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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) 

Obyvateľstvo:  413 000 (2011) - rezidenti, 620 000 celkovo  

Hustota:   1 268 obyv./km² 

Časové pásmo:  SEČ (UTC+1) 

Evidenčné čísla vozidiel: BA, BL 

 

Prvá písomná zmienka: 907 

Dni mesta:   24. apríl – sviatok sv. Juraja 

 

Primátor mesta:  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 

 

 

2. 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 

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 

mailto:info@bratislava.sk
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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 

 

 

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).  

 

 

4. BRATISLAVA – HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky plní funkciu politického, kultúrneho, 

obchodného, vedeckého a spoločenského centra so význmaným postavením a vzťahmi  

v širšom stredoeurópskom priestore. Hlavné mesto Bratislava leží na úpätí Malých Karpát a 

rozprestiera sa na rozlohe 367,5 km2 na oboch brehoch rieky Dunaj, ktorá je druhou najväčšou 

európskou riekou. S počtom obyvateľov viac ako 430 000 je najväčším mestom Slovenska.  

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

dátumu je sídlom prezidenta a najvyšších štátnych úradov, zahraničných zastupiteľských 

úradov a kultúrnych centier viacerých krajín. Rovnako je aj ekonomickým a hospodárskym 

centrom.  

Lokalita, ktorá sa postupne začala osídľovať a bola základom pre vznik mestského 

útvaru, bola odpradávna križovatkou diaľkových obchodných ciest. Žili tu Kelti, Rimania, 

Germáni i Slovania. Najväčší rozkvet zaznamenala Bratislava počas takmer 300-ročného 

obdobia od polovice 16.  storočia, kedy sa stala korunovačným mestom uhorských kráľov. 

Najvýznamnejšou panovníčkou korunovanou v Bratislave bola Mária Terézia, ktorá mala 

výrazný vplyv na rozvoj mesta. 

Svoje sídla si tu postavili a trvalo, či prechodne tu aj žili významné aristokratické rodiny 

Uhorska, rozvíjalo sa remeslo, hosťovali tu najvýznamnejší umelci tých čias: Beethoven, 

Mozart, Haydn, Liszt. Vedľa seba tu nažívali ľudia slovenskej, maďarskej, nemeckej, židovskej 

národnosti. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou pomenoval každý z národov 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 slovenského 

územia krajiny. Svoje sídla tu majú mnohé kultúrne inštitúcie – Slovenská národná galéria, 

http://www.bratislava.sk/
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Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia. Okrem 

národných kultúrnych inštitúcií, Mestského múzea a  Galérie mesta Bratislavy sa v ňom 

nachádza množstvo ďalších múzeí a galérií, ktoré ponúkajú umenie starých majstrov, ako  

i súčasné umenie. 

V okolí mesta 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.  

 

4.1. Bratislava - mesto vzdelania a budúcnosti  

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. V Bratislave študuje bezmála 50-tisíc 

univerzitných študentov, čo dáva firmám a investorom v regióne prísľub budúceho rozvoja 

a mestu zachovanie prirodzeného progresu, sviežosti a mladého ducha. Významnými 

investormi na pôde mesta a blízkeho okolia a úspešnými zamestnávateľmi etablovanými aj 

v zahraničí sú: Volkswagen Slovakia, Dell, Siemens, IBM, Sygic. 

 

4.2. Bratislava - mesto turistov  

Bratislava sa stala v ostatných rokoch vyhľadávanou destináciou pre turistické 

návštevy. Podľa údajov Štatistického úradu SR v roku 2014 sa ubytovalo v ubytovacích 

zariadeniach v Bratislave celkovo 844 524 turistov, čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 

10,89%. Spolu uskutočnili 1 793 155 prenocovaní, o 6% menej, ako v roku 2013. Napriek 

menšiemu počtu návštevníkov, ich priemerná dĺžka pobytu vykazuje stále rastúci trend, čo je 

dôležitý signál, že čoraz viac prestávajú vnímať Bratislavu ako jednodňovú destináciu. 

Priemerná dĺžka pobytu v roku 2014 bola 2,2 dňa (+4,4%). Najpozitívnejším výsledkom 

roku 2014 je, že aj napriek poklesu návštevnosti, bol výber dane za ubytovanie hlavným 

mestom vyšší o 4,3% oproti roku 2013. 

Bratislava sa podieľala Na cestovnom ruchu celého Slovenska 22,7% na počte turistov a 

16,5% na počte prenocovaní. 

       

4.3. Bratislava - mesto spolupráce 

V roku 2014 Bratislava pokračovala v spolupráci s viacerými európskymi mestami, 

rovnako oživila kontakty s vybranými tradičnými partnerskými mestami, ktoré napredovali v 

nových oblastiach odbornej spolupráce. Dialóg medzi Bratislavou a Viedňou priniesol v 

uplynulom roku podnetné skúsenosti a inšpiratívne námety najmä v oblastiach územného 

rozvoja, dopravy, kreatívneho priemyslu či konceptu smart city. Návšteva viedenského 

primátora Michaela Häupla na pôde Primaciálneho paláca v máji 2014 potvrdila obojstranný 

záujem o rozvoj spolupráce medzi hlavnými mestami.  

Dlhoročné utlmenie vzájomných kontaktov s Prahou vystriedalo v roku 2014 

zintenzívnenie odborného dialógu v témach aktuálnych pre Bratislavu – doprava a územné 

plánovanie. Naštartovanie expertnej výmeny skúseností sa javí ako výborný začiatok pre 

rozvoj vzájomnej užšej spolupráce a partnerstva do budúcnosti.  

Tradične dynamická a tematicky rôznorodá bola spolupráca s mestom Brno. Vďaka 

početným kontaktom a spolupráci odborných zložiek prinieslo partnerstvo medzi Bratislavou a 

Brnom mnohé pozitívne výsledky. V minulom roku Bratislava taktiež oživila kontakty s tretím 

najstarším partnerským mestom Bratislavy – poľským Krakovom, s ktorým si pripomenula 40. 

výročie nadviazania partnerských vzťahov.  

Ako úspešnú možno označiť i kultúrnu spoluprácu s Perugiou - podarilo sa zorganizovať 

unikátnu výstavu „Etruskovia z Perugie“ v priestoroch Historického múzea Slovenského 

národného múzea na Bratislavskom hrade. O skúsenosti Bratislavy v riešení mestských tém 

prejavili záujem aj ďalšie európske mestá, o čom svedčia aj návštevy delegácií z Fínska, 

Švédska, Rakúska či Írska. Bratislava sa v minulom roku naďalej aktívne podieľala  

na zasadnutiach politického zhromaždenia Výboru regiónov a európskeho združenia miest 

EUROCITIES. Pozitívnym príkladom pôsobenia v daných multilaterálnych platformách je nielen 

sieťovanie jednotlivých expertov, ale i obsahové zameranie a hodnotné výstupy odborných 

pracovných skupín – doprava, kultúra a mladí ľudia a metropolitné územia. Tie sú stručne 

predstavené v kapitole „Pôsobenie Bratislavy v európskych združeniach a organizáciách“. 

Aktivity bratislavskej radnice vo vzťahu k diplomatického zboru akreditovanému v SR, ale  

i orgánom ústrednej štátnej správy SR bezpochyby prispievajú k budovaniu pozitívneho obrazu 
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slovenskej metropoly. Pre ilustráciu sa v záverečnej kapitole predkladaného materiálu 

nachádzajú prílohy - prijatia vedúcich diplomatických misií, prijatia najvyšších predstaviteľov 

iných štátov a nadnárodných spoločenstiev, prijatia primátorov a vedúcich predstaviteľov 

zahraničných partnerských miest. 

 

4.4. Bratislava – mesto mobility 

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. 

 

 

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 zákonom o obecnom zriadení v r. 1990 

zásadnými zmenami 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. 

 

5.1. Primátor 

Rok 2014 bol štvrtým rokom funkčného obdobia primátora doc. RNDr. Milana Ftáčnika, 

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 získal Milan 

Ftáčnik dôveru občanov a bol zvolený za primátora hlavného mesta. 

 

 Tento rok bol zároveň jeho posledným rokom vo funkcii. V riadnych komunálnych 

voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2015 bol za primátora zvolený JUDr. Ivo Nesrovnal, 

LLM.  

 

5.2. Námestníci primátora 

Primátora zastupujú traja námestníci z radov poslancov zastupiteľstva. V roku 2014 to 

boli Ing. Viera Kimerlingová, ktorá je prvou námestníčkou, Ing. Petra Nagyová Džerengová 

a Ján Budaj.  Po komunálnych voľbách súčasne s novým primátorom boli vymenovaní aj traja 

noví námestníci. Milan Černý ako prvý námestník, ďalej Iveta Plšeková a Ignác Kolek. 

 

5.3. Mestské zastupiteľstvo 

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta  

v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie Mestského zastupiteľstva upravuje 

Štatútu 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. Menný zoznam poslancov je uvedený  

na www.bratislava.sk, časť Mestské zastupiteľstvo.  

 

 

http://www.bratislava.sk/
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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 

pracovisko Služby občanom, tzv. Front Office, na prízemí budovy bratislavského magistrátu  

na Primaciálnom námestí. Magistrát zamestnával v roku 2014 -  523 odborných zamestnancov.  

 

5. 5. Etický kódex zamestnancov  

Hlavné mesto SR Bratislava sa definovalo ako otvorené a transparentné mesto, ktorého 

administratíva poskytuje kvalitné služby pre svojich obyvateľov nad rámec zákonných 

povinností. Preto bolo v Mestskom zastupiteľstve schválené „Protikorupčné minimum“, ktoré 

obsahuje aj úlohu prijať Etický kódex volených predstaviteľov definovaný ako bod č. 26 v rámci 

kapitoly V. Politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov. Pripravený etický kódex je 

zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa má volený predstaviteľ 

počas výkonu svojej funkcie riadiť.  

Význam etického kódexu, ktorý má jasne rozlišovať medzi konaním v prospech 

verejného záujmu, voči korupčnému správaniu, ukazovať príklady z iných samospráv na 

Slovensku a v zahraničí ako aj viaceré medzinárodné inštitúcie venujúce sa téme korupcie. 

Transparency International Slovensko uvádza, že existencia korupcie na úrovni samosprávy 

súvisí jednak s prístupom k informáciám ako aj kriteriálnosťou v rozhodovaní či v riešení 

konfliktov. Základom korupcie je tak stav, kedy nie sú jasne stanovené spôsoby etických 

princípov a žiaduceho rozhodovania. 

 

5. 6. 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 na 

www.bratislava.sk 

 

5.7. Komunálne voľby 

Rok 2014 bol posledným rokom funkčného obdobia primátora Milana Ftáčnika 

a zastupiteľského zboru.  15. novembra 2014 sa konali riadne komunálne voľby. Volil sa v nich 

primátor hlavného mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva a starostovia a poslanci Mestských 

častí. V Bratislave bolo zapísaných 398 752 voličov, z ktorých prišlo voliť 134 753, čo 

predstavuje volebnú účasť 33,79%. Za primátora bol zvolený nezávislý kandidát JUDr. Ivo 

Nesrovnal, LL.M. s počtom hlasov 50 630. 

 

Ďalší kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 

 

Milan Ftáčnik - 40 481 - NEKA 

Milan Kňažko - 35 562  - NEKA 

Kristína Ulmanová  - 904 - NEKA 

Peter Čiernik - 811 - NEKA 

Andrej Palacko – 495 - NEKA 

 

Zároveň boli pre funkčné obdobie 2014-2018 zvolení 45 poslanci Mestského zastupiteľstva: 

 

Volebný obvod: Petržalka 

1. Ján Budaj (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, 

Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 9 614 

2. Ján Hrčka, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 9 517 

3. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 

nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 9 217 

4. Peter Hochschorner (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 8 193 

5. Marian Greksa (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 7 618 

6. Iveta Plšeková, MUDr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 5 685 

7. Milan Vetrák, JUDr., PhD. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 5 197 

http://www.bratislava.sk/
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8. Viera Kimerlingová, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 838 

9. Ľudmila Farkašovská, PhDr. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 4 700 

10. Oliver Kríž, Mgr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 4 530 

11. Vladimír Bajan, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 4 486 

 

Volebný obvod: Ružinov 

1. Ivo Nesrovnal, JUDr., LL.M. (Nezávislý kandidát), počet hlasov: 8 258 (nastúpil náhradník 

Ing. arch. Branislav Kaliský, ( KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA  a nezávislé osobnosti, Zmena 

zdola, DÚ, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) 

2. Ján Buocik, Mgr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 6 944 

3. Slavomír Drozd, Ing. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 4 827 

4. Jarmila Tvrdá, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 392 

5. Katarína Šimončičová, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 339 

6. Martin Chren, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-

MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 269 

7. Lucia Štasselová, Ing. arch. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 4 068 

 

Volebný obvod: Staré Mesto 

1. Gábor Grendel, Mgr. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 307 

Marta Černá, RNDr. (Nezávislé fórum) počet hlasov: 3 954 

2. Martin Borguľa, Ing. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 3 899 

3. Ondrej Dostál, Mgr. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 3 234 

 

Volebný obvod: Karlova Ves 

1. Dana Čahojová, MUDr. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 5 484 

2. Iveta Hanulíková, Ing. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 3 236 

3. Pavol Bulla, Ing. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 3 059 

 

Volebný obvod: Rača 

1. Peter Pilinský, Mgr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 4 088 

2. Rastislav Žitný, Mgr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 2 555 

 

Volebný obvod: Dúbravka 

1. Juraj Káčer, Ing. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 4 110 

2. Zdenka Zaťovičová, Mgr. (EDS) počet hlasov: 3 131 

3. Peter Hanulík, Ing. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 2 537 

 

Volebný obvod: Nové Mesto 

1. Tomáš Korček, JUDr. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 4 771 

2. Katarína Augustinič, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 3 518 

3. Richard Mikulec, JUDr. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 2 460 

 

Volebný obvod: Devínska Nová Ves 

1. Milan Jambor (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 1 975 

 

Volebný obvod: Podunajské Biskupice 

1. Izabella Jégh (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 1 710 

2. Milan Černý, Ing. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 1 640 

 

Volebný obvod: Lamač 

1. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing. (SNS, SMER-SD, SZS) počet hlasov: 1 305 

 

Volebný obvod: Vajnory 

1. Ján Mrva, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 1 187 
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Volebný obvod: Rusovce 

1. Radovan Jenčík (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 854 

 

Volebný obvod: Vrakuňa 

1. Martin Kuruc, JUDr., Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 1 281 

2. Soňa Svoreňová, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 803 

 

Volebný obvod: Jarovce 

1. Jozef Uhler, Mgr. (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 745 

 

Volebný obvod: Záhorská Bystrica 

1. Roman Weinštuk, Ing. (Nezávislý kandiát) počet hlasov: 582 

 

Volebný obvod: Čunovo 

1. Gabriela Ferenčáková (MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) počet hlasov: 351 

 

Volebný obvod: Devín 

1. Ignác Kolek, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-

MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 204 

 

Nové zastupiteľstvo sa zišlo prvý krát na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa 

konalo 11. decembra 2014 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde všetci novozvolení 

poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa svojich funkcií. 

 

V týchto voľbách boli zároveň volení aj starostovia 17 mestských častí Bratislavy: 

 

Bratislava - Čunovo 

Gabriela Ferenčáková – 388   

MOST – HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS, SZ, SaS, OKS, KDH 

 

Bratislava - Devín 

Ľubica Kolková – 355   

SIEŤ, MOST – HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH 

 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

Milan Jambor – 2 958  

SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD 

 

Bratislava - Dúbravka 

Martin Zaťovič – 7 793  

SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ, EDS 

 

Bratislava - Jarovce 

Pavel Škodler – 597 – NEKA 

 

Bratislava - Karlova Ves 

Dana Čahojová – 4 847 – NEKA 

 

Bratislava - Lamač 

Peter Šramko – 1 337  

KDH, SaS, SDKÚ-DS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, SIEŤ 

 

Bratislava - Nové Mesto 

Rudolf Kusý – 10 412 – NEKA 

 

Bratislava - Petržalka 

Vladimír Bajan – 6 382  – NEKA 
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Bratislava - Podunajské Biskupice 

Alžbeta Ožvaldová – 3 883  

SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD, SMK-MKP, KDH, NOVA, SMER-SD 

 

Bratislava - Rača 

Peter Pilinský – 4 271  

SIEŤ, KDH, MOST – HÍD, NOVA, SZ 

 

Bratislava - Rusovce 

Dušan Antoš – 820 – NEKA 

 

Bratislava - Ružinov 

Dušan Pekár – 8 178  

KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, OKS 

 

Bratislava - Staré Mesto 

Radoslav Števčík – 4 056 – NEKA 

 

Bratislava - Vajnory 

Ján Mrva – 1 553 – NEKA 

 

Bratislava - Vrakuňa 

Martin Kuruc – 1 431 – NEKA 

 

Bratislava - Záhorská Bystrica 

Jozef Krúpa – 1 321  

SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, MOST – HÍD 

 

 

6. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
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7. OTVORENÁ SAMOSPRÁVA  

 

7. 1. Bezbariérový úrad 

          Obyvatelia slovenskej metropoly mohli pri komunikácii s mestom aj v roku 2014 aktívne 

využívať služby, ktoré poskytuje kancelária prvého kontaktu „Front Office“, ktorá sa nachádza 

na prízemí budovy bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí.  

V 2014  zaevidovala samospráva prostredníctvom pracovníkov prvého kontaktu viac ako 

60 tisíc otázok, žiadostí, podnetov nielen od samotných Bratislavčanov, ale aj ľudí mimo mesta 

a zo zahraničia. Najčastejšími boli otázky týkajúce sa oblasti dopravy, údržby komunikácií, 

čistoty a bezpečnosti.  

 Z hľadiska sociálnej agendy pracovníci kancelárie prvého kontaktu poskytovali 

poradenstvo spojené s možnosťami získania nájomného bytu či s pravidlami pre ubytovanie v 

„krízových“, sociálnych celomestských ubytovaniach Fortuna a Kopčany. Verejnosť využívala  

tiež služby Kancelárie pre rodinu a ženu, ktorá pôsobí pri magistráte od roku 2003. Ide 

napríklad o odbornú pomoc pri rozvodovom, dedičskom konaní, krízovú intervenciu 

i konzultácie týkajúce sa nárokov na získanie dávok pre seniorov, rodiny v hmotnej núdzi. 

Bratislavský Front Office slúžil aj ako podateľňa mesta a miesto, kde si môžu občania 

osvedčiť úradné listiny a podpisy. V roku 2014 bolo magistrátom zaevidovaných viac ako 200 -

tisíc podaní a žiadostí zo strany fyzických, právnických osôb a úradne bolo osvedčených takmer 

2 500 listín a 2 400 podpisov. Výraznejší nápor bol zaznamenaný v oblasti bytovej, pri riešení 

žiadostí o poskytnutie náhradného bývania pre ľudí z reštituovaných domov. Informácie 

týkajúce sa verejného života v slovenskej metropole získavali Bratislavčania tiež 

prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adrese info@bratislava.sk, alebo 

sluzbyobcanom@bratislava.sk. Ročne využilo túto formu komunikácie s mestom približne 5 000 

Bratislavčanov. 

 

7. 2. Participácia verejnosti  

          Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie 

zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky 

a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského 

zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho 

mesta či mestskej štvrte. 

Participatívny rozpočet sa dnes úspešne uplatňuje aj v mnohých európskych mestách 

(Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Anglicko, Holandsko...). Formy participatívneho rozpočtu 

sa prípad od prípadu menia podľa toho, aké sú domáce právne podmienky, aké sú potreby a 

aký je tlak verejnosti. 

Spoluúčasť občanov na správe vecí verejných využila samospráva ako novú modernú 

formu zapájania občanov do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy a o verejných 

financiách. Bratislavský projekt bol spustený v roku 2011, kedy bola na jeho realizáciu 

vyčlenená z rozpočtu mesta suma 15-tisíc eur. V roku 2012 to bolo 30-tisíc a v roku 2013 

schválili poslanci sumu 46-tisíc eur a v roku 2014 bolo 46 tis. eur.  

 

7. 3. Sťažnosti a petície 

         V ostatných troch rokoch bol zaznamenaný výraznejší pokles sťažností. V roku 2014  

bolo podaných 85 petícií. Najväčší počet sťažností smeroval do oblasti správy nehnuteľností 

(15 sťažností, opodstatnených 3) a cestného hospodárstva (9 sťažností, opodstatnených 8). Pri 

doprave išlo o úpravu dopravného značenia, nefunkčné verejné osvetlenie či výtlky  

na komunikáciách. Pri správe majetku sa občania sťažovali na rozhodnutie o zaujatí verejného 

priestranstva, pýtali sa na pridelenie nájomných bytov. Podnet mohli mestu doručiť poštou, 

osobne i e-mailom, pričom musel sťažovateľ potvrdiť podanie do 5 dní vlastným podpisom.  

 Bratislavčania, ktorí chceli vyjadriť svoj názor prostredníctvom petície, boli vypočutí 

nielen v rámci ich zákonných práv, ale o ich požiadavke, názore rokovali aj poslanci mestského 

zastupiteľstva. Na základe pravidiel vybavovania petícií v podmienkach slovenskej samosprávy, 

musela byť každá petícia, pod ktorú sa podpísalo viac ako 3-tisíc osôb, zaradená do programu 

mestského zastupiteľstva. Petícia, ktorá mala menej ako 3-tisíc podpisov, mohla byť zaradená 

na zasadnutie bratislavského parlamentu, ak o to požiada minimálne päť poslancov zo  

45-členného poslaneckého zboru.  

 

7. 4. Slobodný prístup k informáciám   

Verejnú kontrolu v bratislavskej samospráve posilňovalo aj zverejňovanie všetkých 

mailto:info@bratislava.sk
mailto:sluzbyobcanom@bratislava.sk
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prijatých dokumentov, ekonomických informácií zo života mesta na jeho oficiálnej internetovej 

stránke. Nad rámec zákonných povinností slovenská metropola zverejňovala na internete 

taktiež 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.  

 

7. 5. Protikorupčné minimum   

      Protikorupčné minimum pre Bratislavu otvorilo rozhodovanie mesta verejnej kontrole, 

nastavilo pravidlá, ktoré pomáhajú minimalizovať korupčné, neetické správanie vo verejnom 

živote slovenskej 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.  

Úroveň transparentnosti v rámci rozhodovania bratislavskej samosprávy pomohla 

zvyšovať napríklad 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 našli obyvatelia aj  

rozšírené majetkové priznanie primátora M. Ftáčnika, kontakty na volených predstaviteľov 

mesta a takisto zmluvy, faktúry i žiadosti o vydanie záväzného stanoviska samosprávy pri 

investičnom zámere, návrh na územné rozhodnutie. Nástrojom na boj s korupciou 

v podmienkach Bratislavy bolo vytvorenie adresy korupcia@bratislava.sk, kde aj anonymne 

mohli poslať podnet na nezákonné, neetické správanie na zamestnancov magistrátu.  

 

7. 6. Deň otvorených dverí  

        Bratislavský magistrát už niekoľko rokov otvára dvere stretnutiam s občanmi. Primátora 

Bratislavy môže navštíviť každý, kto s ním chce osobne diskutovať o otázkach rozvoja mesta, 

možnostiach pomoci v sociálnej či bytovej oblasti. Stretnutiami s primátorom slovenskej 

metropoly najviac rezonovala otázka pravidiel, možností získania mestského, nájomného bytu 

pre mladé rodiny, rodiny s deťmi.  

Primátorský deň je účasťou mesačného pracovného programu primátora a býva 

spravidla každú poslednú stredu v mesiaci. Projekt môže využiť každý Bratislavčan bez toho, 

aby mal s primátorom vopred dohodnutý termín stretnutia. 

V priebehu roka 2014 využilo takúto formu komunikácie s primátorom, bratislavskou 

samosprávou viac ako 220 občanov. Potrebovali poradiť a pomôcť v sociálnych otázkach, 

hovorili o téme nájomných bytov, reštitrúciách, výstavbe Starého mosta, električke do 

Petržalky, cestovaní v MHD a podobne.  

 

7.7 Mediačná kancelária 

Mediačná kancelária je aktivita hlavného mesta, benefit, ktorý je určený 

Bratislavčanom. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom je mediátor treťou 

neutrálnou stranou, ktorá pomáha dospieť sporiacim sa ku vzájomnej dohode. Je to spôsob 

ako konfliktnú situáciu vyriešiť na úrovni, konštruktívne a tak, aby boli sporiace sa strany 

spokojné  a výsledok bol v ich prospech.  

Mediačná kancelária v Primaciálnom paláci poskytuje poradenstvo počas celého roka, no 

v predvianočnom období prichádzajú klienti predovšetkým s problémami v medziľudských 

vzťahoch a rodine. Mediačná kancelária začala svoju činnosť v máji 2014 a pracujú v nej traja 

mediátori. Každý pracovný štvrtok od 15.00 h do 19.00h poskytujú mediátori poradenstvo 

bezplatne. Mediátori posúdia, či je daný prípad vhodný na mediáciu. Ak nie, odporučia klientovi 

odbornú pomoc, napríklad manželskú poradňu, Centrum právnej pomoci alebo psychológa či 

psychoterapeuta. 

Mediátori riešili za roka a pol fungovania celkovo 63 sporov, pričom na mediáciu bolo 

vhodných 34, ostatné spory odporučili riešiť iným spôsobom. Najviac bolo susedských a 

rodinných sporov. Vyskytli sa  pracovno-právne a obchodné spory, spory s organizáciami.  

V budúcnosti sa mediátori chcú viac sústrediť na seniorov, pretože je to skupina občanov so 

špecifickými problémami. Navyše, Mediačná kancelária bude spolupracovať s odborníkmi na 

sociálnu prácu z Vysokej školy zdravotníctva  a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a 

poskytovať klientom aj sociálne poradenstvo. 

  

 

 

mailto:korupcia@bratislava.sk
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8. ŠKOLSTVO 

 

Hlavné mesto bolo v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 12 základných 

umeleckých škôl (ZUŠ) a 5 centier voľného času (CVČ). K 15.09.2013, k termínu štatistického 

zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 26 155 žiakov v základných školách (v počte sú 

zahrnutí aj žiaci neštátnych základných škôl). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím 

zaznamenávame nárast o 565 žiakov. Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky na 

základných školách je ukazovateľom pre ZUŠ, vo vzťahu k ich potenciálnym žiakom. ZUŠ (v 

tom verejné, súkromné a cirkevné) navštevovalo 15 613 žiakov. V porovnaní so školským 

rokom 2012/2013 zaznamenávame pokles žiakov o 185. V ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

hlavného mesta sa vzdelávalo 9 100 žiakov v rôznych odboroch umeleckého vzdelávania podľa 

výkazu (Škol 24-01) k 15.09.2013, na druhej strane sme podľa výkazu (Škol 40-01) evidovali 

v školskom roku 2013/2014 8 124 žiakov, v tejto štatistike sú uvedení žiaci ZUŠ len raz, v 

individuálnej alebo skupinovej forme vyučovania.  

ZUŠ aj centrá voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 

Slovenskej republiky sú žiadané so svojimi programami na rôznych podujatiach verejnej a 

štátnej správy, spoločností, ambasád, firiem a na miestnych podujatiach. Vedia ponúknuť 

umenie so širokou škálou od klasiky cez folklór až po moderné umenie. Umelecké vzdelávanie 

detí, mládeže a dospelých má v hlavnom meste dlhoročnú tradíciu a vlastné konkurenčné 

prostredie.   

 

8.1. Základné umelecké školy 

Základné umelecké školy (ZUŠ) zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

školského vzdelávacieho programu. Poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú žiakov 

a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v 

konzervatóriách, na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým 

zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a v novom odbore 

audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.  

 

8.2. Centrá voľného času  

           CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu činnosť ako pravidelnú záujmovú činnosť, 

príležitostnú činnosť, prázdninovú činnosť, organizujú spontánne voľno-časové aktivity, 

realizujú vlastné projekty pre obyvateľov Bratislavy od 5 do 30 rokov. Pravidelná záujmová 

činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch, krúžkoch a kluboch. Príležitostná (nepravidelná) 

záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov, exkurzií 

zameraných na rozvoj vedomostí detí. Prázdninová činnosť sa realizuje formou denných a 

poldenných prímestských táborov v mieste sídla centra, formou pobytových táborov a 

odborných sústredení.  

 

8.3. Grantové programy  

Hlavné mesto podporovalo kultúrne, spoločenské, športové, dobrovoľnícke či 

vzdelávacie projekty prostredníctvom grantových programov mesta. Právnické osoby, 

občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, mládežnícke organizácie a vzdelávacie 

inštitúcie mali možnosť získať nenávratný finančný príspevok.  

Ars Bratislavensis ako grantový program na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v 

Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí podporilo sumou 67 000 Eur až 101 

realizovaných kultúrnych projektov. 

Prostredníctvom grantového programu na podporu zmysluplného využívania voľného 

času detí a mládeže Bratislavy v športových, sociálnych a rôznorodých voľnočasových 

aktivitách hlavné mesto podporilo 226 projektov v celkovej sume 146 447 Eur.  

 

8.4. Nadácia Bratislava 

Nadácia Bratislava bola založená v roku 2004 na základe rozhodnutia poslancov 

mestského zastupiteľstva. Cieľom nadácie je generovať finančné prostriedky, ktoré môže 

Správna rada poskytnúť na verejnoprospešné účely, primárne na rozvoja občianskeho, 

neziskového sektora, na podporu duchovných, kultúrnych hodnôt bratislavskej spoločnosti či 

aktivity podporujúce rozvoja jednotlivca. Predsedom Správnej rady nadácie je primátor Milan 

Ftáčnik, členmi sedemčlennej rady sú zároveň mestskí poslanci a správca nadácie. 

Nadácia Bratislava vyhlásila aj v roku 2014 výzvu na predkladanie projektov, ktoré 

majú prispieť k podpore kultúrno-spoločenských aktivít jednotlivcov, ale aj neziskových 
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organizácií, občianskych spolkov či vzdelávacích inštitúcií, smerujú do rozvoja povedomia o 

slovenskej metropole, do oblasti pozdvihnutia lokálpatriotizmu. V roku 2014 boli poskytnuté 

prostriedky na vydanie publikácie Kronika Bratislava. 

 

 

9. SOCIÁLNY PROGRAM 

  

Sociálne služby  

Oblasť sociálnych služieb generuje v samosprávnom kontexte najzávažnejšie problémy 

súvisiace predovšetkým s demografickým starnutím populácie mesta a fenoménom veľkých 

miest - bezdomovectvom. Prechod viacerých kompetencií na lokálnu a regionálnu samosprávu 

spravil tému ešte aktuálnejšou pre lokálnych decízorov.  

Ak sa berú do úvahy zariadenia sociálnych služieb rozdelené podľa druhu, v štruktúre 

podľa početnosti i kapacity jednoznačne a celkom logicky dominujú zariadenia pre seniorov, na 

ktoré bude v budúcnosti najvyšší tlak. Ich počet do roku 2025 sa bude musieť minimálne 

zdvojnásobiť vychádzajúc z budúceho počtu seniorov (pri stabilnej miere záujmu v danej 

generácii dôchodcov). Bratislava disponuje pomerne pestrou škálou zariadení, ich obsadenosť 

sa však blížila k limitom daných zariadení, príp. ju aj prekračuje. Vzhľadom na vysokú 

koncentráciu ľudí bez domova je tlak aj na poskytovanie služieb krízovej intervencie pre túto 

cieľovú skupinu. Hlavné mesto SR Bratislava pomáha  rodinám a jednotlivcom v krízovej 

životnej situácii, mnohodetným rodinám, obetiam domáceho násilia a pomáha aj osobám pri 

prekonávaní psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí.  

 

9.1. Koncepčné materiály  

Slovenská metropola pokračovala v napĺňaní úloh vyplývajúcich z Komunitného plánu 

sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vníma ako nástroj na podporu 

komunitného rozvoja a práce v bratislavskom regióne. 

Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste vstúpila do svojho 

predposledného roka. Úlohy vyplývajúce z koncepcie sa podarilo plniť len v obmedzenej miere 

z dôvodu finančného a personálneho poddimenzovania.   

O Programe aktívneho starnutia sa podrobnejšie zmieňujeme v kapitole seniori. 

 

9.2. Seniori 

Plnohodnotné zapojenie starších  ľudí do života v meste je pre Bratislavu mimoriadne 

dôležitá téma. To nie len preto, že počet seniorov rastie, ale najmä preto, že hlavné mesto SR 

Bratislava má záujem plnohodnotne zapojiť staršiu generáciu do diania v meste a zabezpečiť  

vysokú kvalitu ich života.  

V roku 2014 mestské zastupiteľstvo prijalo Program aktívneho starnutia. Ide o 

koncepčný dokument, ktorý ponúka praktické kroky, projekty podporujúce zapájanie starších 

ľudí, seniorov do verejného života, do kultúrnych, športových i spoločenských aktivít mesta či 

mestských častí. Zriadením Rady seniorov, ako poradného orgánu primátora sa začal napĺňať 

proces systematických krokov, ktoré povedú   k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok pre zdravé 

a aktívne starnutie v hlavnom meste SR Bratislave.  

Slovenská metropola v roku 2014 prevádzkovala sedem zariadení pre seniorov, ktoré 

slúžili pre dlhodobé poskytovanie sociálnych služieb pre bratislavských seniorov. Celková 

kapacita v zariadeniach pre seniorov bola na úrovni 1 071 lôžok. Tri zariadenia opatrovateľskej 

služby poskytovali sociálne služby na dobu maximálne šesť mesiacov. Kapacita týchto 

zariadení bola v roku 2014 80 lôžok a denný stacionár, ako ekvivalent opatrovateľskej služby 

poskytoval sociálnu pomoc pre 8 bratislavských seniorov.  

 

9.3. Pomoc rodinám  

 Mnohodetné rodiny, ktoré boli prihlásené na trvalý pobyt v slovenskej metropole, mohli 

získať od bratislavskej samosprávy nenávratný finančný príspevok. Výška pomoci zo strany 

magistrátu bola spravidla na úrovni 40 eur, pričom rodičia detí ju mohli použiť na preplatenie 

časti nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy, škôlky či centra voľného 

času. Pomoc zo strany samosprávy poslúžila aj  na zakúpenie hudobného nástroja, vzdelávacej 

pomôcky, zaplatenie športového výcviku či získanie detského predplatného cestovného lístka 

vo verejnej hromadnej doprave. V roku 2014 túto pomoc využilo 158 mnohodetných rodín.  
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 V nízkoprahovej sociálnej službe Fortunáčik, ktorá pôsobí v priestoroch ubytovne 

Fortuna, našli pomoc deti a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii formou sociálneho 

poradenstva a záujmovej činnosti.  

 V tomto roku začalo hlavné mesto SR Bratislava po prvý krát poskytovať peňažnú 

pomoc obetiam domáceho násilia. Táto aktivita mesta je výsledkom partnerstva   a spolupráce 

s bratislavským samosprávnym krajom na Regionálnom akčnom pláne na pomoc obetiam 

domáceho násilia. Finančné prostriedky sa poskytujú na úhradu za potraviny, lieky či úhradu 

pri vybavovaní dokladov, súdnych poplatkov a pod.. 

 

9.4. Služby krízovej intervencie 

 Hlavné mesto SR Bratislava, ako každá veľká aglomerácia, je akýmsi prirodzeným 

generátorom ľudí bez domova. Podľa neoficiálnych odhadov neziskových organizácií, ktoré sa 

venujú ľuďom bez domova, je v hlavnom mesta SR Bratislava približne od 3000 až do 5000 

ľudí bez zabezpečených základných životných potrieb. Služby krízovej intervencie bratislavský 

magistrát rozvíjal v troch smeroch - prevádzkou nocľahárne Mea Culpa, ktorá poskytuje 

prenocovanie 36 ľuďom bez domova. Ďalším smerom bola nefinančná pomoc štyrom 

neziskovým organizáciám, ktorým boli prenajaté nebytové priestory na zabezpečenie ich 

činnosti za symbolickú sumu (spravidla 1 euro za kalendárny rok). Finančná pomoc, ako 

posledný pomyselný smer, bol ovplyvnený finančnými možnosťami hlavného mesta SR 

Bratislavy. Napriek tomu bratislavský magistrát prispel na prevádzku nízkoprahového denného 

centra a terénnu sociálnu službu OZ Vagus, strediska osobnej hygieny OZ Domov pre každého 

a mobilnej ošetrovne Hospitálnej rehole sv. Jána z Boha. Zároveň podporil integračné 

programy, ktoré formou pracovnej terapie pomáhajú znovu získavať ľuďom bez domova  

pracovné návyky a tak uľahčiť ich uplatnenie na trhu práce. 

  

9.5. Zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

 V krízovom centre v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa poskytovali služby 

dieťaťu, rodine alebo plnoletej fyzickej osobe v krízovej životnej situácii. Kapacita zariadenia je 

40 lôžok, z toho 6 lôžok pre deti s výkonom rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení. Pomocou 

odbornej diagnostiky, liečebno-výchovnej starostlivosti, sociálnej práce a psychologickej 

starostlivosti napomáhali zvládať krízové situácie a prispeli tak k zdravému osobnostnému 

rozvoju, zlepšeniu edukačných výsledkov či zaradeniu do bežného života. 

 Resocializačné stredisko RETEST s kapacitou 13 lôžok napomáhalo aktivizovať  vnútorné 

schopnosti plnoletých osôb na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov 

drogových závislostí a zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. 

 

9.6. Bytový fond 

Pomáhať mladým rodinám, sociálne slabším či zdravotne postihnutým a aspoň na istý čas 

im zabezpečiť bývanie a strechu nad hlavou je jednou z priorít bratislavskej samosprávy. Tá 

podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej, resp. krízovej situácii či hmotnej núdzi, v 

krízových centrách alebo ubytovniach, ale aj výstavbou mestských nájomných bytov. V 

súčasnosti je v bytovom fonde hlavného mesta 923 bytov, z toho 171 bytov pre projekt Dom 

pre starších občanov a 155 bytov pre projekt Dom mladej rodiny. Rekonštrukciou existujúcich 

obytných objektov alebo výstavbou nových vzniknú ďalšie.  

Platné pravidlá hovoria o tom, že žiadateľ o byt musí byť prihlásený na trvalý pobyt 

v Bratislave (podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne 

zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu) a mesačný 

príjem posudzovaných osôb je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Zároveň nesmie byť 

vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu. Všetky nové zmluvy sú uzatvárané len na 

dobu určitú, maximálne na obdobie 2 rokov. Bližšie informácie sú na webovej stránke 

mesta www.bratislava.sk. V roku 2013 pridelilo hlavné mesto 52 bytov, v roku 2014 je to 83 

bytov. 

 

9.7. Dlžníci 

Metropola každý rok zápasí s problematikou neplatičov – dlžníkov. Mestu neplnením si  

ich povinností a záväzkov vznikli miliónové výpadky. Na internetovej stránke Bratislavy 

(www.bratislava.sk) boli zverejnení všetci daňoví dlžníci, neplatiči. Vo vzťahu k bratislavskej 

samospráve mali podnikateľské subjekty a jednotlivci podlžnosti na dani z nehnuteľností,  za 

ubytovanie či za užívanie verejného priestranstva, alebo pri miestnom poplatku za komunálny 

a drobný stavebný odpad. Zmenou zákon o správe daní mohlo mesto pristúpiť k represívnym 

http://www.bratislava.sk/
http://www.bratislava.sk/
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krokom. V zoznamoch boli uvedené základné informácie o neplatičoch, meno, adresa i dlžná 

suma. 

 

 

10. MOBILITA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO 

 

10.1. Opravy ciest 
Pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky realizovalo hlavné mesto  počas letných 

a zimných mesiacoch v oprave ciest, ktoré má vo svojej správe. Oddelenie cestného hospodárstva 

magistrátu pripravilo v priebehu roka harmonogram rekonštrukčných prác, ktoré sa týkajú 

predovšetkým lokálnych opráv mestských komunikácií II. a III. triedy o všetkých piatich 

bratislavských obvodoch, ale aj opravy chodníkov a zastávok mestskej hromadnej dopravy. 

Súčasťou harmonogramu sú aj ulice Kukučínova a Podkolibská ako priority poslancov. 

 

10.2. Zimná údržba  

Zimnú údržbu komunikácií zabezpečuje Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom 

dodávateľskej spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o. Hlavné mesto Bratislava spravuje 4 

354 046 m2 miestnych komunikácií, 264 680 m2 námestí, chodníkov a lávok, 249 zastávok 

MHD, 257 ník, 1 228 priechodov pre chodcov a 7 609 m2 podchodov. komunikácie II. a III. 
triedy a nájazdy na štátne cesty v celkovej dĺžke 449 km. 

 

10.3. Starý most – rekonštrukcia 

Výstavba bratislavského Starého mosta pokračuje. Zhotoviteľ stavby, konzorcium na 

čele so spoločnosťou Eurovia SK začalo rozoberať Starý most počas zimného obdobia. Starý 

most zrekonštruuje Združenie MHD - STARÝ MOST, ktoré mesto vybralo vo verejnom 

obstarávaní, a je zložené z firiem Eurovia SK, Eurovia CS a SMP CZ. Zmluvu o dielo na 

rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky podpísalo mesto s 

predstaviteľmi konzorcia. Rekonštrukcia Starého mosta je spolu s vybudovaním električkovej 

trate zo Šafárikovho námestie po Bosákovu súčasťou prvej etapy budovania Nosného 

dopravného systému v Bratislave. Jednou z podmienok na čerpanie nenávratného príspevku je, 

že Starý most i električková trať Šafárikovo námestie - Bosákova musia byť hotové do konca 

roka 2015.  

 

10.4. Verejná doprava 

Najväčším dopravcom na území mesta je Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť (DPB). V súčasnej dobe je pred implementáciou integrovaný systém hromadnej 

dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja, kde vo verejnej doprave na území 

mesta budú zabezpečovať výkony vo verejnom záujme aj Železničná spoločnosť Slovensko, 

a.s. a SLOVAK LINES, a.s.. DPB, a.s. prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na základe 

Zmluvy o službách vo verejnom záujme o zabezpečení hromadnej dopravy osôb v hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave na území mesta s rozlohou 367,7 km2 v dopravnej sieti 

o celkovej prepravnej dĺžke 686,0 km (38,3 km električkovej dopravnej siete; 45,7 km 

trolejbusovej dopravnej siete a 602,0 km autobusovej dopravnej siete) s celkovou prepravnou 

dĺžkou liniek 2 471,3 km (257,6 km pokrývajú električkové linky; 220,0 km trolejbusové linky 

a 1 993,7 km autobusové linky). Dopravná obsluha je zabezpečená 1 439 fyzickými 

zastávkami, z toho je 1 271 obsluhovaných autobusovou dopravou, 232 trolejbusovou 

dopravou a 167 električkovou dopravou.  

 

10.5. Cyklodoprava  

Podpora cyklistickej dopravy bola jednou z priorít bratislavskej samosprávy aj v roku 

2014. Mesto zrealizovalo projekty, ktoré pomohli zvýšiť podiel cyklistickej dopravy, vďaka 

čomu sa postupne odľahčili cesty od osobných áut, znížil sa objem emisií a hluku.  

Bratislava je územím s veľmi vysokou intenzitou motorovej dopravy a preto je väčší 

problém umiestniť trasy v komunikácii. Z tohoto dôvodu pred a počas vypracovania 

projektovej dokumentácie je potrebné vykonať množstvo pracovných rokovaní so zástupcami 

Krajského dopravného inšpektorátu, Mestských častí, občianskych združení a ostatných 

dotknutých organizácií, v prípade stavebných úprav aj stanoviská vlastníkov.  

Snahou Bratislavy je v čo najväčšej miere zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v Bratislave 

a to výstavbou cyklistických trás, či už v jazdných pruhoch v hlavnom dopravnom priestore, 

v spoločných cestách pre cyklistov a chodcov alebo na samostatnom chodníku pre cyklistov. 
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V roku 2014 Bratislava schválila projekt, v ktorom vybrala lokality pre umiestnenie  

24 cyklostojanov, kde bude možné umiestniť 120 mestských bicyklov. Radnica už vybrala 

dodávateľa systému automatickej požičovne bicyklov. Projekt plánuje mesto spúšťať v dvoch 

etapách. V prvej navrhovalo 20 lokalít pre stojany, kde by bolo možné umiestniť stovku 

bicyklov. K pôvodne navrhovaným lokalitám pribudli na návrh poslancov aj stojany na 

Trnavskom a Račianskom mýte, pri nákupnom centre Aupark i na petržalskej strane pri Moste 

SNP.  

  

10.6. Nové záchytné parkovisko 

Návštevníci slovenskej metropoly, ale i samotní Bratislavčania môžu od septembra 2014 

využívať nové záchytné parkovisko, ktoré vzniklo na základe zmluvy o spolupráci v areáli 

INCHEBY. Zmluva medzi bratislavskou samosprávou a privátnym vlastníkom takmer 3-tisíc 

strážených parkovacích miest, má prispieť k zníženiu dopravného zaťaženia centrálnej časti 

hlavného mesta, má odľahčiť verejné priestranstvá od parkujúcich vozidiel. 

V súčasnosti magistrát pripravuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

odstavných miest pri mestskom cintoríne vo Vrakuni, kde by malo fungovať ďalšie záchytné 

parkovisko. 

 
  

11.  ZDRAVOTNÍCTVO  

 

Pozícia hlavného mesta z hľadiska koncentrácie zdravotníckych zariadení je špecifická. 

Nachádzajú sa tu špecializované a veľké pracoviská charakteru ústavov. V posledných rokoch 

dochádzalo k zvyšovaniu počtu zariadení ústavnej starostlivosti, počtu lekárskych miest, počet 

postelí je pomerne stabilizovaný, pričom ich využiteľnosť posledné roky osciluje okolo 70%. 

Zariadenia ústavnej starostlivosti s lôžkovou kapacitou sú sústredené v rámci piatich 

mestských častí, ktoré majú PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 2010-2020 Čistopisná verzia po schválení 

uznesenia v č.1020/2010 MsZ hl. mesta SR Bratislavy, 07/2010 293 pomerne dobrú polohu 

(nie sú excentricky umiestnené). Viac ako polovica je koncentrovaná v mestských častiach 

Ružinov a Nové mesto. Z hľadiska lôžkovej aj ambulantnej starostlivosti treba mať na zreteli 

odhadované minimálne zdvojnásobenie počtu osôb vo v seniorskom veku v dlhodobom 

horizonte. Prepočet počtu lôžok a iných ukazovateľov na 1000 obyvateľov stredného stavu je 

zaťažené chybou vekovej štruktúry, ktorú tento prepočet neberie do úvahy. Aj keď sa 

chorobnosť a zdravotný stav obyvateľstva bude ďalej zlepšovať, vyššie počty seniorov spôsobia 

vyšší tlak na poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.  

Špecifikom Bratislavy je, že jej zariadenia obsluhujú pacientov celého Slovenska a sú 

národného významu. Medzi pozitíva možno zaradiť klesajúci počet miest pripadajúci na jedno 

lekárske miesto klesol tento počet o približne 30% na hodnotu 121 v roku 2007. Avšak v 

Bratislave ako už bolo spomenuté, je táto hodnota zaťažená značne nadregionálnou 

obslužnosťou niektorých pracovísk (napríklad Národný ústav srdcových a cievnych chorôb). 

Bratislava poskytujú nadpriemernú výučbovú základňu pre SZU a LF UK. 

 

 

12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Bratislavský magistrát sa stará o bezmála 200 hektárov zelených, trávnatých plôch, 

pričom jedným z najcennejších území je chránený areál Horského parku. Z rozpočtu slovenskej 

metropoly smeruje v roku 2014 do údržby zelene 700-tisíc eur, pričom najväčší objem 

verejných financií (220-tisíc eur) bol využitý na údržbu sídliskovej zelene, t.j. celoročné 

kosenie, čistenie a vyhrabávanie trávnatých plôch.  

Nevyhnutná údržba chráneného bratislavského Horského parku si ročne vyžiada sumu 

takmer 50-tisíc eur. Magistrát vďaka zvýšeniu rozpočtu mohol v roku 2014 pri odstraňovaní 

čiernych, nelegálnych skládok využiť sumu 54 500 eur a z pozemkov vo vlastníctve slovenskej 

metropoly bol odvezený odpad o hmotnosti viac ako 700 ton. 

Metropola nadviazala v tomto roku na projekty z  roku 2013. V tomto roku magistrát 

investoval 33-tisíc eur do revitalizácie oddychových, zelených zón. V priebehu mesiacov 

september, október boli napríklad revitalizované kvetinové záhony v 10 zónach, na námestiach 

v širšom centre Bratislavy. Najvýraznejšia investícia bola realizovaná na Hurbanovom námestí 

(10-tisíc eur), Námestí Martina Benku (5 600 eur) a Pánskej ulici – Zámocké schody (3 200 
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eur). Opakovane boli upravené zelené plochy, kvetináče na Hodžovom námestí, Kamennom 

námestí a Námestí SNP. V priebehu roka 2014 samospráva vysadila 4 450 kusov suchomilných 

trvaliek, 1 976 jarných cibuľovín, 155 kríkov a 10 vzrastlých drevín. 

 

12.1. Nelegálne skládky 

Bratislavská samospráva v priebehu tohto roka odstránila 32 nelegálnych skládok, ktoré 

sa nachádzali na pozemkoch vo vlastníctve metropoly a odviezla takmer 570 ton odpadu. Išlo 

napr. o petržalskú lokalitu Pri Seči (161 t), Mlynské Nivy (100 t), alebo čierne skládky v Lamači 

(120 t) a Rači (105 t). V ďalších 13 prípadoch magistrát koná a v spolupráci s vysúťaženým 

dodávateľom vyčistí dotknuté lokality do konca roka 2014. 

Vďaka rozpočtovému opatreniu v polovici roka, môže mesto využiť na boj s nelegálnymi 

skládkami 54 500 eur, pretože v rámci úpravy verejného rozpočtu primátor Milan Ftáčnik 

navrhol po rokovaniach so Zelenou hliadkou a dobrovoľníkmi navýšiť rozpočet o 40-tisíc eur. 

Okrem toho mesto osadilo 17 fotopascí, vďaka ktorým nepretržite monitoruje miesta, kde ľudia 

najčastejšie umiestňovali drobný stavebný či komunálny odpad (napr. kuchynská linka, biela 

technika, keramická podlaha a pod.). 

Odborné útvary magistrátu preverili od začiatku roka 2014 celkom 122 oznámení, 

a v 45 prípadoch samospráva zistila, že čierna skládka sa nachádza na pozemkoch vo 

vlastníctve hlavného mesta SR. V 48 prípadoch bol odpad umiestnený na pozemkoch 

v súkromnom vlastníctve, alebo išlo o miesta, ktoré kompetenčne spravuje príslušná mestská 

časť. Až v 29 prípadoch bola nepovolená skládka vytvorená na pozemkoch v správe Železníc 

Slovenskej republiky. Mesto pri identifikovaní čiernych skládok, preverovaní jednotlivých 

podaní využíva moderné technológie (PDA – vreckový počítač) a tak zamestnanci môžu 

identifikovať vlastníka pozemku priamo v teréne.  

 

 

13. MESTSKÁ POLÍCIA 

 

Mestskú políciu tvorí päť okrskových staníc, Stanica zásahu PCO, Stanica jazdeckej 

polície a kynológie s celomestskou pôsobnosťou, sekretariát, vnútorno-organizačné oddelenie a 

ekonomické oddelenie. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zamestnáva najväčší počet príslušníkov obecnej polície a to 266, čo predstavuje 10,49 % z 

celkového počtu príslušníkov obecných polícií.  

V roku 2014 príslušníci mestskej polície riešili 92 519 udalostí, z ktorých 59 345 bolo 

zistených vlastnou činnosťou vrátane udalostí zistených mestským kamerovým systémom. 

Ďalších 31 356 udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159 a na jednotlivé 

okrskové stanice, 1 248 požiadaviek bolo z miestnych úradov týkajúcich sa aj riešenia 

priestupkov a bolo vybavených 570 požiadaviek PZ.  

Na úseku priestupkov bolo riešených 77 292 prípadov. Z nich bolo 27 293 riešených 

napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 41 735 prípadoch uložili blokovú pokutu na 

mieste v celkovej sume 640 587 €. K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 62 

šekov na sumu 1 600 €. V zákonnej lehote bolo zaplatených 38 pokút v sume 950 €. 

 

 

14. MESTSKÉ PAMIATKY 

 

V roku 2014 hlavné mesto podporilo kultúru finančnými prostriedkami vo výške 

3 980 968 eur. Tieto prostriedky sú súčtom príspevkov pre organizácie, Ars Bratislavensis, 

a prostriedkov oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu a Bratislavskej 

mestskej karty. 

 

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 
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sa nachádza koncertná sieň. Po rekonštrukcii v roku 2010 dostal hrad podobu z tereziánskeho 

obdobia 18. storočia. 

 

Katedrála (dóm) 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.  

 

Kostol a kláštor františkánov  

Prvé zmienky sú zo 70. rokov 13. Storočia. Kostol bol vysvätený v roku 1297. Severná 

dvojposchodová kaplnka sv. Jána Ev. je z 2. polovice 14. storočia. K budove kláštora postavili  

v 15. storočí gotickú vežu. Po zemetrasení postavili v rokoch 1613-16 novú renesančnú klenbu 

lode, v roku 1708 pristavili na severnej strane ďalšiu kaplnku (loretánsku) a v polovici  

18. storočia vznikla nová západná fasáda; v roku 1897 vymenili hornú časť veže za kópiu 

(originál v parku v Petržalke). V interiéri lode je na ľavom bočnom oltári gotická pieskovcová 

socha Piety z I. štvrtiny 15. storočia. Ostatné zariadenie je prevažne z 18. storočia 

(kazateľnica, obrazy, sochy atď.). Renesančné a barokové epitafy. 

 

Kostol a kláštor klarisiek  

Objekty boli postavené koncom 13. storočia, klenbu okolo roku 1375 so súdobou novou 

svätyňou a po požiari s klenbou z roku 1515. Budovu spustnutého kláštora prestavali  

v 30. rokoch 17. storočia, za Jozefa II. ju upravili pre školské potreby (kráľovská akadémia, 

gymnázium, potom univerzitná knižnica), v rokoch 1957-61 ju adaptovali pre Slovenskú 

pedagogickú knižnicu, kostolnú loď v rokoch 1940 a 1969-71 pre cirkevné múzeum. Vnútorné 

zariadenie kostola je väčšinou barokové. 

 

Kaplnka sv. Kataríny gotický z roku 1311, vysvätená v roku 1325, fasáda upravená pred 

polovicou 19. storočia.  

 

Mestská radnica (stará) pôvodne gotická zo 14. a 15. storočia, v renesancii a v baroku 

prestavovaná a upravovaná (arkády, veža). Budova vznikla spojením troch starších gotických 

domov (rok 1434), priechod na nádvorie má segmentovú klenbu (rok 1457), portál, nad ním 

arkier. V roku 1581 pristavali k severnému gotickému krídlu arkádovú chodbu a pripojili ďalší 

dom; na renesančnej klenbe súdnej siene sú fresky J. Drentwetta (rok 1695) a sluky  

B. Coratiho-Orsatiho. V 18. storočí upravili schodište a v barokovom slohu nadstavenú vežu 

(rok 1733). V roku 1867 bol pripojený susedný rokokový Apponyiho palác, v roku 1910 

zrútené východné krídlo a v roku 1912 postavený nový spojovací trakt s novogotickou fasádou 

a novorenesančnými arkádami. V rokoch 1965-69 urobili generálnu opravu budovy s priestormi 

Mestského múzea. 

 

Slovenské národné 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. 

 

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 
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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.  

 

Most Slovenského národného 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 7537 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. 

 

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 drahšie ako celý 

palác. 

 

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. 

Expozície Mestského múzea dokladujú našu históriu. 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  

 

 

15. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

 

Jozef Stanislav Albach (28. 1. 1795—12. 11. 1853), prírodovedec  

Tadeus Amadé (10. 1. 1783—17. 5. 1845), klavirista a skladateľ 

František Babušek (5. 11. 1905—13. 10. 1945), skladateľ a dirigent; tu i zomrel  

Ján Nepomuk Batka (4. 10. 1845—2. 12. 1917), hudobný kritik a spisovateľ; tu i zomrel  

Ján Andrej Bäumler (21. 2. 1847—4. 2. 1924), botanik 

Karol Andrej Bél (13. 7. 1717—4.4. 1782), historik 

Karol Benyovszky (4. 7. 1886— 1945), publicista a novinár  

Juraj Böck (3. 6. 1822—14. 1. 1874), lekár a prírodovedec; tu i zomrel  

http://www.sng.sk/
http://www.gmb.sk/
http://www.snm.sk/
http://www.muzeum.bratislava.sk/
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Jozef Danko (16. 1. 1829—15. 1. 1895), historik umenia; tu i zomrel 

Arpád Degen (31. 3. 1866—31. 3. 1954), botanik 

Ján Andrej Demián(1770—1845), geograf 

Ladislav Dérer (11.12. 1897—28.3. 1960), lekár-internista; tu pôsobil i zomrel  

Ernest Dohnányi (27. 7. 1877—2. 1. 1960), klavirista a skladateľ 

Ján Ehrenreich von Fichtel (29. 11. 1732—4. 2. 1795), právnik, geológ  

Ladislav Endlicher (26. 6. 1804—28. 3. 1849), botanik 

Ján Fadrusz(2. 9. 1859—25. 10. 1903), sochár 

Mikuláš Féhervári (1903—), komunistický pracovník 

Jozef Greilich (16. 2. 1829—14. 9. 1859), fyzik, optik 

Karol Henrich Fuchs (5. 6. 1851—10. 6. 1916), matematik; tu pôsobil aj zomrel  

František Herbich (14. 11. 1778—17. 10. 1837), hudobný skladateľ 

Max Hussarek von Heinlein (3. 5. 1865—6. 3. 1935), rakúsky štátnik, právnik  

Alexander Huščava (4. 1. 1906—9. 8.1969), historik; tu aj pôsobil 

 Jozef Chudý (asi 1751—4. 3. 1813), kapelník a skladateľ 

Karol Keleti (18. 7. 1833—30. 5. 1892), geograf a štatistik  

Gustáv F. Keleti (13. 12. 1843—2. 9. 1902), maliar 

Wolfgang Kempelen (23. 1. 1734—26. 3. 1804), konštruktér  

Vírgil Klatt (1850—1933), fyzik 

Michal Klaus (26. 1. 1719—1. 12. 1792), fyzik  

František Klein (1898-3.4.1960), anatóm-patológ; tu aj v rokoch 1945-60 pôsobil a zomrel 

Maximilián Kossowitz (1842), detský lekár  

Franz Kozicz (2. 1. 1864—2. 10. 1900), maliar  

Johann Sigmund Kusser (13. 2. 1660—1727), dirigent a skladateľ 

Ferdinand Laban (2. 1. 1856—30. 12. 1910), literárny a výtvarný kritik  

Rudolf Laban (15. 12. 1879—1. 7. 1958), choreograf 

Juraj Lakits (25. 11. 1739—8. 1. 1814), právnik 

Gustáv Láng (1839—5. 2. 1869), lekár 

Rudolf Laubner (1856—14. 4. 1939), dirigent a skladateľ; tu i zomrel 

Filip Lenárd (7. 6. 1862—20. 5. 1947), fyzik, nositeľ Nobelovej ceny 

Michal Lenhossék (11. 5. 1773—12. 2. 1840), lekár a biológ 

Peter Lichtenthal (1780—1853), hudobný skladateľ a teoretik  

Ján Lippai (30. 6. 1606—2. 6. 1666), botanik; tu aj pôsobil 

Ľudovít Lóczy (3. 11. 1849—13. 5. 1920), geológ a geograf  

Raul Mária Mader (25. 6. 1856—1925), skladateľ a dirigent  

Eduard Majsch (13. 10. 1845—31. 5. 1904), maliar 

Ján Jakub Maern di Cilano (8. 6. 1687—1. 4. 1777), maliar; tu i zomrel 

Karol Otto Maller (10. 1. 1670—9. 4. 1747), lekár; tu i pôsobil v rokoch 1696—1703  

Hans Neusidler (1508—2. 2. 1563), hudobník 

Melchior Neusidler (1507—1570), hudobník 

Adam Fridrich Oeser (17. 2. 1717—18. 3. 1799), maliar  

Juraj Purkircher (1530—1578), humanista a botanik; tu pôsobil a zomrel  

Matej Ráby (21. 9. 1752—? 1797), kráľovský úradník, historik  

Jozef Raményi (1. 1. 1891—25. 9. 1956), spisovateľ a literárny historik  

Alojz Rigele (8. 2. 1879—14. 2. 1940), sochár; tu aj pôsobil 

Florián Romer (9. 4. 1815—8. 3. 1889), archeológ a historik  

Jozef Sadler (6. 5. 1791—12. 3. 1849), botanik  

Ján Andrej Segner (4. 10. 1704—5. 10. 1777), fyzík a matematik; tu aj pôsobil  

Franz Schtmidt (22. 12. 1874—11. 12. 1939), hudobný skladateľ  

K. Schreiber (1775—1852), botanik 

Ľudovít Stárek (3. 3. 1803—22. 3. 1863), historik 

Móric Staub (18. 9. 1842—4. 4. 1904), paleontológ  

Viktor Oskár Tilgner (25. 10. 1844—16. 4. 1896), sochár  

Aurel Török (13. 2. 1842—13. 9. 1912), biológ 

Pavel Varády (1757—19. storočie), urbanista 

Ján Teofil Windisch (16. 8. 1689—1732), lekár  

Karol Gottlieb Windisch (28. 1. 1725—30. 3. 1793), geograf a historik 

Ján František Zach (13. 6. 1754—3. 9. 1832), astronóm a kartograf 

Viliam Zsigmondy (18. 5. 1821—11. 12. 1888), banský odborník, geológ 
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16. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V METROPOLE 

 

Silvester 2014 

Mesto s partnermi pripravilo pestrý program v závere roka. Silvestrovské oslavy 2014 

sa konali na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. 15. ročník rozlúčky s rokom sa niesol 

v tradičnom šate i s novinkami. Nechýbal polnočný ohňostroj na Dunaji a bohatý kultúrny 

a spoločenský program s množstvom tanečníkov, spevákov, zabávačov. Na Hlavnom námestí 

sa predstavili  popredné slovenské skupiny ako Cigánski diabli, Hex, Para. Novinkou bol  aj 

priamy prenos Silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie z Reduty na veľkoplošnej 

obrazovke. Prišlo celkovo vyše 35.000 návštevníkov. 

Vianočné trhy na bratislavských hradbách 

Vianočné trhy sa v roku 2014 konali od 21. novembra do 22. decembra 2014 na 

Hlavnom námestí. Novinkou Vianočných trhov 2014 bolo, že po prvýkrát nebol návštevník 

tradičného podujatia Remeselné vianočné trhy 2014 v Starej radnici len pasívnym 

konzumentom a pozorovateľom. Voľné združenie remeselníkov Slovenska popri predaji 

remeselných výrobkov a výzdoby nádvoria pripravilo prekvapenie pre všetkých 

súťaž. Jednotlivec, kolektív či skupina sa mohol zapojiť do výzdoby vchodu múzea a súťažiť. 

Vianočné ozdoby neskôr spríjemnili počas Vianoc atmosféru a radosť seniorom z Domu tretieho 

veku – domu seniorov.  

 

Vianočná kvapka krvi 

Slovenská metropola spoločne s osobnosťami kultúrneho, spoločenského i športového 

života zorganizovala už na VIII. ročník Vianočnej kvapky krvi. Predvianočná benefičná akcia 

Tisíc a jedna kvapka krvi deťom pre život sa konala v priestoroch Primaciálneho paláca a bola 

otvorená pre každého, kto chce darovaním najcennejšej tekutiny nezištne pomôcť iným. 

V budove Primaciálneho paláca darovalo krv  stovka darcov. Vďaka odberu dostali nezištnú 

pomoc detskí onkologickí pacienti hospitalizovaní v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou 

na Kramároch.  

 

Tradičné Vianočné trhy  

          Otvorenie Vianočných trhov prilákalo na bratislavské Hlavné námestie len počas víkendu 

množstvo návštevníkov. Okrem stánkov ponúklo hlavné mesto so Starým Mestom a privátnymi 

partnermi ľadovú plochu, ktorá bola situovaná na Hviezdoslavovom námestí. 30 stánkov bolo 

určených na predaj tradičného teplého jedla, 50 bolo vyhradených na predaj darčekov, 

výrobkov z kovu, keramiky, textílií či dreva a 15 stánkov pre tých predajcov, ktorí 

návštevníkom trhov ponúkajú tradičné, umelecké predmety.  

 

Svätomartinské oslavy 

Svätomartinské dni 7. - 11. novembra 2014 už po siedmykrát oživili tradíciu 

svätomartinských osláv v hlavnom meste. Podujatie už z minulosti obyvatelia Bratislavy 

poznajú aj ako Sviatok mladého vína. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, sa stali 

oslavou výsledkov úsilia bratislavských vinárov, v spolupráci s bratislavskou arcidiecézou však 

mali však aj duchovný rozmer sviatku. Hlavné mesto chce týmto sviatkom posilňovať 

historické vedomie Bratislavčanov k vlastným tradíciám a propagovať prácu podnikateľov v 

oblasti vinárstva a typickej gastronómie. 

 

Olompiáda 

Aktuálna myšlienka Neseparuj sa – separuj! Je opäť živá medzi bratislavskými deťmi. 

Jej cieľom je naučiť deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako 

recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia, spoločenská zodpovednosť. Do súťaže sa 

v roku 2014 zapojilo 17850 detí zo 103 škôl. 

 

SeniorFest 2014 

Mesto Bratislava podporovalo aktívny život seniorov aj počas Mesiaca október. Pre skôr 

narodených Bratislavčanov bola pripravená séria viac ako dvadsiatka spoločenských, 

kultúrnych i športových podujatí. Projekt SeniorFEST 2014 prispel k zapájaniu ľudí na 

dôchodku do života v samospráve a ukázal možnosti aktívneho starnutia seniorov. Primátor 

ocenil 4 seniorov titulom Senior roka 2014 a 1 ocenenie udelil Úrad vlády SR.  

 



 23 

 

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. 

Súčasťou podujatia boli aj projekty Na bicykli do práce – súťaž pre firmy, inštitúcie a školy 

(16.- 22.9.), Zves suseda – kampaň za aktívne zdieľanie jazdy v aute a MHD bezplatne.  

 

Nočný beh Telekom Night Run 2014 

Na nočnom bežeckom zápolení si zmeralo kondičku s vyše 4-tisíckou bežcov. Už po 

šiestykrát zažilo hlavné mesto atmosféru nočných bežcov. Špecifická nočná Bratislava a trať – 

9-kilometrov viedla cez mnohé zaujímavé miesta dýchajúce večernou atmosférou mesta, aj  

cez obľúbený bežecký úsek  - električkový tunel pod hradným kopcom.  

 

Stará tržnica – komunitné centrum 

Už viac ako rok užíva Aliancia Stará tržnica o dlhodobom prenájme priestorov Starej 

tržnice. Zmluva otvorila možnosti lepšieho využívania potenciálu mestského historického 

objektu na sprístupnenie širokej verejnosti pri organizovaní rôznorodých podujatí s funkciami 

komunitného a kultúrneho mestského centra.  

 

Korunovačné slávnosti 2014 

Hlavné mesto zažilo honosnú kráľovskú atmosféru tradičných korunovačných slávností. 

13. ročník sa uskutočnil počas víkendu 21. - 22. júna. Korunovačné slávnosti v Bratislave 

patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú 

korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne v 

štvrtý júnový víkend na pamiatku korunovácie najvýznamnejšieho panovníka, ktorý bol 

korunovaný v Bratislave – Márie Terézie (25. 6. 1741). 

 

Bratislava City Card  

Mestská turistická karta aj v roku 2014 umožmila jej držiteľovi bezplatnú prepravu 

v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, a v cene City Card bola taktiež hodinová 

bezplatná pešia prehliadka v širšom historickom centre mesta v anglickom i nemeckom jazyku. 

Karta okrem toho ponúkla zľavy vo vyše 40 kultúrnych, spoločenských a reštauračných 

zariadeniach -  zľavy v mestskom múzeu (20%), galérii (20%), národnom múzeu (10%), na 

kúpaliskách (20%), v predajniach suvenírov (5 – 30%).  

 

Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2014  

Pestrý a bohatý takmer trojmesačný program pripravili organizátori 39. ročníka 

bratislavského festivalu Kultúrne leto a hradné slávnosti 2014. Maratón takmer 300 podujatí na 

s konal od polovice júna do polovice septembra. Aj tento ročník festivalu priniesol množstvo 

zaujímavých interpretov, hudobných, tanečných a divadelných projektov.  

 

VIVA MUSICA 2014 

        10. ročník festivalu opäť ponúkol pestrá paletu kvalitnej hudby. Letný festival bol  

hodnotným umeleckým prínosom. Od svojho prvého ročníka (2005) ponúkol ľuďom to 

najlepšie z klasickej hudby, jazzu a world music formou príťažlivou pre všetkých - pod holým 

nebom, uprostred letného bratislavského Starého mesta a spravidla bez nutnosti platiť 

vstupné. Na úvod festivalu organizátori pripravili predstavenie Sen noci svätojánskej s 

rovnomennou scénickou hudbou nemeckého skladateľa Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.  

 

Víkend historických parkov a záhrad 

Víkend otvorených záhrad pripravilo hlavné mesto spolu s neziskovou organizáciou 

Národný Trust. Ďalší ročník podujatia sa uskutočnil začiatkom júna 2014 (6. až 8. júna). 

Netradičnými formami približujú verejnosti zaujímavé záhrady a parky a lokality, ktoré 

v priebehu roka nie sú bežne prístupné. Cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť 

hodnoty najmä historických parkov a záhrad Bratislavy, či prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe 

a údržbe lokalít podieľajú. 

 

Projekt Bratislava pre všetkých 2014 

Mesto Bratislava opäť otvorilo svoje brány verejnosti. Počas podujatia Bratislava pre 

všetkých, ktoré sa bude konať od 25. do 27. apríla, mesto a jeho organizácie pre návštevníkov 
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pripravili viac ako stovku podujatí. Otvorená bola Zoologická záhrada Bratislava, verejnosť sa 

mohla pozrieť i do kaplnky sv. Jakuba pred Starou tržnicou či do kancelárie primátora a 

viceprimátorov.  

 

ČSOB Bratislava Marathon  

V roku 2014 sa konal už deviaty ročník Bratislavského mestského maratónu - ČSOB 

Bratislava Marathon - populárne slovenské bežecké podujatie profesionálnych i amatérskych 

bežcov.  

 

 

17. ROZPOČET MESTA  

 

17. 1. Hospodárenie mesta  

Rozpočtové hospodárenie za rok 2014 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v 

objeme 1,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 312,7 mil. eur a výdavky 311,6 mil. 

eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho 

prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu dňa 25. júna 2015 uznesením č. 196/2015 schválilo Záverečný účet 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 a hodnotiacu správu za rok 2014. 

 

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014, ktorý vykazuje:  

 

2.1 v bežnom rozpočte príjmy 220 711 096,00 Eur, výdavky 206 802 265,00 Eur a 

prebytok 13 908 831,00 Eur,  

 

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy 17 891 599,00 Eur, výdavky 32 911 270,00 Eur 

a schodok 15 019 671,00 Eur, 

  

2.3 príjmové finančné operácie 74 069 278,00 Eur, výdavkové finančné operácie  

71 878 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 2 191 278,00 Eur.  

 

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný  

v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 vo výške 1 110 840,00 Eur.  

 

4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2014 v sume 1 080 438,00 Eur.  

 

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich 

záverečné účty za rok 2014.  

 

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným 

spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v 

roku 2014 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za 

rok 2014 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur.  

 

7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 pre 

účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur do:  

 

7.1 rezervného fondu 577 691,36 Eur,  

 

7.2 fondu rozvoja bývania 0,00 Eur, 

  

7.3 fondu statickej dopravy 404 039,08 Eur,  

 

7.4 fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 36 627,51 Eur.:  

 

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 obsahujúci 

informácie o rozpočtovom hospodárení bol schválený mestským zastupiteľstvom  

Uznesením č. 196/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 a je zverejnený na stránkach mesta. 

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11036234&p1=11049947
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17.2. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku 

a konsolidovaný celok 

 

Výkazy individuálnej účtovnej závierky hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 sú 

zverejnené v registri účtovných závierok na internetovej adrese: 

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

 

Výkazy konsolidovanej účtovnej závierky hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 sú 

zverejnené v registri účtovných závierok na internetovej adrese: 

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

 

 

17.3. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

Výkaz ziskov a strát hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 je zverejnený v registri 

účtovných závierok na internetovej adrese: 

http://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/financialreport/show/4731661;jsessionid=4L1vVJ1LTJPbNNXQQ6Ng92nwb4m3G

wnRKLPJzgmcDMGCTZc11Xdy!-518694286 

 

Výkaz ziskov a strát za konsolidovaný celok hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 

je zverejnený v registri účtovných závierok na internetovej adrese: 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4828082 

 

17.4. Ostatné  

 

Prijaté granty a transfery  

Informácie o prijatých grantoch a transferoch sú uvedené v Záverečnom účte hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014, ktorý je zverejnený je zverejnený na 

stránkach mesta:  

http://www.bratislava.sk/zaverecny-ucet/d-11048779/p1=11050321 

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty

=11048780 

 

Poskytnuté dotácie  

Informácie o poskytnutých dotáciách sú uvedené v Záverečnom účte hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014, ktorý je zverejnený je zverejnený na stránkach 

mesta:  

http://www.bratislava.sk/zaverecny-ucet/d-11048779/p1=11050321 

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty

=11048780 

 

 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4731661;jsessionid=4L1vVJ1LTJPbNNXQQ6Ng92nwb4m3GwnRKLPJzgmcDMGCTZc11Xdy!-518694286
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4731661;jsessionid=4L1vVJ1LTJPbNNXQQ6Ng92nwb4m3GwnRKLPJzgmcDMGCTZc11Xdy!-518694286
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4731661;jsessionid=4L1vVJ1LTJPbNNXQQ6Ng92nwb4m3GwnRKLPJzgmcDMGCTZc11Xdy!-518694286
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/4828082
http://www.bratislava.sk/zaverecny-ucet/d-11048779/p1=11050321
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11048780
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11048780
http://www.bratislava.sk/zaverecny-ucet/d-11048779/p1=11050321
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11048780
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11048780

