Bratislava, centrum avarsko-slovanskej ríše
■ 9. stor. Bratislavský hrad – vojenské, administratívne a cirkevné centrum 

Veľkomoravskej ríše
■ 907 Prvá písomná zmienka o Bratislave (Brezalauspurc) v Salzburských análoch v 

spojitosti s bitkou pod hradom medzi Bavormi a starými Maďarmi
■ 1291 (2. 12.) Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave rozsiahle mestské privilégiá, 

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

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

mesta.
■ 1805 (26.12.) Podpísanie Bratislavského mieru v Primaciálnym palácom medzi 

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

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

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

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

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

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

hlavným mestom
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3. SYMBOLY MESTA 

■ Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné
trojvežové opevnenie s bránou, na červených strechách veží sú po dve 
zlaté gule so zlatými hrotmi a v bráne zlaté, do polovice vytiahnuté mreže. 
Jeho predlohou je erbová listina kráľa Žigmunda z roku 1436, a v takej 
podobe sa nepretržite používa dodnes.

■ Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy, horný biely a spodný 
červený rovnakej šírky, ktoré sú ukončené lastovičím chvostom, typickým 
pre mestské zástavy na Slovensku.

■ Logo je najmladším symbolom Bratislavy. Reprezentuje mesto 
prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti modernej identity 
mesta. Logo Bratislavy vzniklo vo verejnej súťaži v roku 
2004. Medzinárodná porota ocenila víťazný návrh Martina Žilinského pre 
vydarené zjednodušenie hradu ako najvýraznejšieho symbolu Bratislavy. 
Viac informácií na www.bratislava.sk, časť Symboly mesta (grafické
zobrazenie) 
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4. BRATISLAVA – HLAVN É MESTO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mesto leží na úpätí Malých Karpát a rozprestiera sa na rozlohe 367,5 km2 
na oboch brehoch druhej najväčšej európskej rieky Dunaj. S počtom 
obyvateľov viac ako 430 000 je najväčším mestom Slovenska. Bratislava je 
od 1. januára 1993 hlavným mestom Slovenskej republiky, sídlom 
prezidenta a najvyšších štátnych úradov, zahraničných zastupiteľských 
úradov a kultúrnych centier viacerých krajín. Je aj ekonomickým 
a hospodárskym centrom. Miesto, kde dnes stojí Bratislava, bolo 
odpradávna križovatkou diaľkových obchodných ciest. Žili tu Kelti, Rimania, 
Germáni i Slovania. Najväčší rozkvet zaznamenalo počas skoro 300-
ročného obdobia od polovice 16.  storočia, kedy sa stalo miestom 
korunovácií uhorských kráľov a faktickým hlavným mestom vtedajšieho 
Uhorska. Najvýznamnejšou panovníčkou korunovanou v Bratislave bola 
Mária Terézia, ktorá výrazne ovplyvnila rozvoj mesta.
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Svoje sídla si tu postavili významné aristokratické rodiny Uhorska, rozvíjalo 
sa remeslo, hosťovali tu najvýznamnejší umelci tých čias: Mozart, Haydn, 
Beethoven, Liszt. Vedľa seba tu nažívali ľudia slovenskej, nemeckej, 
maďarskej, židovskej i iných národností. Každý z národov pomenoval mesto 
po svojom: Nemci dali mestu meno v 13. storočí podľa hradu – Pressburg, 
ktoré Slovania pretvorili na Prešporok, Maďari používali názov Pozsony. 
Bratislava je oficiálnym názvom mesta od roku 1919, kedy sa stala 
súčasťou Československa a neoficiálnym hlavným mestom slovenskej 
zeme. Svoje sídla tu majú mnohé kultúrne inštitúcie – Slovenská národná
galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo, 
Slovenská filharmónia. Okrem národných kultúrnych inštitúcií, Múzea mesta 
Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy sa v ňom nachádza množstvo ďalších 
múzeí a galérií, ktoré ponúkajú umenie starých majstrov, ako i súčasné
umenie.
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V meste a jeho okolí sa vždy darilo vínu, a nachádza sa tu takmer 1000 
ha viníc. Bratislavské vína boli exportným artiklom už v stredoveku a 
podávali sa na stoloch európskych kráľovských dvorov. Tradícia 
dobrého jedla a skvelého vína sa dnes do Bratislavy opäť vrátila. S 
ôsmimi univerzitami a 50-tisíc študentmi je Bratislava mestom mladých. 
Bratislava s takmer pol milióna obyvateľmi je dnes politickou, 
hospodárskou, kultúrnou, vedeckou i spoločenskou metropolou 
Slovenska.
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1. 1. Miesto pre podnikanie a inovácie 

Hlavné mesto je sídlom troch najvýznamnejších slovenských univerzít –
najstaršej vysokej školy Univerzity Komenského, Slovenskej technickej 
univerzity a Ekonomickej univerzity. Okrem toho tu sídlia aj umelecké
vysoké školy a niekoľko súkromných škôl zameraných na právo, ekonómiu 
či manažment. Vysoké školy spolu so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími 
výskumnými ústavmi tvoria viac ako 60% vedecko-výskumnej základne 
Slovenska predstavujú obrovský inovačný potenciál pre firmy sídliace na 
území mesta. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť Volkswagen, 
Slovnaft, Siemens, IBM, ESET a mnoho ďalších, ktoré sú tu úspešne 
etablované aj vďaka vzdelaným a schopným zamestnancom. Podnikaniu sa 
v Bratislave darí, najvýznamnejšími sketormi sú služby a priemysel. 
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1. 2. Atraktívne miesto pre turistov a vo ľný čas

Bratislava, ako aj jej okolie má nepochybne čo ponúknuť turistom. Okrem 
množstva hodnotných historických a kultúrnych pamiatok je to 
predovšetkým ideálne miesto pre trávenie voľného času – priamo v meste 
sa nachádza niekoľko rozľahlých parkov, peších zón, fontán. Priamo v 
katastri mesta možno nájsť aj jazerá a lesy, ktoré sú najmä v letných 
mesiacoch vyhľadávanými miestami na rekreáciu. Bratislavský región je 
známy aj ako vinársky. V jeho širšom okolí sa nachádza množstvo viníc, ale 
aj producentov kvalitných vín. Obľúbeným spôsobom trávenia voľného času 
je plávanie, bicyklovanie a korčuľovanie, rafting na medzinárodne 
využívanom kanáli „divokej vody“ v mestskej časti Čunovo. Hlavné mesto 
pretínajú dve medzinárodné cyklistické trasy vedúce z Rakúska, Čiech a 
Maďarska. Populárne sú najmä cyklochodníky priamo na nábreží Dunaja.
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Slovenská metropola sa stáva turisticky atraktívnym miestom nielen pre 
domácich, ale predovšetkým  zahraničných návštevníkov. V roku 2012 sa 
vyvíjala návštevnosť Bratislavy na úrovni vyššej (823-tisíc návštevníkov, 
1.722.000 prenocovaní) ako v roku 2008, ktorý sa považoval za najsilnejší
rok pre cestovný ruch pred začiatkom krízy. Potešiteľné je najmä to, že 
slovenská metropola láka čoraz častejšie na návštevu aj turistov z Latinskej 
Ameriky - Mexika, Brazílie, Bolívie, Peru, Čile, Ekvádora, ako aj z ázijských 
krajín Japonska, Číny, Thajska, Honkongu či Indie, a za posledné roky 
zaznamenala nárast návštevníkov z Ruskej federácie. To môže byť
dôkazom priaznivejšej vízovej politiky voči občanom Ruskej federácie. 
V rozvoji bratislavského cestovného ruchu tak nastáva postupné oživenie. 
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1. 3. Zahrani čná spolupráca

■ V roku 2012 sa oblasť bilaterálnej zahraničnej politiky Bratislavy 
s partnerskými mestami zameriavala na priority hlavného mesta – doprava, 
kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie, participatívna demokracia. Teritoriálne 
priority zahraničnej politiky slovenskej metropoly sa rozvíjali v troch 
okruhoch. 

■ Prvý okruh spolupráce tvorili hlavné mestá krajín, susediacich so SR –
Viedeň, Budapešť, Varšava, Praha a Kyjev. Jedným zo zaujímavých 
výsledkov spolupráce s rakúskou metropolou Viedeň bola podpísanie 
Dohody o spolupráci v oblasti ochrany pred katastrofami a krízového 
manažmentu medzi mestami Viedeň a Bratislavy. V roku 2012 došlo k 
revitalizácií vzťahov s Budapešťou, najmä na základe záverov z oficiálnej 
návštevy primátora Milana Ftáčnika. Spolupráca dvoch hlavých miest sa 
v roku 2012 premietla do spoločného kultúrneho projektu - na pôde 
Slovenského inštitútu v Budapešti sa v marci 2013 otvorila výstava grafík 
Bratislavské kostoly, ktorá verejnosti predstavila kultúrne, historické
a duchovné dedičstvo mesta. 
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■ Do druhého okruhu medzimestskej kooperácie radíme mestá, ktoré sú
svojou veľkosťou a riešenou problematikou podobné Bratislave – Brno, 
Tallinn a severské hlavné mestá ako Kodaň a Helsinki. Ako príklad môžeme 
uviesť tému týkajúcu sa zlepšenia úrovne a kvality dopravy (najmä verejnej, 
cyklistickej a pešej) pre obyvateľov hlavných miest, ktorá sa aktívne 
objavuje v dialógu s uvedenými mestami. Za významné možno považovať
podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci so štatutárnym mestom Brno 
v máji 2012.

■ Tradičná spolupráca sa rozvíjala s mestami tretieho prioritného okruhu - boli 
to partnerské vzťahy s Moskvou, Clevelandom a Perugiou. Za úspech je 
možné považovať oživenie spolupráce s Perugiou, čoho dôkazom je aj  
koniec júna 2012, ktorý sa v Bratislave niesol v znamení partnerstva 
Bratislavy s talianskym mestom Perugia. Spolupráca s Perugiou je najdlhšie 
trvajúcim zahraničným partnerstvom Bratislavy. Preto sa v 50. jubilejnom 
roku nadviazania spolupráce uskutočnil rad kultúrnych i kulinárskych 
podujatí typických pre toto umbrijské mesto, ktoré zároveň prispeli k 
začiatku Kultúrneho leta 2012 v Bratislave. 
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■ Multilaterálna zahraničná politika slovenského hlavného mesta bola aj 
počas roku 2012 posilnená vďaka aktívnemu pôsobeniu vo vybraných 
združeniach európskych miest a regiónov. Najdôležitejším z nich je 
združenie veľkých európskych miest EUROCITIES, v ktorom sa Bratislava 
zúčastňovala práce odborných fór ako aj výročného zhromaždenia 
v Janove. Druhou multilaterálnou platformou je Výbor regiónov - politické
zhromaždenie, ktoré umožňuje miestnym a regionálnym orgánom aktívne 
participovať na fungovaní Európskej únie.
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1. 4. Otvoren é európske mesto

■ Bratislava je historicky medzinárodným mestom. Leží prakticky na 
priesečníku troch hraníc – slovenskej, rakúskej a maďarskej. 
Dokonca aj od Českej republiky je vzdialená iba približne 60 
kilometrov. Nachádzajú sa tu všetky dôležité zastupiteľstvá iných 
krajín, obyvatelia mesta vo väčšine prípadov ovládajú niektorý zo 
svetových jazykov, mesto si nesie v sebe tradíciu spred 100 rokov, 
kedy jeho obyvatelia väčšinou hovorili troma jazykmi: slovensky, 
nemecky a maďarsky. Bratislava nepochybne čerpá aj z toho, že 
Slovensko je členom EÚ, Schengenského priestoru a od roku 2009 
má zavedenú aj spoločnú menu Euro. Tieto skutočnosti búrajú
prakticky všetky hranice.
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1. 5. Twin City Bratislava - Viede ň

■ Bratislava a Viedeň sú dve hlavné európske mestá, ktoré delí
najmenšia vzdialenosť (iba 60 km) a preto vznikol koncept 
spolupráce miest – dvojičiek, teda Twin City. Obe mestá majú za 
sebou celý rad kooperácií a bohatú výmenu skúseností, v projektoch 
ako sú Dunajská stratégia, konferencia Viedeň / Bratislava, či rozvoj 
riečnej prepravy cez úspešný Twin City Liner. Po vzore Viedne sa 
podarilo v Bratislave zrealizovať viacero projektov služieb pre 
občanov, napr. vybudovať Front Office. 
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1. 6. Dopravn á tepna 

■ Bratislava vďaka svojej polohe a napojeniu na významné medzinárodné
trasy čerpá výhody už niekoľko storočí. Nielenže priamo cez mesto tečie 
európsky veľtok Dunaj, ale do tejto metropoly je možné pohodlne 
docestovať prakticky všetkými dopravnými prostriedkami. Po diaľnici je 
možné prísť priamo z Viedne, Györu, Budapešti, Brna či Prahy, 
železničnými trasami prakticky zo všetkých kútov Európy. Na okraji mesta 
sa nachádza medzinárodné letisko. Mesto je napojené na diaľnicu D1 a D2, 
a v pláne je aj vybudovanie diaľnice D4, tzv. nultého obchvatu mesta 
vedúceho popod Malé Karpaty na severe a v blízkosti rakúskych 
a maďarských hraníc z juhu, ako aj vybudovanie rýchlostnej komunikácie 
R7 smerujúcej do južných regiónov krajiny.
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5. SAMOSPRÁVA MESTA 

■ História bratislavskej samosprávy siaha do r. 1291, kedy privilégium kráľa 
Ondreja III. potvrdilo mestské zriadenie v Bratislave a samostatné mestské
orgány nezávislé na kráľovskom župnom úrade. Na ich čele bol richtár, 
ktorý spolu s dvanástimi prísažnými rozhodoval v procesných veciach, 
vydával rozhodnutia, rozväzoval právne pomery a vynášal rozsudky. 
Mestskú radu volili mešťania každoročne na Svätého Juraja - 24. apríla. 
Neskôr vznikla funkcia mešťanostu, ktorého úlohou bola správa mesta. 
Bratislava bola slobodným kráľovským mestom a to až do začlenenia do 
Česko-slovenskej republiky v roku 1919. 

■ Súčasná samospráva bola ustanovená zásadnými zmenami v r. 1990 
zákonom o obecnom zriadení a najmä osobitným zákonom o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave. Samosprávu Bratislavy tvoria dve 
úrovne, ktoré majú rozdelené jednotlivé kompetencie. Na úrovni mesta ako 
celku je to primátor a mestské zastupiteľstvo, a potom starostovia a miestne 
zastupiteľstvá 17 mestských častí.
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5. 1. Prim átor

■ Súčasným primátorom je doc. RNDr. Milan 
Ftáčnik, CSc. V samospráve hlavného mesta 
SR Bratislavy pôsobí Milan Ftáčnik od roku 
2002, kedy bol v Petržalke zvolený za 
poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

■ Opätovne bol za mestského poslanca zvolený 
aj v roku 2006, zároveň aj za starostu 
najväčšej mestskej časti Bratislavy - Petržalky. 
V komunálnych voľbách v novembri 2010 bol 
Milan Ftáčnik zvolený za primátora hlavného 
mesta.
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5. 2. Námestn íci prim átora

■ Primátora zastupujú traja námestníci z radov poslancov mestského 
zastupiteľstva. Sú nimi Ing. Viera Kimerlingová, ktorá je prvou 
námestníčkou, Ing. Petra Nagyová Džerengová a Ján Budaj. 
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5. 3. Mestské zastupite ľstvo

■ Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi 
hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. 
Postavenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. 
Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí
mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov 
mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, 
pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného 
poslanca. Na www.bratislava.sk, časť Mestské zastupiteľstvo je 
uvedený menný zoznam poslancov. Mestské zastupiteľstvo zasadá
spravidla raz mesačne.
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5. 4. Magistrát 

■ Magistrát je výkonným orgánom primátora, vykonáva odborné, 
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 
mestského zastupiteľstva a primátora. 

■ Magistrát vedie riaditeľ, ktorého do funkcie menuje primátor. Priamy 
kontakt s občanmi zabezpečuje kancelária prvého kontaktu, Front 
Office, na prízemí budovy bratislavského magistrátu na 
Primaciálnom námestí.



www.bratislava.sk

5. 5. Mestské časti

■ Územie hlavného mesta SR je za účelom výkonu samosprávy 
rozdelené na 17 mestských častí. Mestské časti sú právnickými 
osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a 
štatútom mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými 
prostriedkami. Každá mestská časť má svojho starostu, miestne 
zastupiteľstvo a úrad. Viac informácií na www.bratislava.sk. 
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5.6. Organiza čná schéma 
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6. OTVORENÁ SAMOSPRÁVA 
6. 1. Bezbariérový úrad

■ Obyvatelia slovenskej metropoly môžu pri komunikácii s mestom aktívne využívať
služby, ktoré poskytuje kancelária prvého kontaktu, Front Office. V roku 2012 
zaevidovala samospráva prostredníctvom tejto kancelárie viac ako 50-tisíc otázok, 
žiadostí, podnetov nielen od samotných Bratislavčanov, ale aj ľudí mimo mesta a zo 
zahraničia. Najčastejšie, vo štvrtine prípadov, išlo o otázky bezprostredne sa týkajúce 
oblasti cestného hospodárstva a dopravy. Bratislavčania upozorňovali mesto 
napríklad na poruchy verejného osvetlenia, nedostatočnú údržbu verejných 
komunikácií či údržbu zelene. 

■ Bratislavský Front Office slúži aj ako podateľňa mesta a miesto, kde si môžu občania 
osvedčiť úradné listiny a podpisy. V roku 2012 bolo magistrátom zaevidovaných viac 
ako 350-tisíc podaní, žiadostí zo strany fyzických, právnických osôb a úradne bolo 
osvedčených takmer 11-tisíc listín a podpisov. Tento rok priniesol výraznejší nápor 
v bytovej otázke, pri riešení žiadostí o poskytnutie náhradného bývania pre ľudí
z reštituovaných domov. Informácie týkajúce sa verejného života v slovenskej 
metropole môže verejnosť získať tiež prostredníctvom elektronickej pošty, a to na 
adrese info@bratislava.sk, alebo sluzbyobcanom@bratislava.sk. Ročne využije túto 
formu komunikácie s mestom približne 3-tisíc Bratislavčanov. 
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■ Bratislavské CALL-CENTRUM najčastejšie eviduje pripomienky týkajúce sa 
udržiavania čistoty a podnety ohľadom výtlkov na komunikáciách. Telefónne číslo 
02/17 100 bolo v priebehu roka využité viac ako 550-krát, pričom vo štvrtine prípadov 
išlo o nahlásenie nebezpečného výtlku na ceste, a takmer stovka hlásení súvisela s 
upozornením na zanedbanú čistotu, či neporiadok. Bratislavčania využívajú linku 
taktiež na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia, nefungujúcu svetelnú
signalizáciu či chýbajúci kanálový poklop. Telefónna linka centra je v nepretržitej, 24-
hodinovej prevádzke. V prípade, že operátor nemôže prevziať hovor, Bratislavčan 
môže zanechať svoj podnet na záznamníku. 

■ Nová internetová stránka slovenskej metropoly bola spustená len začiatkom 
septembra a získala už za tak krátky časť najprestížnejšie ocenenie udeľované
miestnym samosprávam - Cenu Grand Prix eSlovensklo 2012. Ide o projekt, v ktorom 
obce, mestá a samosprávne kraje deviaty rok súťažia o najlepšie internetové stránky, 
otvorenosť elektronickej komunikácie verejných inštitúcií, a tiež o kvalitu 
poskytovaných elektronických služieb vo vzťahu k občanovi, návštevníkovi stránky. 
Bratislavská internetová stránka má viac ako 100.000 unikátnych prístupov mesačne. 
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6. 2. Particip ácia verejnosti 

■ Slovenská metropola otvára pre svojich obyvateľov možnosti spolurozhodovať
o využití časti verejných financií v rámci mestského  participatívneho rozpočtu. 
Projekt spustilo mesto v roku 2011 najprv ako pilotný projekt a v roku 2012 už tento 
princíp oficiálne schválili aj poslanci zastupiteľstva. Viac informácií o tom, ako je 
možné navrhnúť priority, projekty, nájdete na http://pr.bratislava.sk. Bratislavčania 
v roku 2012 spolurozhodovali o využití 30-tisíc eur na realizáciu 9 projektov. 
Najvýznamnejším projektom bola obnova Kultúrneho centra ZORA v Trnávke, kde  
v budove bývalého kina prebehla rekonštrukcia jeho interiéru. 

■ Veľký záujem mladých Bratislavčanov, dobrovoľníkov priťahuje projekt Zelenej 
hliadky, vďaka ktorému sú vyčistené, skrášlené viaceré dlhodobo zanedbávané
lokality mesta. V priebehu roka zrealizovala Zelená hliadka 57 akcií, pri ktorých viac 
ako 450 dobrovoľníkov vyzbieralo takmer 2-tisíc vriec odpadu. Účastníci 
participatívneho projektu hlasovaním rozhodli, že časť získaných verejných zdrojov 
využijú aj na nákup nevyhnutného náradia. Medzi úspešnými tohtoročnými projektmi 
je aj komunitné centrum generácií, komunitné záhrady, kompostovanie či 
cyklokuchyňa.

■ V roku 2012 sa uskutočnilo viacero verejných prezentácií veľkých investičných 
zámerov, na ktorých sa mohli obyvatelia vyjadrovať k pripravovaným investičným 
projektom nad rámec stavebného zákona. 
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6. 3. Sťažnosti a petície

■ Počet petícií, sťažností adresovaných bratislavskému magistrátu sa 
medziročne mierne znížil a v roku 2012 metropola zaevidovala 21 petícií
a 150 sťažností. V prípade sťažností je to oproti predchádzajúcemu roku 
o 13 podaní menej, pričom výrazný rozdiel je v otázke ich opodstatnenosti. 
Kým ešte v roku 2010 bolo po vecnom šetrení konštatované, že viac ako 
polovica sťažností bola oprávnená, v minulom roku to bolo už len v 18 
prípadoch. Bratislavčania sa často obracajú na mesto s podnetmi, ktoré
kompetenčne patria iným verejným inštitúciám, a preto magistrát musel v 33 
prípadoch zaslať sťažnosť na vybavenie mestskej polícii, dopravnému 
podniku či štátnej inštitúcii. 

■ Najväčší počet sťažností smeroval do oblasti cestného hospodárstva, napr. 
úprava dopravného značenia, verejné osvetlenie, výtlky (19 sťažností, 
opodstatnených 7) a následne do správy majetku, napr. usporiadanie 
vlastníckych vzťahov, výstavba kontajnerových stojísk (17, opodstatnených 
1). Občania sa sťažovali aj na rozhodovanie mesta v oblasti nájmov 
nehnuteľností (15, opodstatnených 5). Podnet môže byť mestu doručený 
poštou, osobne i e-mailom, pričom pri elektronickom podaní ho musí prísť
sťažovateľ potvrdiť do 5 dní vlastným podpisom. 
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■ V roku 2012 zaevidoval magistrát 21 petícií občanov a v porovnaní
s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles (rok 2010 – 34 petícií, rok 
2011 – 28 petícií). Päť petícií bolo metropole daných len na vedomie 
a v troch prípadoch magistrát hlavného mesta odstúpil petíciu na priame 
vybavenie mestskej časti. Z 13 petícií tak samospráva kladne vyhovela v 3 
prípadoch, v 10 prípadoch mesto požiadavkám ľudí podpísaných pod 
petíciou vyhovieť nemohlo, pretože by išlo nad rámec zákonných 
kompetencií, právomocí (napr. návrat monumentu Márie Terézie na 
pôvodné miesto, obnovenie autobusovej linky 41 či zákaz prevádzky 
hazardných hier). Mesto kladne riešilo napr. petíciu týkajúcu sa protestu 
proti premiestneniu súsošia Štúrovcov (10 980 podpisov občanov) či petíciu 
proti výstavbe na Hálovej ulici v Petržalke (634 podpisov). 

■ Od roku 2012 platí pravidlo, podľa ktorého petícia s viac ako 3.000 podpismi 
musí byť predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva, čím sa zvýšila 
vážnosť aj verejná kontrola vybavovania petícií. Petícia, ktorá má menej 
ako 3-tisíc podpisov, môže byť zaradená na zasadnutie zastupiteľstva, ak 
o to požiada minimálne päť poslancov zo 45-členného poslaneckého zboru. 
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6. 4. Slobodný prístup k inform áciám 

■ Verejnú kontrolu v bratislavskej samospráve posilňuje aj zverejňovanie 
všetkých prijatých dokumentov, ekonomických informácií zo života mesta 
na jeho oficiálnej internetovej stránke. Nad rámec zákonných povinností
slovenská metropola zverejňuje na internete taktiež záväzné stanoviská
k pripravovaným investičným projektom. Na základe jedného z prvých 
rozhodnutí bratislavského primátora v jeho funkcii sú zodpovední
zamestnanci magistrátu povinní zverejniť na internetovej stránke dokument 
do 10 pracovných dní od jeho podpísania, vystavenia či doručenia. 

■ Novopodpísané zmluvy medzi samosprávou a dodávateľom pritom 
nadobúdajú účinnosť až deň po ich oficiálnom zverejnení na internete. 
V snahe zlepšiť informovanosť potenciálnych záujemcov o zámeroch 
samosprávy pri predaji, prenájme vlastného majetku, pristúpil magistrát 
k vytvoreniu samostatnej rubriky, ktorá prináša všetky aktuálne dokumenty 
v tejto oblasti. V priebehu kalendárneho roka využíva projekt Transparentné
mesto viac ako päťdesiat tisíc návštevníkov bratislavskej webovej stránky. 
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6. 5. Protikorup čné minimum 

■ Protikorupčné minimum otvorilo rozhodovanie samosprávy verejnej kontrole, 
nastavilo pravidlá, ktoré pomáhajú minimalizovať korupčné, neetické správanie vo 
verejnom živote metropoly. Dokument obsahuje 77 vecných opatrení, z ktorých je 
dnes splnených, resp. čiastočne splnených 57, a v 14 protikorupčných princípoch 
zatiaľ neboli prijaté vecné opatrenia. V priebehu roka 2012 sa 6 opatrení
neuplatňovalo, pretože nenastala situácia, ktorá by si použitie minima vyžiadala 
(napr. pri prijímaní úveru vypracovať a zverejniť analýzu dopadu na mesto, alebo 
vytvárať dcérske spoločnosti podnikov s majetkovou účasťou mesta až po 
odsúhlasení v mestskom zastupiteľstve). 

■ Úroveň transparentnosti v rámci rozhodovania samosprávy pomáha zvyšovať
informácia o pridelených obecných bytoch, zverejňovanie informácií o výberových 
konaniach na internetovej stránke slovenskej metropoly, ale aj spustenie priamych 
prenosov zo zasadnutí mestských poslancov. Na internete je možné nájsť rozšírené
majetkové priznanie primátora, kontakty na volených predstaviteľov mesta a takisto 
zmluvy, faktúry i žiadosti o vydanie záväzného stanoviska samosprávy pri 
investičnom zámere, či návrhu na územné rozhodnutie. Nástrojom na boj s korupciou 
v podmienkach mesta bolo vytvorenie adresy korupcia@bratislava.sk, kde môže 
ktokoľvek, aj anonymne, poslať podnet na nezákonné, neetické správanie sa 
zamestnancov magistrátu alebo volených predstaviteľov mesta.
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6. 6. Deň otvorených dverí

■ Projekt Dňa otvorených dverí bratislavského primátora bol spustený 
v januári roku 2011 a priamy kontakt s M. Ftáčnikom v roku 2012 využilo 
396 ľudí. Otvorené primátorské dvere môže využiť každý Bratislavčan bez 
toho, aby mal s kanceláriou primátora vopred dohodnutý termín stretnutia. 
Deň otvorených dverí je inovatívny projekt, ktorým vedenie mesta otvorilo 
magistrát verejnosti, prispieva ním k búraniu „úradníckych“ bariér medzi 
volenými predstaviteľmi, zamestnancami metropoly a samotnými 
Bratislavčanmi. 

■ Primátorský deň je súčasťou mesačného pracovného programu primátora 
M. Ftáčnika a koná sa spravidla každú štvrtú stredu v mesiaci. 
Bratislavčania najčastejšie využívali kontakt na riešenie bytovej situácie, 
informovali sa o pripravovaných krokoch samosprávy v téme reštituované
byty. Druhou najčastejšou témou boli otázky spojené s čistotou a poriadkom 
na verejných priestranstvách. 
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7. VEREJNÉ SLUŽBY PRE OBČANOV 
7.1. Centrá vo ľného času 

■ Mladí Bratislavčania, ale taktiež detI z okolitých obcí, môžu počas celého roka 
navštevovať päť centier voľného času, ktoré sú priamo v pôsobnosti slovenskej 
metropoly. V školskom roku (2012/2013) bolo do bratislavských centier prihlásených 
bezmála 3.853 detí vo veku od 5 do 15 rokov a v porovnaní s predchádzajúcim 
dvoma rokmi  zaznamenala samospráva zvýšený záujem rodičov o umiestnenie 
dieťaťa do voľnočasového centra. Medziročne sa zvyšuje záujem o 15%, čo je 
v prebiehajúcom školskom roku o 805 školopovinných detí viac, ako tomu bolo v roku 
2011. Najväčší záujem je o programy Centra voľného času na Hliníckej ulici v Rači 
(cca. 1100 detí) a aktivity centier v Starom Meste či Petržalke, kde je do ich 
pravidelnej krúžkovej činnosti prihlásených viac ako 900 detí. 

■ Projekty centier sú využívané nielen počas školského roka v 317 záujmových 
krúžkoch, útvaroch, ale aj počas prázdnin, kedy ponúkli bratislavské zariadenia 42 
táborov pre tisícku detí. Mladých ľudí najviac lákajú krúžky zamerané na výrobu 
šperkov, drôtikovú, keramickú techniku či pohybovo-tanečné kluby. V rámci hlavného 
mesta pôsobia od školského roka 2012/2013 okrem verejných aj dve súkromné
centrá voľného času, ktorým samospráva poskytuje dotáciu vo výške 88% zo sumy 
schválenej na prevádzku verejného zariadenia. 
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7.2. Umelecké školstvo 

■ Viac ako polovica školopovinných Bratislavčanov (52%) navštevuje v priebehu roka 
tiež základné umelecké školy, ktoré sú v pôsobnosti slovenskej metropoly, alebo 
cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Bratislavská samospráva je zriaďovateľom 
12 základných umeleckých škôl, ktoré navštevuje bezmála 10-tisíc žiakov a ďalších 
3-tisíc študentov navštevuje cirkevné a súkromné inštitúcie. V roku 2012 sa prejavil 
zvýšený záujem mladých ľudí o návštevu umeleckých škôl, v porovnaní so školským 
rokom 2011/2012 bol v ďalšom roku nárast o 1.197 detí. Celkový počet 
školopovinných detí, ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v Bratislave, sa pohybuje na 
úrovni 25-tisíc. 

■ Základné umelecké školy zabezpečujú výchovu, vzdelávanie mladých ľudí
v hudobných, výtvarných, tanečných, dramatických, speváckych či literárnych 
odboroch. Väčšina absolventov základných umeleckých škôl pokračuje v štúdiu na 
konzervatóriách, v odborných umeleckých stredných školách v rámci bratislavského 
kraja. O odbornú úroveň verejných vzdelávacích inštitúcií sa stará 270 
pedagogických pracovníkov v plnom pracovnom úväzku a ďalších približne 250 
pracuje na dohodu. Bratislavský magistrát poskytuje z verejného rozpočtu príspevok 
na jedného žiaka umeleckej školy v sume 600 eur, čo je za ostatné štyri roky nárast 
o takmer 100 eur. 
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7.3. Grantové programy 

■ Bratislavská samospráva podporuje kultúrne, spoločenské, športové, 
dobrovoľnícke či vzdelávacie projekty prostredníctvom dvoch vlastných 
grantových programov. Občianske združenia, neziskové spolky, 
mládežnícke organizácie i vzdelávacie inštitúcie, ale aj jednotlivci, tak majú
reálnu možnosť získať každý rok od samosprávy nenávratný finančný 
príspevok na podporu ich aktivity. Voľnočasové projekty, aktivity 
podporujúce mimoškolskú činnosť mladej generácie môžu byť podporené
z grantového programu zameraného na primárnu prevenciu proti drogám 
a iným sociálno-patologickým javom. Slovenská metropola od roku 2004 
prispieva tiež na organizáciu kultúrnych, umeleckých programov nielen na 
domácej, ale aj zahraničnej scéne prostredníctvom grantového programu 
ARS Bratislavensis. 

■ Hlavné mesto v roku 2012 podporilo prostredníctvom grantových programov 
269 akcií, projektov v celkovom finančnom objeme 208-tisíc eur. Najväčší
balík bratislavských verejných zdrojov z grantového protidrogového 
programu, smeroval do podpory tvorivých, vzdelávacích projektov (97-tisíc 
eur, 133 projektov), následne do športových aktivít (23-tisíc eur, 33 
projektov) a tiež sociálnych programov (17-tisíc eur, 21 projektov). 



www.bratislava.sk

■ V tematickom programe ARS Bratislavensis zaevidoval magistrát 178 
žiadostí, pričom nenávratná podpora v sume 71-tisíc eur bola rozdelená
medzi organizátorov 82 projektov. Išlo napríklad o podporu letného festivalu 
VIVA Musica, Dni starej hudby, medzinárodný gitarový koncert, tanečné
majstrovstvá o cenu A. Dubčeka či projekt Anasoft litera. 

■ Výšku poskytnutého finančného príspevku navrhuje primátorovi grantová
komisia. Pravidlá poskytnutia nenávratnej dotácie určuje všeobecne 
záväzné nariadenie a maximálny limit na jednu aktivitu je 1.660 eur pri 
protidrogovom programe a 3.325 eur pri programe ARS Bratislavensis. Vo 
výnimočných prípadoch, na vrcholové národné či medzinárodné kultúrne 
podujatie cyklického charakteru, je možné poskytnúť až dvojnásobok 
maximálnej sumy. Termíny uzávierok na podávanie projektov sú stanovené
na 31. január, 31. marec, 30. jún a 30. september. 
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7.4. Sociálne slu žby pre seniorov 

■ Slovenská metropola v súčasnosti prevádzkuje vo svojej pôsobnosti 
desať sociálnych zariadení, ktoré poskytujú pobytové sociálne 
služby pre bratislavských seniorov. Celková kapacita v zariadeniach 
pre seniorov je na úrovni 1181 lôžok, pričom 80 z nich je aktuálne 
zaradených do programu opatrovateľskej služby (krátkodobé
umiestnenie klienta maximálne na obdobie 6 mesiacov). Magistrát 
hlavného mesta prevádzkuje pri Domove seniorov Archa taktiež
denný stacionár o kapacite 15 miest. V závere roku 2012 evidovala 
bratislavská samospráva viac ako 760 čakateľov do zariadení pre 
seniorov a takmer 120 záujemcov o umiestnenie do zariadenia 
opatrovateľskej služby. Na základe pravidiel definovaných 
bratislavským Protikorupčným minimom začalo hlavné mesto 
zverejňovať každý štvrťrok prijímateľov sociálnej služby. 
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7.5. Pomoc mnohodetným rodin ám 

■ Mnohodetné rodiny, ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v slovenskej 
metropole, môžu získať od bratislavskej samosprávy nenávratný 
finančný príspevok. Výška pomoci zo strany magistrátu je spravidla 
na úrovni 40 eur, pričom rodičia detí ho môžu použiť na preplatenie 
časti nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy, 
škôlky či centra voľného času. Pomoc zo strany samosprávy je 
taktiež možné využiť na zakúpenie hudobného nástroja, vzdelávacej 
pomôcky, zaplatenie športového výcviku či získanie detského 
predplatného cestovného lístka vo verejnej hromadnej doprave.  
Projekt pomoci mnohodetným rodinám spustila samospráva v roku 
2012 a zatiaľ bola pomoc poskytnutá 150 rodinám, t.j. 847 deťom, 
v objeme 154-tisíc eur. Najčastejšie, v 91 prípadoch, získali pomoc 
rodiny so štyrmi deťmi, v 34 prípadoch získala nenávratnú podporu 
rodina s piatimi deťmi a v jednom prípade mesto pomohlo rodine 
s 13 deťmi. 
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7.6. Krízová intervencia 

■ Pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi podáva mesto 
v celomestskom krízovom centre v Petržalke (Budatínska ul). Doposiaľ
centrum poskytlo dočasný domov pre 98 klientov, pričom až v 25 prípadoch 
sa zariadenie stalo útočiskom pre týraných ľudí, najmä matky s maloletými 
deťmi. Novú strechu nad hlavou ponúka samospráva Bratislavčanom nielen 
formou vlastných nájomných bytov, ale aj v sociálnej ubytovni FORTUNA 
(Agátova ul.) o kapacite 138 jednoizbových a 27 dvojizbových bytov. 
V celomestskej ubytovni bolo v roku 2012 zriadené nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu FORTUNÁČIK, ktorého súčasťou je aj odborný 
pracovník poskytujúci bezplatné poradenstvo v sociálnej oblasti. 

■ Ľudia bez domova môžu v rámci hlavého mesta využiť služby minimálne 
troch zariadení, ktoré sú v pôsobnosti samosprávy, alebo bratislavský 
magistrát finančne prispieva na ich prevádzku. Ide o nocľaháreň Mea Cupla 
(Vrakuňa), kde je denná kapacita 40 lôžok, zariadenie neziskovej 
organizácie DePaul (Ivanská cesta) poskytuje vo večerných hodinách 
takmer 200 postelí. Stredisko Domov pre každého (Hradská ul.) zasa 
ponúka priestor pre dennú, osobnú hygienu bezdomovcov. 
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7.7. Elektronizácia verejných slu žieb
■ Bratislava už druhý rok šetrí verejné financie vďaka tomu, že práca poslancov a 

odborných komisií mesta je plne elektronická, všetky dokumenty prerokované
v orgánoch samosprávy sú predkladané v elektronickej podobe. Vďaka elektronizácii
informácií o rozhodovaní samosprávy ušetrí bratislavský magistrát v priebehu troch 
rokov takmer 100-tisíc eur. Zároveň sa oficiálne dokumenty mesta stali 
prehľadnejšími a dostupnejšími nielen pre volených zástupcov, ale aj širokú
verejnosť. Ročné náklady na tlač, rozmnožovanie prerokovávaných materiálov sa 
v minulosti šplhali na úroveň 34-tisíc eur. 

■ Bratislava v roku 2012 aktívne komunikovala s verejnosťou prostredníctvom projektu 
Odkaz pre starostu, ktorý gestoruje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Na 
hlavné mesto sa vďaka odkazu pre bratislavského primátora obrátilo 351 ľudí. Viac 
ako polovica doručených podnetov smerovala do oblasti bratislavskej dopravy, kvality 
ciest a chodníkov. Verejnosť upozornila magistrát napríklad na zle zaparkované autá
či nepojazdné vozidlá stojace na verejných parkoviskách, nebezpečné výtlky na 
komunikáciách i poškodené chodníky. Bezmála 60 podnetov muselo mesto odstúpiť
na riešenie mestským častiam, alebo iným verejným inštitúciám (napr. dopravný 
podnik, mestská polícia), pretože ich riešenie nespadalo do kompetencie mesta. 

■ Bratislavská samospráva v spolupráci s mestskými časťami pripravila projekt 
elektronizácie verejných služieb, kde po jeho zrealizovaní si bude môcť občan vybaviť
viaceré podania z pohodlia svojej obývačky.
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7.8. Bezpečnos ť pre ob čanov
■ Dodržiavanie verejného poriadku, riešenie priestupkov na úseku dopravy, 

zabezpečovanie rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ale aj 
preventívne pôsobenie. Tieto úlohy v hlavnom meste plnilo 285 policajtov mestskej 
polície zaradených na piatich okrskových staniciach, ako aj na dvoch staniciach 
s celomestskou pôsobnosťou a to Stanici jazdeckej polície a kynológie a Stanici pultu 
centrálnej ochrany.

■ K najčastejším priestupkom ktoré zisťovali a riešili mestskí policajti patrili dopravné
porušenia, ako i priestupky týkajúce sa čistoty a poriadku na verejných 
priestranstvách, nepovolenej konzumácii alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách, nedodržania stanovených prevádzkových hodín, fajčenia na 
zastávkach mestskej hromadnej dopravy, ale aj porušení, ktoré majú na svedomí
majitelia psov pri venčení svojich psov na verejných priestranstvách. Denne hliadky 
mestskej polície riešili priemerne 233 rôznych priestupkov. Za celý rok ich bolo 
85 146 a priestupcovia za ne zaplatili blokové pokuty vo výške 750 000 eur.

■ Dôležitou súčasťou pôsobenia mestskej polície boli aj preventívne aktivity. Medzi tie 
najdôležitejšie patrili projekty Správaj sa normálne, Bezpečná cesta do školy, aktivity 
zamerané na dopravnú výchovu predškolákov a školákov pomocou mobilného 
dopravného ihriska, ale aj prednášky pre seniorov. K významným pomocníkom 
mestských policajtov patril aj kamerový systém. 48 bezpečnostných kamier 
nepretržite monitorovalo situáciu na verejných priestranstvách a operátori tohto 
systému aj vďaka nemu zistili 3 692 rôznych udalostí.
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8. MAJETOK MESTA A JEHO ROZVOJ 
8.1. Verejn é obchodn é súťaže 
■ Bratislavská samospráva zrealizovala v roku 2012 celkom 58 verejných 

obstarávaní, pričom rozpočtovo mohli uchádzači súťažiť až o takmer 13 
miliónov eur. Samospráva v 5 prípadoch vyhlásené obstarávanie zrušila 
(cca. 1,9 mil. eur) a 2 súťaže neboli v roku 2012 ukončené podpisom 
zmluvy s víťazom, pretože neskončila kontrola ich priebehu. Ide napríklad 
o zrušenie tendra na vybudovanie verejných toaliet v Devíne 
(predpokladaná hodnota zákazky 67,5-tisíc eur) či súťaž na výstavbu 
trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská nemocnica (predpokladaná hodnota 
zákazky 1,47 mil. eur). Medzi kontrolovanými projektmi je súťaž na prípravu 
celodennej stravy pre mestské zariadenie seniorov (predpokladaná hodnota 
zákazky 400-tisíc eur) a opakovaná súťaž spojená s rozširovaním 
trolejbusových tratí na území hlavného mesta. 

■ Najväčší objem verejných zdrojov smeroval do elektronizácie služieb 
bratislavskej samosprávy, pričom obchodná súťaž nebola ukončená, 
pretože bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania len v decembri 
2012. Cena zákazky je rozpočtovaná na úrovni 3,7 mil. eur a magistrát chce 
95% finančných nákladov spojených s realizáciou projektu kryť z fondov 
Európskej únie. Najvýraznejšie šetrenie, ktoré hlavnému mestu priniesla 
v súťaži elektronická aukcia, bolo zaznamenané pri obstarávaní
vodorovného dopravného značenia. 
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■ Do súťaže sa zapojili traja záujemcovia a predpokladanú sumu zákazky na 
4 mil. eur znížili na zmluvnú cenu 1,24 mil. eur. Podobná, takmer 2/3 úspora 
bola zaznamenaná aj pri súťaži na dodávku kancelárskych potrieb a 
papiera, kde samospráva rozpočtovala 165-tisíc eur a aukcia vygenerovala 
partnera, ktorý mestu dodá zákazku za sumu 53-tisíc eur. 

■ Hlavné mesto a jeho rozpočtové, príspevkové organizácie v roku 2012 
realizovali štyri verejné obstarávania na zákazky, ktoré mali charakter 
nadlimitných zákaziek (obstarávanie tovarov, služieb nad 200-tisíc eur, 
práce nad 5 mil. eur), 11 tendrov malo povahu podlimitných zákaziek 
(obstarávanie tovarov, služieb od 40-tisíc do 200-tisíc eur) a v 37 prípadoch 
bolo využité obstarávanie formou podprahových kritérií (obstarávanie 
tovarov, služieb do 40-tisíc eur). V jednom prípade mesto vykonalo súťaž
návrhov, išlo o tender spojený s výmenou okien na budove Základnej 
umeleckej školy Jána Albrechta za cenu 9.800 eur. 
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8.2. Nakladanie s bytovým fondom

■ Mesto v priebehu roka 2012 rozhodlo o pridelení 79 bytov 
nájomcom, čo je v porovnaní s rokom 2011 o 18 nájomných vzťahov 
menej. Bratislavský magistrát v 25 prípadoch rozhodol, že nájomný 
byt získala viacčlenná bratislavská rodina. Vo zvyšných, 54 
prípadoch, bol jednoizbový byt, resp. garsónka pridelená
žiadateľovi, ktorý splnil kritéria projektu Dom mladej rodiny (30 
žiadateľov), alebo bol zaradený do celomestského projektu Dom pre 
starších občanov (24 žiadateľov). Od roku 2011 otvoril primátor 
Milan Ftáčnik rozhodovanie o mestských bytoch verejnej kontrole 
a samospráva prijala pravidlá, ktoré definujú jasné podmienky, za 
ktorých môže Bratislavčan získať nájomné bývanie. O všetkých 
pridelených bytoch rozhodla sociálna, bytová komisia a primátor si 
ani raz neuplatnil zákonnú právomoc a nepridelil byt mimo 
poradovníka, bez schválenia v komisii.
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■ Bratislava má k dispozícii 925 mestských bytov, z čoho 155 je určených na 
projekty podporujúce bývanie mladých rodín a 244 bytov slúži na 
ubytovanie seniorov. Samospráva však prednostne rieši tých žiadateľov, 
ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú
ubytované v krízových centrách. Pravidlá pre získanie nájomného bytu 
okrem iného hovoria o tom, že žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt 
v hlavnom meste SR minimálne po dobu 5 rokov a jeho mesačný príjem 
musí byť vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Zároveň nesmie byť
vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu. Všetky zmluvy sú
uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie 3 rokov, aby sa 
zabránilo pochybnému obchodovaniu s bytmi. Každý nájomca je pred 
podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške 3-
mesačného predpísaného nájomného, a súčasťou zmluvy je notárska 
zápisnica, ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých 
súdnych sporov v prípade, ak si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, 
napríklad prestal platiť nájomné. 
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8.3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

■ V rámci strategických projektov rozvoja dopravy bol rok 2012 pre 
bratislavskú samosprávu úspešný. V prvom rade sa pokročilo s realizáciou 
1. etapy Nosného dopravného systému, jeho 1. časti. Konkrétne ide o úsek 
Šafárikovo nám. – Bosákova ulica, pričom bola vypracovaná dokumentácia 
pre stavebné povolenie na novú konštrukciu Starého mosta, a taktiež sa 
pripravili podmienky pre verejnú súťaž na zhotoviteľa. Dôležitým krokom pre 
mesto v roku 2012 bola príprava podkladov pre verejnú súťaž na územný 
generel dopravy, ktorý podporilo aj Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a bude hradený z Operačného programu 
Doprava. Išlo o súťaž návrhov, z ktorej vzišli víťazné návrhy na realizáciu 
tohto dôležitého dokumentu pre hlavné mesto, ktorý dá odpoveď na 
strategické smerovanie mesta v rozvoji dopravnej infraštruktúry, nielen z 
hľadiska cestnej siete, ale vlakovej infraštruktúry, výstavby cyklistických 
chodníkov, podpory hromadnej dopravy v horizonte až do roku 2030.
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■ Rok 2102 znamenal posun aj v rámci realizácie projektov UNDP. Bratislava 
si vytýčila dôležité ciele, ktoré majú v rozvoji mestskej  dopravy strategický 
význam. Boli vypracované zásady projektovania a realizácie cyklistickej 
dopravy, ďalej projekt preferencie MHD na svetelne riadených križovatkách, 
pre ktorý bratislavská samospráva vypracovala súťažné podmienky. 
V tomto smere pripravilo mesto návrh na realizáciu nového spôsobu 
riadenia dopravy na križovatkách Vajnorská – Bojnická, Račianska – Pekná. 

■ Nemenej významným počinom v roku 2012 boli rokovania s mestskými 
časťami o možnostiach zavedenia jednotnej parkovacej politiky, čo 
zásadným spôsobom posunie riešenie dopravnej situácie v hlavnom meste.  
Mesto vypracovalo zásady pre VZN o parkovaní.

■ Realizáciou projektov sa postupne zlepšuje predovšetkým kvalita mestskej 
hromadnej dopravy. Dôkazom toho je aj príprava modernizácie časti 
Dúbravskej radiály pre električkovú dopravu v úseku Hanulova –
Saratovská a tiež trate Radlinského – Kýčerského. Ďalej sa pripravili 
podklady na realizáciu trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská nemocnica 
z OP BK a odsúhlasila sa realizácia projektov financovaných z OP BK: na 
trolejbusové trate Gaštanová a Trenčianska a integrovaná zastávka na 
Radlinského ulici. Práve v roku 2012 sa vykonali projektové práce 
a pripravili sa súťažné podmienky pre verejné obstarávanie.
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9. PAMIATKY MESTA – KULTÚRA A VOĽNÝ ČAS
Bratislavský hrad

■ Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad je symbolom i 
dominantou mesta zároveň. Prvé stopy osídlenia pochádzajú z 
konca mladšej doby kamennej, nachádzajú sa tu pamiatky z doby 
rímskej aj veľkomoravskej. Hrad prešiel gotickou aj renesančnou 
úpravou. Po bitke pri Moháči v r. 1526  sa stal sídlom Ferdinanda I. 
Habsburského (prestavba hradu). Najväčšie zmeny sa udiali počas 
vlády Márie Terézie (1740 – 1780). Dňa 28. mája 1811 tu vypukol 
veľký požiar a hrad 150 rokov existoval ako ruina. Obnovy sa dočkal 
až po druhej svetovej vojne. Časť priestorov slúži na reprezentačné
účely Slovenskej národnej rady a prezidenta. Sú tu umiestnené aj 
expozície Slovenského národného múzea. V bývalej kaplnke sa 
nachádza koncertná sieň. Po rekonštrukcii v roku 2010 dostal hrad 
podobu z tereziánskeho obdobia 18. storočia.
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Katedrála (d óm) sv. Martina

■ Kostol s najslávnejšou históriou, kde bolo   korunovaných 10 
uhorských kráľov, 1 kráľovná a 8 kráľovských manželiek v rokoch 
1563 – 1830. Trojloďový gotický kostol je postavený na mieste 
pôvodného románskeho (dĺžka 69,37 m, šírka 22,85 m, výška 16,02 
m). Portál južnej predsiene predstavuje najstaršiu renesančnú
architektúru na území Slovenska. Dokladom korunovačnej histórie 
je dodnes aj kópia uhorskej kráľovskej koruny (300 kg) na vrchole 
85-metrovej novogotickej veže, ktorá je uložená na pozlátenom 
vankúši s rozmermi 2 x 2 m. 
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Slovenské národn é divadlo

■ Novú budovu SND navrhli architekti Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter 
Bauer, ktorých architektonický návrh zvíťazil v konkurencii päťdesiatich 
troch projektov. Budova má sedem podlaží, vyše dvetisíc miestností a tri 
hlavné scény s kapacitou vyše 1700 návštevníkov, operná a baletná scéna 
má kapacitu 901 sedadiel, činoherná sála 638 miest, divadelné štúdio 192 
miest. V novej budove SND je tiež reštaurácia pre 120 osôb, klub, espreso, 
libreso a kuchyňa. 

■ Noblesu budovy Slovenského národného divadla podporuje aj niekoľko 
exteriérových, ako aj interiérových umeleckých diel. Pred novostavbou je 
fontána autorov Alexandra Biľkoviča, Iľju Skočeka a Pavla Bauera. Vo 
vstupnej hale je umiestnený prameň architekta Bauera a maliara Dušana 
Buřila, pred budovou je kaskáda Petra Rollera a dve veže architekta 
Bauera. Okrem umeleckých diel, ktoré sú súčasťou budovy, budú v 
priestoroch divadla rozmiestnené divadelné kostýmy a aj výstavy. Budova 
bola otvorená 14. apríla 2007.



www.bratislava.sk

Most Apollo

■ Most Apollo je umiestnený medzi Starým a Prístavným mostom. Bol 
postavený v r. 2005 unikátnym spôsobom, vyše 500 metrová
konštrukcia bola zmontovaná na brehu rieky a následne otočená
naraz pomocou žeriavov a lodí. Most je unikátny aj tým, že časti 
konštrukcie nezvierajú ani jeden pravý uhol a most nespája 
dunajské brehy kolmo. V r. 2006 získal ocenenie OPAL Awards v 
USA. Dĺžka spolu s estakádami je 854 m a šírka 32 m. Koryto 
Dunaja, preklenuje oceľová konštrukcia dĺžky 231 m v tvare oblúka, 
ktorého výška je 36m a má 66 závesných lán. Most Apollo sa stáva 
príťažlivým objektom v panoráme mesta svojím tvarom, farebnosťou 
a po zotmení aj efektným osvetlením. Celkové náklady na výstavbu 
dosiahli takmer 100 mil. eur. 
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Most Slovenského n árodn ého povstania 

■ Most SNP postavený v rokoch 1967-1972 získal označenie 
najcharakteristickejšia stavba mesta. Autori projektu J. Lacko a A. 
Tesár ho riešili ako zavesený oceľový most na jednom pylóne. Most 
je 432 m dlhý a 21 m široký. Celková váha oceľovej konštrukcie 
vrátane pylónu je 7 537 ton. Vzhľadom na tvar a rozpätie je 
ojedinelým pylónovým mostom v Európe, druhý tohto typu na svete. 
Na vrchole pylónu sa vo výške 86 m nachádza vyhliadková plošina, 
kaviareň a reštaurácia U.F.O., kedysi Bystrica, ktorá je v jednom 
ramene pylónu spojená so samotným mostom šikmým 
rýchlovýťahom a v druhom ramene sa nachádza núdzové schodište 
so 430 schodmi. V roku 2001 bol most vďaka svojej jedinečnosti 
vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku.
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Primaciálny palác

■ Bol postavený v rokoch 1778-1781 pre ostrihomského arcibiskupa kardinála 
Jozefa Batthyányiho, primasa Uhorska. Fasáda paláca je v prísne 
klasicistickom štýle. Štít zdobia alegorické sochy od J. Köglera a F. Prokopa 
a tiež vázy od J. A. Messerschmidta. Na vrchole tympanónu je kardinálsky 
erb Jozefa Batthyányiho, prvého obyvateľa paláca. Budovu zdobí model 
železného klobúka, ktorý má priemer 180 cm a váži 150 kg. V Zrkadlovej 
sieni bol 26. decembra 1805 podpísaný Bratislavský mier medzi 
Francúzskom a Rakúskom. 

■ Po odchode arcibiskupského úradu z Bratislavy rozhodlo mestské
zastupiteľstvo o kúpe paláca pre potreby mesta v roku 1903. Palác dnes 
slúži ako sídlo primátora Bratislavy a vedenia mesta. Pozoruhodná
Zrkadlová sieň sa využíva na rokovanie Mestského zastupiteľstva, aj na 
organizovanie koncertov alebo svadieb. V paláci sa tiež nachádza veľmi 
vzácna zbierka anglických gobelínov (tapisérií) zo 17. storočia, ktorá
pochádza z kráľovskej tkáčovne anglického mesta Mortlake. Našla sa len 
náhodou pri rekonštrukcii v roku 1903 a je to jediná zachovaná zbierka 
z tejto série. Tvrdí sa, že samotné gobelíny sú trikrát drahšie ako celý palác.
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Múzeá a galérie 

■ Galéria mesta Bratislavy sídli v troch nádherných palácoch. Mirbachov
palác je jednou z najkrajších rokokových stavieb v Bratislave. Nachádza sa 
tu expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva 
doplnená o aktuálne výstavy. V Pálffyho paláci je možné vidieť stopy 
„keltskej“ Bratislavy, gotickú tabuľovú maľbu a plastiku a stredoeurópske 
umenie 19. storočia. K najpozoruhodnejším dielam súčasnosti patrí objekt 
Mateja Kréna Pasáž, ale návštevníci si nenechajú ujsť ani  tvorbu 
najvýznamnejších slovenských grafikov svetového významu. V galérii v 
Primaciálnom paláci okrem vzácnych tapisérií sú aj obrazy Bratislavy z 
minulých storočí.

■ Mestské múzeum v Bratislave, založené v roku 1868, sústreďuje cenné
artefakty a historické poznatky, ktoré dokumentujú dejiny Bratislavy. Viac 
informácií na stránkach: www.sng.sk, www.gmb.sk, www.snm.sk, 
www.muzeum.bratislava.sk
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Devín 

■ Hrad Devín je najstarším osídlením v Bratislave. V priebehu stáročí
sa tu vystriedali Kelti, Germáni, Rimania a Slovania. Zničiť sa ho 
podarilo až napoleonským vojskám. Prvá písomná zmienka je z r. 
864. Od r. 1973 prebiehajú archeologické výskumy a konzervácia 
hradu. Z monumentálnej zrúcaniny Devínskeho hradu je nádherný 
výhľad na sútok riek Dunaja a Moravy. Vyznávači pešej turistiky 
môžu obdivovať bohatú teplomilnú vegetáciu i zriedkavé druhy 
hmyzu na Devínskej Kobyle, na pieskovom vrchu Sandberg ešte aj 
dnes možno nájsť skameneliny staré 14 – 16 miliónov rokov. Našlo 
sa tu vyše 250 druhov morských živočíchov. Z Devína do Vysokej 
pri Morave vedie náučný chodník nivou rieky Moravy, vhodný najmä
pre cykloturistov. 
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Horský park 

■ O jeho vznik sa pričinil bratislavský mešťanosta Henrich Justi (1804 
– 1878), ktorý sa snažil pretvoriť park podľa princípov anglickej 
záhradníckej školy. V parku sa nachádza lesná reštaurácia Horáreň
s detskými preliezačkami, pieskoviskom a ponukou občerstvenia pre 
deti. 
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Pre deti a mládež

■ Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana je jedným z mála 
podobných v Európe. Pozýva všetky deti a mládež na podujatia 
orientované na umeleckú tvorbu – výstavy, divadelné predstavenia, 
tvorivé dielne a hudobné programy. Na Hlavnom námestí možno 
nasadnúť do vláčika, ktorý prechádza uličkami Starého Mesta. Na 
Kolibe na Kráľovej lúke  je letná bobová dráha.  360 metrov so 
zákrutami, skokom a mostom je pre deti nezabudnuteľným 
zážitkom. Oplatí sa navštíviť aj bratislavskú ZOO s unikátnym 
Dinoparkom. Viac informácií na www.bibiana.sk, 
www.zoobratislava.sk, www.tour4u.sk.
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Rekreačný šport 

■ Okolie Bratislavy je pekné a vhodné pre relax. Pre deti je lákadlom 
Partizánska lúka, pre celé rodiny Železná studnička s romantickými 
jazerami alebo Kamzík, kde je televízna veža s reštauráciou, ktorá
sa otáča a za pekného počasia je z nej panoramatický výhľad na 
mesto a okolie. Pekné sú výlety loďou po Dunaji na Devín, a to v 
období od konca apríla do polovice septembra. Cyklisti a korčuliari 
si prídu na svoje na dunajských hrádzach. Začínajú sa pod Starým 
mostom a vedú až do Hamuliakova. www.lod.sk, www.cyklotrasy.sk.
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10. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V METROPOLE
Byť Bratislav čanom sa oplatí

■ Bratislavská mestská karta patrí medzi jeden z najúspešnejších 
inovatívnych projektov v rámci Európy z hľadiska prepojenia 
verejnej správy s bankovým sektorom a samotnými občanmi.

■ Projekt poskytuje držiteľom bratislavskej karty zľavy v mestských 
organizáciách, a taktiež u privátnych partnerov. Doposiaľ o vydanie 
karty požiadalo 41-tisíc Bratislavčanov v šiestich partnerských 
bankách. Mestská karta ponúka 10% zľavu na predplatnom 
cestovnom lístku v bratislavskej hromadnej doprave. Jej držitelia si 
môžu zároveň uplatniť 20% zľavu zo vstupného do športových, 
spoločenských a kultúrnych zariadení v správe slovenskej 
metropoly. 
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Bratislava na ľade

■ Bratislavské Hviezdoslavovo námestie bolo počas šiestich týždňov 
priestorom, kde  si mohli ľudia rekreačne zakorčuľovať pod holým 
nebom. Ľadová plocha bola osvetlená a prevádzkovaná každý deň
v čase od 10.00 do 22.00 hod. Vstup na klzisko bolo symbolické 1 
euro, ktoré zahŕňalo poistenie a zaväzovalo účastníkov rešpektovať
prevádzkový poriadok. Klzisko pod holým nebom navštívilo okolo 
45 000 návštevníkov.
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1. Zimný MTB maratón na Slovensku

■ V priestore bratislavskej Železnej studienky sa konalo jedinečné
zimné športové podujatie svojho druhu v strednej Európe. 
Cyklistický pretek prebiehal na 29-kilometrovej trati v horskom 
teréne. A bežal sa 9,7-kilometrový asfaltový okruh. Pre športovcov 
aj návštevníkov bol k dispozícii vykurovaný veľkokapacitný stan, 
v ktorom sa odohralo množstvo sprievodných podujatí.
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Náhradn á doprava na stanicu

■ Mesto zaviedlo náhradnú autobusovú linku, ktorá čiastočne kopíruje 
trať po zrušenej električke. Nová autobusová linka premáva zo 
stanice cez Štefánikovu, Starohorskú na Radlinského ulicu, 
následne prejde Kollárovým námestím a po Štefánikovej ulici sa 
dostane späť na hlavnú železničnú stanicu.
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Regiostars Awards 2012

■ Po piatykrát vyhlásila európska komisia súťaž Regiostars Awards, 
cenu pre inovatívne projekty. Do súťaže sa prihlásilo 107 projektov z 
celej Európy. Z nich porota vybrala 24 najlepších do finále. Medzi 
nimi aj projekt BAUM (Bratislava územný manažment) v kategórii 
Citystar., ktorý  komisia (EK) ocenila. Ide o riešenie koordinácie 
územného rozvoja Bratislavy, jej mestských častí a susedných 
rakúskych obcí, ktoré by malo pomôcť pri cezhraničnom územnom 
plánovaní.
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Učiteľ, môj kamarát 

■ Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor Milan FTÁČNIK dvadsať
pedagógov, ktorých na ocenenie navrhli ich kolegovia, rodičia 
školopovinných detí, ale aj samotní žiaci základných škôl. Druhýkrát 
bolo odovzdané ocenenie v kategórii „Učiteľ, môj kamarát“, ktorého 
nominovali žiaci základných škôl. 
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Mrazivá zima

■ Hlavné mesto zriadilo stanové mestečko za aktívnej spolupráci 
s ministerstvom vnútra začiatkom februára, pričom počas 
najchladnejšieho mesiaca  zimy v ňom prespalo 2.578 
bezdomovcov, z toho 355 žien. Samospráva počas štyroch týždňov 
vydala takmer 1.300 litrov polievky a bezmála tritisíc litrov teplého 
čaju. Extrémne mrazivé februárové dni mohli ľudia bez domova 
prečkať vo vyhrievaných stanoch s kapacitou 152 postelí.
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Bratislava na sociálnych sie ťach

■ Metropola komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom sociálnych 
sietí. Na populárnej sociálnej sieti Facebooku sú zverejnené
pozvánky na zaujímavé kultúrne, spoločenské, športové podujatia, 
správy o rozhodovaní bratislavského magistrátu, ale taktiež aktuálne 
projekty, videá a fotografie.
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Straty a n álezy

■ Vďaka inovatívnemu celobratislavskému elektronickému projektu 
„Straty a nálezy“ sa podarilo za vyriešiť desiatky prípadov. Až v 
polovici prípadov išlo o nájdenie stratených kľúčov.
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Verejn é diskusie v meste

■ V priebehu celého roka sa konali verejné diskusie k aktuálnym 
problémom mesta. Občania diskutovali o budúcnosti Nosného 
dopravného systému, budúceho rozvoja oblasti Vydrice, 
Zukermandel, riešení parkovania, dennom stacionári v Starom 
Meste, o projekte Twin City či o oblasti Čulenova.
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Cyklistická doprava

■ Magistrát v spolupráci s mestskými časťami i súkromnými partnermi 
zrealizoval v priebehu roka jedenásť cyklistických projektov. Ďalších 
13 zámerov má už spracovanú projektovú dokumentáciu a sú
pripravené na realizáciu v roku 2013. Vyznačenie cyklistickej trasy 
Viedenská cesty rozšírilo medzinárodnú trasu EUROVELO 6.
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Otvoren é mesto

■ Obyvatelia môžu od apríla bez súhlasu poslancov vystúpiť na 
mestskom zastupiteľstve. Novou formou komunikácie je aj e-mailový 
odkaz pre starostu, prostredníctvom ktorého dostanú občania 
odpovede na svoje otázky.
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Olompiáda

■ Ide o súťaž v separovanom zbere, ktorú pripravilo mesto v 
spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s. Zapojiť sa do nej mohli 
základné a materské školy. Cieľom je dostať do povedomia žiakov a 
pedagógov škôl správne nakladanie s odpadmi, ich triedenie a 
následnú recykláciu tak, aby sa separovanie odpadu stalo súčasťou 
životného štýlu detí a potom aj ich rodičov.
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Nová trolejbusová tra ť

■ Nová trolejbusová trať Pražská - Hroboňova rozšírila počet 
ekologických liniek  v meste. Trať je dlhá 4 150 metrov. Projekt 
Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný 
z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, 
štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta 
SR Bratislavy.
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ČSOB Bratislava Marathon

■ ČSOB Bratislava Marathon patrí medzi tradičné jarné podujatia, 
pričom jeho 7. ročník sa tešil veľkému záujmu profesionálnych 
i amatérskych bežcov a niesol sa v duchu olympijských hier. 
Najväčší záujem bol o polmaratón a štafetové behy.
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Bratislava pre všetkých

■ Tradičné podujatie bratislavskej samosprávy otvára brány mesta 
obyvateľom a jeho návštevníkom, ponúka možnosť zblízka nazrieť
aj do zákulisia rozhodovania o živote mesta. Počas atraktívneho 
víkendu stráveného v hlavnom meste ponúkla Bratislava množstvo 
zážitkov v samosprávnych kultúrnych organizáciách – v múzeách, v 
galériách, ZOO, ako aj na námestiach a  v blízkej prírode, a to 
všetko zadarmo. Novinkou projektu bola Svätojurajská veselica 
v priestoroch Starej tržnice, ktorá ponúkla ľudovú zábavu pre všetky 
generácie.
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Bratislavský majáles

■ Tradičný festival Bratislavský majáles na Tyršovom nábreží bol 
piatym ročníkom podujatia , ktorý sa konal prvý májový víkend. 
Pravý breh Dunaja medzi Starým a Novým mostom žil koncertami
populárnych kapiel, SASHe Art Piknikom aj športovými aktivitami. 
Nechýbal ani tradičný ohňostroj.
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Nové chránen é územie

■ Na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave pribudlo nové chránené územie. 
Vyhlásené bolo Chránené územie Pečniansky les (jedna z mála posledných lokalít 
lužných lesov na Slovensku).

Kráľova hora
■ Hlavné mesto podpisom nájomnej zmluvy potvrdilo, že si od súkromného investora 

na 30 rokov prenajíma pozemok na Kráľovej hore, lúke nad Dlhými dielmi. Lúku chce 
mesto chrániť pred výstavbou, ktorú tam vlastník plánoval.

Neleň pre zeleň
■ Hlavné mesto, v spolupráci s komerčnými partnermi a veľkým zapálením bezmála 

150 mladých ľudí,  venovalo svoju voľnú sobotu čisteniu a vysádzaniu kvetín do 
prázdnych a zaburinených kvetináčov na Kamennom námestí, pod Manderlákom, 
pred predajňou UĽUV-u, cez Námestie SNP až na Kapucínsku ulicu. Mladí ľudia tým 
ukázali vôľu skrášľovať svoje mesto bez ohľadu na honorár a priniesli príjemnejší
pocit pri prechádzkach mestom každému jednému obyvateľovi.
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Slovak Press Photo

■ Prvý ročník súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo
priniesol obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia slovenskí
fotografi. Víťazné fotografie si mohli následne záujemcovia pozrieť
v Múzeu mesta Bratislavy.
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School Dance

■ Námestie M. R. Štefánika pri bratislavskom obchodnom centre 
Eurovea roztancovali žiaci škôl z celého Slovenska. Konalo sa finále 
tanečnej súťaže pre slovenské materské a základné školy School
dance 2012. Do súťaže sa zapojilo 182 škôl z celého Slovenska, 
ktoré poslali 268 tanečných videí a predviedlo sa v nich viac ako 4 
000 detí. Do veľkého finále, ktoré sa konalo pri Eurovei, postúpilo 12 
škôl, päť z nich na základe internetového hlasovania, päť vybrala 
porota.
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Rozbaľ to

■ Podujatie ROZBAĽ TO, BRATISLAVA, ktoré organizuje ID Space
Teamu v spolupráci s Mestským parlamentom mladých a hlavným 
mestom oživilo pavilón Balík na Námestí SNP. Pavilón dal priestor 
mladým na prezentovanie svojej tvorby a aktivít, ako aj možnosť
mládeži, aby ukázala svoje  schopnosti bez veľkých finančných 
nákladov.
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Kultúrne leto 2012

■ 37. ročník tohto podujatia ponúkal takmer trojmesačnú šnúru 
rôznych kultúrnych podujatí. Pre obyvateľov aj návštevníkov 
Bratislavy bolo počas 88 dní trvania festivalu pripravených dokopy 
354 akcií. Trojmesačný kultúrny maratón zahŕňal aj podujatia ako 
Dni talianskej Perugie v Bratislave, festival Viva Musica, 
Korunovačné slávnosti, Dobýjanie Bratislavy Napoleonom 
a Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Festival 
frankovky, Bratislava INLINE, Dni majstrov ÚĽUV. Hlavným 
organizátorom trojmesačného maratónu podujatí je mesto 
Bratislava, dramaturgiu projektu zastrešuje Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko. 
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Korunova čná Bratislava 

■ X. ročník korunovačných slávností v Bratislave ukázal zákulisie 
korunovačného procesu. Okrem samotnej korunovácie priblížil aj symboliku 
a úkony počas korunovačného obradu, ako aj úlohy tých, ktorí sa na obrade 
priamo zúčastňovali. Slávnosti  imitovali korunováciu tretej manželky 
Ferdinanda III., mantovskej princeznej Eleonóry Gonzagy.

Festival Viva Musica
■ VIII. ročník festivalu VIVA MUSICA priniesol okrem tradičných podujatí aj 

nový rozmer v podobe priestoru Bratislavského hradu, kde pod holým 
nebom vystúpili operné hviezdy, víťazi prestížnej súťaže Placida Dominga 
Operalia, bulharská sopranistka Sonya Yoncheva a rumunský tenorista 
Stefan Pop. Jedinečný bol tiež otvárací koncert, počas ktorého sa na 
jednom pódiu stretli najvýraznejšie slovenské herecké a hudobné osobnosti, 
aby na koncerte vzdali hold slovenskej hudobnej legende Jarovi Filipovi.
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Letn á univerzita pre seniorov 

■ Hlavné mesto v spolupráci s Univerzitou Komenského a Centrom 
ďalšieho vzdelávania pripravilo II. ročník Letnej univerzity seniorov. 
Pre priaznivcov histórie boli pripravené celkovo štyri prednášky, 
ktoré sa konali v mesiaci august.

Boj proti nelegálnym bilbordom
■ V Bratislave sa odstránili prvé bilbordy, ktoré stoja na mestských 

pozemkoch a bez akéhokoľvek povolenia. Mesto chce v boji proti 
nelegálnej reklame pokračovať. Samospráva požiadala začiatkom 
roka 37 spoločností, aby predložili magistrátu pasport nosičov 
vonkajšej reklamy, ktoré sa nachádzajú na verejných, ale aj 
súkromných pozemkoch.
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SNP

■ Mesto si pripomenulo 68. výročie Slovenského národného povstania, ktoré
bezpochyby patrí k najvýznamnejším udalostiam v novodobej histórii 
slovenského národa. Oslavy boli v znamení spomienkového stretnutia a 
pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku SNP.  Následný, takmer 90 
minútový program na nábreží Dunaja ponúkol prekvapenia spojené
s ukážkou bojových akcií vo vzduchu, ale aj netradičný spôsob oslavy 
premenovania jedného z najznámejších mostov v meste z Nového mosta 
opätovne na Most SNP.

Zastávka Zochova
■ Rekonštrukcia zastávky MHD na Zochovej ulici v Bratislave trvala 3 týždne. 

Má nové lavičky, opravený prístrešok a na tabuliach je zobrazená
panoráma mesta. Zastávka na Zochovej ulici je jedna z najvyťaženejších 
v hlavnom meste. Ide už tretí projekt, ktorý mesto zrealizovalo s pomocou 
súkromného partnera .



www.bratislava.sk

Danube Fest

■ DanubeFest spojil jedlo, kultúru a tradície štyroch miest na Dunaji. Prvý 
ročník podujatia priniesol návštevníkom exhibície cestovného ruchu, jedlá z 
regionálnych kuchýň a sladkovodných živočíchov a prezentácie kultúr a 
minorít Bratislavy, Budapešti, Belehradu a Viedne.

Týždeň mobility
■ Bratislavčania počas tohto týždňa zaberali parkovacie miesta 

pingpongovými stolmi, bežali v noci mestom či celý týždeň jazdili 
hromadnou dopravou zadarmo na vodičský preukaz. Cieľom týždňa mobility 
bolo vytiahnuť ľudí z áut a ukázať im výhody alternatívnej dopravy. Moderny 
vizuál simulujúci priestor Hviezdoslavovho námestia ako preplneného 
parkoviska  upozorňoval verejnosť na potrebu zmeny dopravného správania 
sa Bratislavčanov i návštevníkov mesta.
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SeniorFest 2012

■ Celý október mesto Bratislava podporovalo myšlienku aktívneho 
života v seniorskom veku. Pre skôr narodených Bratislavčanov bola 
pripravená séria dvadsiatich spoločenských, kultúrnych i športových 
podujatí. Projekt SeniorFest 2012 prispel k zapájaniu ľudí na 
dôchodku do života mesta a ukázal možnosti aktívneho starnutia 
seniorov.
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Nová webová stránka

■ Slovenská metropola oficiálne spustila novú webovú stránku, ktorá
stojí na princípe otvoreného poskytovania informácií o verejnom, 
spoločenskom živote a tiež elektronických služieb, ktoré pomôžu 
návštevníkom stránky lepšie sa orientovať v životných situáciách. 
Dizajn stránky zohľadňuje všetky legislatívne štandardy a podporuje 
systém Blind-Friendly, ktorý umožňuje pracovať so zverejnenými 
dátami aj slabozrakým občanom. 

■ Web je interaktívne naviazaný aj na najčastejšie navštevované
sociálne siete. Dôležité informácie o kultúrnom, spoločenskom 
živote sú poskytované v troch jazykových mutáciách – anglicky, 
nemecky, španielsky.
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Bratislavský Marroll´s najlep ším hotelom na 
svete

■ Bratislavský Marroll's Boutique Hotel na Tobruckej ulici sa stal 
najlepším hotelom na svete. Zároveň sa stal prvým slovenským 
hotelom, ktorý zvíťazil v celosvetovej súťaži „Expedia Insiders Select
Award 2012“. Táto výročná cena je udeľovaná najlepšiemu hotelu 
siete malých svetových luxusných hotelov, kam v súčasnosti patrí
okolo 130-tisíc hotelov. Do užšieho kola sa dostalo 650 z nich 
a v internetovom hlasovaní návštevníci rozhodli o víťazstve 
bratislavského hotela.
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Noc výskumn íkov 2012

■ Základným poslaním festivalu bolo ukázať, že vedci sú „obyčajní“
ľudia s výnimočným povolaním. Noc výskumníkov prebiehala v 
priestoroch Starej tržnice, kde návštevníci videli nano roboty, 
hologramy, interaktívne prednášky o Higgsovom bozóne a pod.

Svätomartinské dni a Svätokatarínsky košt
■ Chuť mladého vína z vinárskych oblastí Moravy či Slovenska si 

mohli vychutnávať návštevníci, ktorí zavítali do priestorov Starej 
tržnice počas novembrového víkendu. Bratislavčania tak mohli 
ochutnať a zároveň porovnať mladé víno zo Slovenska či susedných 
Čiech. 
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Týždeň mladých

■ Séria siedmich podujatí pripomenula novembrové udalosti 20. 
storočia, ktoré výrazným spôsobom formovali smerovanie našej 
spoločnosti. 17. novembra 1939 povstali pražskí vysokoškoláci proti 
nacizmu a fašizmu šíriaceho sa Európou a o pol storočie neskôr to 
boli opäť mladí ľudia, ktorí 17. novembra 1989 spustili proces konca 
socialistického režimu. Podujatia sa začali Študentským behom, 
pokračovali Interaktívnou diskusiou osobností novembrových 
udalostí s názvom „Otvorená minulosť 23“, nasledovalo 
spomienkové podujatie v bratislavskej Petržalke pri bunkri BS-8 
Hřbitov, Študentská kvapka krvi či otvorenie Detského mestečka 
povolaní.
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Pokles zadlženia o 8%

■ Dva roky mesto konsolidovalo verejné financie a vďaka tomu sa 
podarilo znížiť zadlženie mesta zo 66 na 58 percent bežných 
príjmov. Dostalo sa tak pod kritickú hranicu, ktorú stanovuje zákon o 
rozpočtovej zodpovednosti. V znižovaní zadlžovania chce mesto 
pokračovať.
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Viano čný bazár 

■ Medzinárodný klub žien v spolupráci s bratislavskou samosprávou 
a veľvyslanectvami pôsobiacimi v slovenskej metropole pripravil pre 
širokú verejnosť už 22. ročník Vianočného bazáru. 

Vianoce v meste
■ Projekt Vianoce v meste ponúkol verejnosti viac ako 30 podujatí

s vianočnou tematikou. Išlo napríklad o Vianočné trhy, Adventný 
koncert, Detské tvorivé dielne, Vianočnú kvapku krvi, charitatívny 
projekt Želaj si spolu s mestom, Mikuláš v meste a iné akcie.
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Želaj si spolu s mestom

■ Slovenská metropola spolu s neziskovou organizáciou „Želaj si“ a 
Nadáciou TA3 zorganizovala II. ročník dobročinného projektu „Želaj 
si spolu s mestom“. Akcia, ktorá je súčasťou celomestského projektu 
Vianoce v meste, pomohla splniť želania ľuďom, mladým rodinám, 
ale aj skôr narodeným Bratislavčanom, zrealizovať ich sny, ktorými 
chceli urobiť radosť iným v predvianočnom čase.

Vianočná kvapka krvi 
■ Vianočná kvapka je už niekoľko rokov spájaná s projektom „Deťom 

pre život“. Financie získané v sprievodných podujatiach sú totiž
použité na nákup vianočných darčekov, ktoré dostávajú deti 
hospitalizované na onkologickom oddelení. Účasť dobrovoľných 
darcov krvi presiahla v roku 2012 magickú hranicu 100 darcov 
najcennejšej tekutiny. 
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Wifi v autobusoch

■ Bratislavčania môžu byť online aj v autobusoch MHD. Bezplatné
pripojenie na internet bolo v decembri sprístupnené vďaka privátnym 
partnerom mesta v 50 autobusoch. 

3. námestník
■ Bratislavský primátor Milan Ftáčnik poveril poslanca mestského 

zastupiteľstva Jána Budaja funkciou 3. námestníka primátora.
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Silvester 2012

■ Silvestrovské oslavy a príchod Nového roka v slovenskej metropole 
sa konali po štrnásty raz. Silvestrovský program v Bratislave bol 
spojený s oslavami 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky a rovnakého výročia Bratislavy ako jej hlavného mesta. 
Ohňostroj bol výnimočne z Hradu spolu s projekciou nazvanou 20 
rokov života v Slovenskej republike.
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11. Rozpočet mesta 

■ 11. 1. Hospodárenie mesta 
■ 11. 2. Bilancia aktív a pasív
■ 11. 3. Vývoj poh ľadávok a záväzkov 
■ 11. 4. Hospodársky výsledok
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12. Slovo na záver 
■ Dnes, keď máme ďalšie samosprávne obdobie za sebou, si ešte viac 

uvedomujem, že každý rok v živote mesta má svoju špecifickú pozíciu. Sme 
to my, ktorí mu udávame tón a ovplyvňujeme pulz jeho života. Aj dnes, po 
dvoch rokoch, som presvedčený, že naše vízie, ktoré podporila väčšina 
Bratislavčanov, boli a sú určite pre budúcnosť Bratislavy nielen strategické, 
ale aj moderné a zásadné. 

■ Minulý rok sme úspešne naštartovali nový pohľad Bratislavčanov na ich 
možnosti aktívne ovplyvňovať chod mesta. Otvorená samospráva dnes 
cielene komunikuje s verejnosťou a ponúka občanom stabilnú participáciu 
pri všetkých aktivitách organizovaných na území mesta. Verejnosť má
možnosť spoluúčasti pri tvorbe a príprave významných dokumentov, ako aj 
pri rozhodovaní vedenia mesta. Zavedenie protikorupčných opatrení
zmenilo pohľad na mesto a jeho fungovanie. Každý mesiac sa konajú Dni 
otvorených dverí primátora pre občanov. Obyvatelia môžu od apríla bez 
súhlasu poslancov vystúpiť na mestskom zastupiteľstve. Novou formou 
komunikácie je aj e-mailový odkaz pre starostu, prostredníctvom ktorého 
dostanú občania odpovede na svoje otázky.
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■ Najviac energie sme v roku 2012 venovali hlavnému problému mesta, a to 
doprave, kde sme prijali strategické rozhodnutia a naštartovali projekty. 
Príprava nosného systému koľajovej dopravy, uprednostňovanie verejnej 
hromadnej dopravy, modernizácia vozového parku a modernizácia 
električkových tratí sú dopravné témy, ktoré najvýraznejšie zamestnávali 
odborné útvary mesta v tomto roku. V roku 2012 sme urobili dôležité
prípravné kroky na to, aby sa v nasledujúcom roku spustil projekt 
rekonštrukcie Starého mosta a výstavby koľajovej trate do Petržalky. 
Schválili sme projekty obstarávania nových električiek a trolejbusov 
z európskych prostriedkov, rovnako ako projekt modernizácie električkovej 
trate do Dúbravky. 

■ Okrem Komisie pre cyklistickú dopravu začala ako poradný orgán primátora 
fungovať aj Komisia pre verejnú dopravu, pričom v oboch komisiách pracujú
aj odborníci z externého prostredia. Zrealizovali sme 12 nových úsekov 
cyklistických trás a obnovili časť existujúcich trás. Pripravili sme pilotný 
projekt preferencie vozidiel MHD na Štefánikovej ulici a pristúpili k príprave 
trvalého BUS pruhu na tejto ulici. Poslanci schválili celomestskú Stratégiu 
parkovania, ktorá počíta so zvýhodnením Bratislavčana s trvalým pobytom. 
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■ Obrovskú úlohu zohráva pri skvalitnení dopravy v meste aj marketingová
aktivita Týždeň mobility, ktorá sa stala nielen diskusným fórom, ale aj 
platformou na zmenu osobného myslenia občanov a ich vnímania 
ekologických spôsobov dopravy v meste. Samozrejme, Bratislava sa stala 
v roku 2012 organizátorom a spoluorganizátorom ďalších významných 
podujatí, o ktorých publikácia, ktorú dostávate do rúk, ponúka informácie. 
Otvárajú sa nielen nové podujatia či festivaly, ale na kultúrnom živote mesta 
participuje stále viac súkromných agentúr či občianskych združení. 

■ Obrovský úspech zaznamenalo inovatívne podujatie Olompiáda – súťaž v 
separovanom zbere a takisto festival Noc výskumníkov 2012, ktorý 
popularizoval vedu a výskum. Ďalšia marketingová aktivita mesta, ktorá si 
buduje pevné miesto v programe podujatí, je určite SeniorFest. Rada 
bratislavských seniorov vstupuje do života mesta svojimi pripomienkami 
a vytvára podmienky na aktívne starnutie staršej generácie. 



www.bratislava.sk

■ Výrazný krok smerom k občanom znamenajú aj verejné prezentácie 
architektonických štúdií a investičných projektov, ako aj vyjadrenie názorov 
občanov a stanovísk k daným zámerom. V živote Bratislavčanov sa začína 
čoraz intenzívnejšie uplatňovať Bratislavská mestská karta. Slovenská
metropola oficiálne spustila novú webovú stránku, ktorá stojí na princípe 
otvoreného poskytovania informácií o verejnom, spoločenskom živote a tiež
elektronických služieb, ktoré pomáhajú návštevníkom stránky lepšie sa 
orientovať v životných situáciách. 

■ Azda v každej sfére života mesta sme zaznamenali kus kvalitnej a dobrej 
práce, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí aktívne vstupujú do tohto tvorivého 
a pulzujúceho procesu. Verím, že aj viaceré myšlienky, projekty, hlavne 
z oblasti kvality života, ktoré dosiaľ zostali len víziou budúcnosti, pretože 
mestská kasa je zaťažovaná veľkými dlhmi z minulosti a mesto nemá zdroje 
na to, aby sa mohlo pustiť do viacerých dôležitých investičných projektov, 
sa budú neskôr realizovať. Ide napríklad o revitalizáciu verejných priestorov, 
zvyšovanie čistoty a poriadku, modernizáciu oddychových zón. Aj tu sa nám 
podarilo niekoľko pozitívnych krokov – záchrana 22 hektárov zelene pre 
verejnosť na Kráľovej hore, vybudovanie lesoparku Pod Horárňou 
v Krasňanoch či rozšírenie detského ihriska na Fedinovej ulici v Petržalke. 
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■ Vďaka participatívnemu rozpočtu môžeme podporiť nadšenie a 
aktivity dobrovoľníkov napríklad zo Zelenej hliadky, či spoločne 
s mestskou organizáciou OLO podporujeme separovaný zber. 
Najvýznamnejším projektom bola obnova Kultúrneho centra ZORA 
v Trnávke.

■ Podlžnosť však máme pri podpore vzniku detských jaslí, výstavbe 
športovej haly / plavárne či výstavbe nájomných bytov, rovnako 
riešime stále – pre niekoho možno príliš pomaly – zdedenú situáciu 
s PKO a nábrežím či postup v kompletnej rekonštrukcii 
Predstaničného námestia. Teší ma, že sa v Bratislave odstránili prvé
bilbordy, ktoré stoja na mestských pozemkoch, a bez akéhokoľvek 
povolenia. Mesto chce v boji proti nelegálnej reklame pokračovať. 
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■ Verím a osobne si myslím, že rok 2012 bol pre Bratislavu veľmi dôležitý. 
Uvedomila si a osvojila svoj obrovský potenciál – schopnosť participácie 
občanov vo všetkých oblastiach života mesta – investičných či 
neinvestičných, spoločenských, vedeckých, kultúrnych. Je to nová dimenzia 
spôsobu myslenia, ktorá sa pre naše mesto stala realitou. 

■ Verím, že realizáciou dopravných projektov, na ktoré všetci čakáme, sa 
stane lepším miestom na život a súčasne sa stane významnou 
stredoeurópskou metropolou.

Milan Ftá čnik
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
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STRANA PASÍV
Číslo 

riadku

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c 3 4

VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY                                                                                                             

r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188
118 1,955,218,121 1,949,776,481

A.
Vlastné imanie                                                                                                                              

r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129
119 1,398,000,697 1,412,107,200

A.I.
Oceňovacie rozdiely                                                                                                                    

súčet (r. 121 + r. 122)
120 0 20,218,573

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov ( +/- 414) 121 0 -34,426

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín ( +/- 415) 122 0 20,252,999

A.II.
Fondy                                                                                                             

súčet (r. 124 + r. 125)                                                                                 
123 100,859,791 96,001,579

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 28,088,029 27,640,114

2. Ostatné fondy (427) 125 72,771,762 68,361,465

A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-)                                                                           

súčet (r. 127 až 128)                                        
126 1,145,322,451 1,133,923,772

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 127 1,139,468,065 1,151,357,505

2.
Výsledok hospodárenia za  účtovné obdobie (+/-)   r. 001 - (r. 120 + r.123 + r. 

127 + r. 129 + r.130 + r. 185 + r. 188)                                          
128 5,854,386 -17,433,733

A.IV. Podiely iných účtovných jednotiek                                     129 151,818,455 161,963,276

B.  
Záväzky                                                                                                                                           

súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 +r. 178)
130 401,489,031 372,197,471

B.I.
Rezervy                                                                                                                                       

súčet  (r. 132 až 135)
131 11,805,767 12,785,531

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 731,172 787,865

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 2,988,288 3,217,101

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 1,935,235 2,409,669

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 6,151,072 6,370,896

B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                                                                   

súčet (r. 137 až 143)
136 1,095,588 713,433

B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

(351)
137 0 0

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138 0 0

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139 0 0

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku 

(356)
140 0 0

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku  (357) 141 360,725 0

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142 713,434 713,433

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 143 21,430 0

5



O
z
n

a
č
e

n
ie

STRANA PASÍV
Číslo 

riadku

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c 5 6

B.III.
Dlhodobé záväzky                                                                                            

súčet (r. 145 až 153 + r. 155)
144 34,240,914 45,538,314

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 783,124 1,550,522

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146 0 0

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147 26,082,784 38,478,681

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 148 227,896 180,754

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 57,774 128,499

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 730,125 0

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 151 0 0

8. Predané opcie (377AÚ) 152 0 0

9. Iné záväzky (379AÚ) 153 6,359,211 5,199,858

z toho: odložený daňový záväzok 154 0

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 155 0

B.IV. 
Krátkodobé záväzky                                                                                                                  

súčet (r. 157 až 177)
156 161,151,719 144,220,338

B.IV.1 Dodávatelia (321) 157 70,484,070 66,974,715

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158 3,868,609 6,136,380

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 17,201,323 17,595,009

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 12,289,161 2,122,715

5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 161 5,000,043 2,078,317

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 59,329 4,181

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 163 0

8. Predané opcie (377AÚ) 164 0

9. Iné záväzky (379AÚ) 165 6,892,252 6,832,700

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166 0

11. Záväzky voči združeniu (368) 167 0

12. Zamestnanci (331) 168 5,134,240 4,419,084

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 41,444 47,876

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 3,518,120 2,109,279

15. Daň z príjmov (341) 171 978,833 440,621

16. Ostatné priame dane (342) 172 928,666 734,233

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 598,789 415,673

18. Ostatné dane a poplatky (345) 174 733 68,031

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175 383,921 470,498

6
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Číslo 

riadku

Bežné účtovné 
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a b c 5 6

20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami  (371AÚ) 176 0 0

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 33,772,186 33,771,026

B.V. 
Bankové úvery a  výpomoci                                                                                                                 

súčet (r. 179 až 184)
178 193,195,043 168,939,855

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 172,177,855 152,693,367

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 180 20,917,188 16,246,488

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181 0 0

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182 0 0

5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé 

(273AÚ)
183 100,000 0

6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé 

(273AÚ)
184 0 0

C.
Časové rozlíšenie                                                                                                                    

súčet (r. 186 + r. 187)
185 155,728,393 165,471,810

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 1,355,005 163,673

2. Výnosy budúcich období (384) 187 154,373,388 165,308,137

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188 0 0

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188) 999 7,513,325,637 7,506,607,156

7



Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Netto Netto

a b c 1 2

SPOLU MAJETOK                                                                                                                               

r. 002 + r. 035 + r. 113+ r. 117                                          
001 1,955,218,121 1,949,776,481

A.
Neobežný majetok                                                                                             r. 

003 + r. 012 + r. 025
002 1,705,115,325 1,747,351,504

A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok                                                                                              

súčet (r. 004 až 011)
003 3,768,077 3,192,916

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091AÚ) 004 344,639 0

2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ) 005 1,168,495 1,685,513

3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) 006 233,326 271,701

4.
Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu 

(+/-)
007

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) 008 8,150 10,097

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 009 304,813 229,696

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 010 1,708,654 995,909

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011 0

A.II.
Dlhodobý hmotný majetok                                                                                                  

súčet (r. 013 až 024)
012 1,694,160,585 1,679,629,438

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 699,885,240 673,148,587

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 5,532,384 5,243,920

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015 0

4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 016 580,418,520 682,932,619

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 52,670,480 54,007,121

6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 018 54,620,671 55,849,972

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) 019 0

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ) 020 16 282

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092A) 021 689,991 784,415

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 022 16,243,571 418,163

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 283,674,166 207,234,381

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 425,547 9,978

A.III.
Dlhodobý finančný majetok                                                                                                      

súčet (r. 026 + r. 027+ r. 029 až  034)
025 7,186,663 64,529,150

A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke                                                    

(061) - (096AÚ)
026 0 56,195,552

2.
Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s podstatným vplyvom                   

(062) - (096AÚ)
027 1,517,903 1,631,415

z toho:goodwill 028 0

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 5,666,237 5,500

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030 0

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031 0

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032 2,523 11,693

O
z
n

a
č
e

n
ie

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku

1



Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Netto Netto

a b c 1 2

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033 0 6,684,990

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 034 0 0

B.
Obežný majetok                                                                                                                            

r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088 + r. 101 + r. 107
035 245,098,651 187,852,002

B.I.
Zásoby                                                                                                         súčet 

(r. 037 až 041) 
036 9,368,551 7,292,074

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 7,088,201 5,683,400

2. Nedokončená výroby a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038 2,078,181 1,414,471

3. Výrobky (123) - (194) 039 0 0

4. Zvieratá (124) - (195) 040 119,224 124,264

5. Tovar  (132 + 139) - (196) 041 82,944 69,939

B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                                                                         

súčet (r. 043 až 049)
042 3,510,257 139,435

B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 

(351)
043 0 0

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044 0 0

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045 0 0

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 046 0 0

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 21,026 139,435

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho  rozpočtu iným subjektom (358) 048 0 0

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy  (359) 049 3,489,231 0

B.III.
Dlhodobé pohľadávky                                                                                  súčet 

(r.051 až 061)
050 8,150,260 10,686

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0 0

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 052 0 0

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 053 0 0

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054 458 5,390

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 055 4,126 5,296

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 056 0 0

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií                                

(373AÚ) - (391AÚ)
057 0 0

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058 0 0

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059 0 0

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060 0 0

11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 061 8,145,675 0

z toho: odložená daňová pohľadávka 062 0 0

B.IV.
Krátkodobé pohľadávky                                                                              súčet 

(r.064 až 087)
063 145,562,797 139,671,375

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 22,409,060 14,077,181

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 065 0 0

Číslo 

riadku
STRANA AKTÍV

O
z
n

a
č
e

n
ie
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Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Netto Netto

a b c 1 2

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066 0 0

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 067 10,870,200 11,018,815

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 4,080,225 3,786,433

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 069 0 0

7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov                                                              

(317) - (391AÚ)
070 0 0

8.

Pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí a vyšších územných celkov a 

rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom                        

(318) - (391AÚ)

071 27,041,983 35,817,962

9.
Pohľadávky z daňových  príjmov obcí a vyšších územných celkov                                 

(319) - (391AÚ)
072 4,598,670 4,139,031

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 073 176,249 152,597

11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia              

(336) - (391AÚ)
074 0 0

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 863,484 87,549

13. Ostatné priame dane  (342) - (391AÚ) 076 266 151

14. Daň z pridanej hodnoty  (343) - (391AÚ) 077 2,742,449 1,429,096

15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 078 49,968 1,143

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 079 0

17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií                                   

(373AÚ) - (391AÚ)
080 0

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 2,051,937 2,023,328

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082 0 0

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083 0 0

21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 084 58,846,740 67,077,973

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085 0 0

23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ) 086 165,322 60,116

24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy                                    

(372AÚ) - (391AÚ)
087 11,666,244 0

B.V.
Finančné účty                                                                                                      

súčet (r. 089 až 100)
088 78,432,100 40,642,711

B.V.1. Pokladnica (211) 089 81,890 74,885

2. Ceniny (213) 090 229,090 86,716

3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 091 77,521,007 39,984,677

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AU) 092 547,330 489,143

5. Výdavkový rozpočtový účet  (222) 093 47,252 4,880

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 5,531 2,410

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095 0 0

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096 0 0

9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti 

(256) - (291AÚ)
097 0 0

Číslo 

riadku
STRANA AKTÍV

O
z
n

a
č
e

n
ie
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Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Netto Netto

a b c 1 2

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098 0 0

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099 0 0

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100 0 0

B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé                                                                    

súčet (r.102 až 106)
101 0 0

B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného 

celku (271AÚ) - (291AÚ)
102 0 0

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy 

(272AÚ) - (291AÚ)
103 0 0

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom                                 

(274AÚ) - (291AÚ)
104 0 0

4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám                                                    

(275AÚ) - (291AÚ)
105 0 0

5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám                            

(277AÚ) - (291AÚ)
106 0 0

B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé                                                                                

súčet (r.108 až 112)
107 74,686 95,721

B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného 

celku (271AÚ) - (291AÚ)
108 0 0

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy 

(272AÚ) - (291AÚ)
109 66,388 95,721

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom                                

(274AÚ) - (291AÚ)
110 0 0

4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám                                                    

(275AÚ) - (291AÚ)
111 8,298 0

5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám                            

(277AÚ) - (291AÚ)
112 0 0

C.
Časové rozlíšenie                                                                                         súčet 

(r. 114 až 116)
113 5,004,145 14,572,975

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 1,324,789 11,095,614

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0 0

3. Príjmy budúcich období (385) 116 3,679,356 3,477,361

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0 0

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 117) 888 7,815,868,340 7,784,532,949

O
z
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ie

STRANA AKTÍV
Číslo 

riadku
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a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 7,323,497 52,372,256 59,695,753 54,921,537

501 Spotreba materiálu 002 2,594,704 35,156,538 37,751,242 31,738,663

502 Spotreba energie 003 4,720,273 15,369,351 20,089,625 22,921,504

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 2,170 1,445,526 1,447,697 7,224

504 Predaný tovar 005 6,349 400,841 407,190 254,146

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 28,875,994 41,221,393 70,097,388 80,848,576

511 Opravy a udržiavanie 007 11,590,853 9,075,456 20,666,309 31,213,551

512 Cestovné 008 171,213 153,029 324,242 257,318

513 Náklady na reprezentáciu 009 55,849 110,188 166,037 139,858

518 Ostatné služby 010 17,058,079 31,882,720 48,940,799 49,237,849

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 34,508,765 79,864,498 114,373,262 108,827,284

521 Mzdové náklady 012 24,392,013 55,970,438 80,362,451 75,183,242

524 Zákonné sociálne poistenie 013 8,395,146 19,253,411 27,648,557 25,786,657

525 Ostatné sociálne poistenie 014 204,622 487,501 692,124 683,071

527 Zákonné sociálne náklady 015 1,191,119 3,952,743 5,143,862 6,590,264

528 Ostatné sociálne náklady 016 325,865 200,404 526,269 584,050

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 -177,857 2,740,111 2,562,253 1,905,272

531 Daň z motorových vozidiel 018 3,567 899,638 903,205 891,404

532 Daň z nehnuteľnosti 019 0 252,609 252,609 44,350

538 Ostatné dane a poplatky 020 -181,424 1,587,863 1,406,439 969,518

54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                       

(r. 022 až r. 028)
021 65,493,213 8,296,896 73,790,109 18,287,298

541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku  
022 7,510,686 371,394 7,882,080 2,903,058

542 Predaný materiál 023 136 136 0

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 121,907 37,320 159,227 321,950

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 172,512 21,281 193,793 170,367

546 Odpis pohľadávky 026 360,668 1,505,536 1,866,204 571,537

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 57,165,215 6,335,666 63,500,881 14,309,320

549 Manká a škody 028 162,089 25,698 187,787 11,066

55

Odpisy, rezervy a opravné položky                                                 

z prevádzkovej a finančnej činnosti                         a 

zúčtovanie časového rozlíšenia                               

(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

029 45,631,300 56,482,667 102,113,967 107,974,392

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku                        

a dlhodobého hmotného majetku
030 32,588,431 50,949,208 83,537,639 83,212,526

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti (r. 032 až r. 035)
031 11,901,206 5,532,588 17,433,795 24,760,970

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 141,204 1,609,664 1,750,868 669,612

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 980,609 1,937,767 2,918,376 5,648,811

557
Tvorba zákonných opravných položiek                                                     

z prevádzkovej činnosti
034 29,407 1,147,115 1,176,523 1,419,677

558
Tvorba ostatných opravných  položiek                                                        

z prevádzkovej činnosti
035 10,749,985 838,042 11,588,028 17,022,870

Spolu

Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny
Hlavná činnosť

Bezprostredne  

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Náklady
Číslo 

riadku 
Podnikateľská 

činnosť

Bežné účtovné obdobie

1



a b c 1 2 3 4

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti         

(r. 037 + r. 038)
036 1,141,663 871 1,142,534 896

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0 0 0 0

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 1,141,663 871 1,142,534 896

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0 0 0 0

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 049) 040 3,338,826 4,001,398 7,340,225 6,759,591

561 Predané cenné papiere a podiely 041 14,608 14,608 0

562 Úroky 042 2,815,599 3,732,424 6,548,023 5,414,488

563 Kurzové straty 043 1,670 5,692 7,362 27,444

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0 0

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0 0

567 Náklady na derivátové operácie 046 0 0

568 Ostatné finančné náklady 047 506,924 263,283 770,207 1,317,657

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 25 25 2

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku 

hospodárenia pridružených účtovných jednotiek 

verejnej správy

049 0 0

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 054) 050 0 0 0 5,462

572 Škody 051 0 0 0 0

574 Tvorba rezerv 052 0 0 0 0

578 Ostatné mimoriadne náklady 053 0 0 1,430

579 Tvorba opravných položiek 054 0 0 4,032

58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 

(r. 056 až r. 064)
055 26,222,072 41,656 26,263,728 10,570,564

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
056 0 0 0 0

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 

subjektom verejnej správy
057 0 0 0 0

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom 

mimo verejnej správy
058 0 0 0 0

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho územného celku do rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií zriadených 

obcou alebo vyšším územným celkom

059 0 0 0 0

585

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho úzmeného celku ostatným subjektom 

verejnej správy

060 20,070,064 0 20,070,064 4,193,642

586

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

vyššieho úzmeného celku subjektom mimo verejnej 

správy

061 6,128,699 6,128,699 6,219,541

587 Náklady na ostatné transfery 062 462 41,656 42,118 157,381

588 Náklady z odvodu príjmov 063 0 0 0 0

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 22,847 0 22,847 0

065 211,215,810 245,020,874 456,236,685 390,099,976

994 646,690,300 740,596,082 1,387,286,383 1,195,061,794

Spolu
Podnikateľská 

činnosť

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne  

predchádzajúce 

účtovné obdobie
Hlavná činnosť

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)

Účtové skupiny 50 -58 celkom                                              

súčet (r. 001 + r. 006 + r.011 + r. 017                                                            

+ r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)

Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny

Číslo 

riadku 
Náklady

2



a b c 1 2 3 4

60
Tržby za vlastné výkony a tovar                                                                 

(r. 067 až r. 069)
066 17,359,601 142,001,336 159,360,936 146,557,480

601 Tržby za vlastné výrobky 067 31,777 40,816,641 40,848,418 39,690,227

602 Tržby z predaja služieb 068 17,308,688 100,369,036 117,677,725 106,525,125

604 Tržby za  tovar 069 19,135 815,658 834,794 342,128

61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                                      

(r. 071 až r. 074)
070 -5,040 663,711 658,671 -518,911

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 071 0 663,711 663,711 -525,956

612 Zmena stavu  polotovarov 072 0 0 0 0

613 Zmena stavu výrobkov 073 0 0 0 0

614 Zmena stavu zvierat 074 -5,040 0 -5,040 7,045

62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 075 454,853 750,684 1,205,537 1,295,394

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076 2,914 400,129 403,043 444,431

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 077 2,223 2,223 8,099

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078 0 66,887

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079 451,939 348,332 800,271 775,977

63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov                                                

(r. 081 až r. 083)
080 148,026,115 0 148,026,115 141,340,346

631 Daňové a colné výnosy štátu 081 0 0 0

632 Daňové výnosy samosprávy 082 118,169,679 0 118,169,679 112,048,743

633 Výnosy z poplatkov 083 29,856,436 0 29,856,436 29,291,603

64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                

(r. 085 až r. 090)
084 50,265,177 77,096,913 127,362,090 59,239,114

641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku
085 15,049,750 415,187 15,464,937 6,812,718

642 Tržby z predaja materiálu 086 250 1,135,524 1,135,774 999,403

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 233,919 240,188 474,107 1,487,444

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 632,558 23,043 655,601 986,396

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 089 3,940 3,940 519

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 34,348,700 75,279,031 109,627,731 48,952,634

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek                       

z prevádzkovej a finančnej činnosti                                         

a zúčtovanie časového rozlíšenia                                                           

(r. 092 + r. 097 + r. 100)

091 14,933,144 2,240,396 17,173,539 8,459,806

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek                            

z prevádzkovej činnosti  (r. 093 až  r. 096)
092 14,931,488 2,240,396 17,171,884 8,459,806

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 147,066 139,558 286,624 391,956

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 094 4,008,966 34,689 4,043,655 4,336,559

657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek                   

z prevádzkovej činnosti 
095 2,038 536,477 538,515 803,080

658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek                                     

z prevádzkovej činnosti
096 10,773,417 1,529,672 12,303,089 2,928,211

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie
Hlavná činnosť Spolu

Číslo 

riadku 

Bežné účtovné obdobie

Podnikateľská 

činnosť

3



a b c 1 2 3 4

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 

finančnej činnosti  (r. 098 + r. 099)
097 0 0

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098 0 0

659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

099 0 0

655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

100 1,656 0 1,656 0

66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 1,021,779 358,603 1,380,383 4,589,845

661 Tržby z predaja  cenných papierov a podielov 102 0 0

662 Úroky 103 45,443 347,576 393,019 259,202

663 Kurzové zisky 104 18,542 1,951 20,493 4,822

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105 0 0

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106 0 9,024 9,024 255,913

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107 1 1 0

667 Výnosy z derivátových operácií 108 0 0

668 Ostatné finančné výnosy 109 957,794 52 957,846 4,069,908

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku 

hospodárenia pridružených účtovných jednotiek 

verejnej správy

110 0 0

67 Mimoriadne výnosy (r.112 až r. 115) 111 1,984 0 1,984 0

672 Náhrady škôd 112 506 0 506 0

674 Zúčtovanie rezerv 113 0 0 0 0

678 Ostatné mimoriadne výnosy 114 1,477 0 1,477 0

679 Zúčtovanie opravných položiek 115 0 0 0 0

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

štátnych rozpočtových organizáciách a 

príspevkových organizáciách (r. 117 až r.125)

116 0 632,559 632,559 0

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117 0 0 0 0

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118 0 417,196 417,196 0

683
Výnosy z bežných transferov od ostatných  subjektov 

verejnej správy
119 0 0 0 0

684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov verejnej správy  
120 0 0 0 0

685
Výnosy z bežných transferov od Európskych 

spoločenstiev
121 0 0 0 0

686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskych 

spoločenstiev
122 0 215,363 215,363 0

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy
123 0 0 0 0

688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy
124 0 0 0 0

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125 0 0 0 0

Bežné účtovné obdobie

Číslo 

riadku 
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny

Podnikateľská 

činnosť

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie
SpoluHlavná činnosť

4



a b c 1 2 3 4

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach, vyšších územných celkoch a v 

rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom           (r. 127 až r. 135)

126 10,485,575 16,052 10,501,626 12,830,264

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z 

rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových 

organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

127 0 0 0 0

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 

rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom

128 0 0 0 0

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

129 4,054,390 4,054,390 6,189,567

694

Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo 

štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 

správy

130 6,162,110 16,052 6,178,162 6,310,429

695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

Európskych spoločenstiev
131 82,831 82,831 131,184

696
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov od 

Európskych spoločenstiev
132 0 0

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo  verejnej správy
133 144,227 144,227 153,264

698
Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od 

ostatných  subjektov mimo verejnej správy
134 42,017 42,017 45,820

699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

135 0 0 0 0

136 242,543,187 223,760,254 466,303,441 373,793,338

137 31,327,377 -21,260,621 10,066,756 -16,306,638

591 Splatná daň z príjmov 138 810,397 3,401,973 4,212,370 719,292

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0 0 0 0

140 30,516,980 -24,662,594 5,854,386 -17,025,930

141 816,648 407,803

995 787,856,204 488,998,579 1,277,671,431 1,166,389,217Kontrolné číslo  súčet  ( r. 066 až r. 141)

Spolu
Podnikateľská 

činnosť

Výsledok hospodárenia po zdanení                                                                           

r. 137 mínus (r.138,  r.139) (+/-)

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                                     

( r. 136 mínus r. 065) (+/-)

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Číslo 

riadku Hlavná činnosť

z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných 

jednotiek

Číslo 

účtu 

alebo 

skupiny

Účtová trieda 6 celkom                                                          

súčet (r.066 + r.070 + r.075 + r.080 + r. 084 + r. 091 +                           

r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)
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