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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, cca. 550 000 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:  JUDr. Ivo Nesrovnal (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 63 22 (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. – 4. stor. n. l.  Limes Romanus, hranica Rímskej ríše vedie stredom dnešného mesta, vojenská 

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

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

jej začlenenie do sústavy kráľovských miest 
1436  Žigmund Luxemburský udelil mestu právo používať erb 
1464  Matej Korvín potvrdil všetky staré privilégiá Bratislavy Zlatou bulou 
1536 – 1784  Hlavné mesto Uhorska 
1543 – 1820  Sídlo ostrihomského arcibiskupa 
1563 –1830  V Dóme sv. Martina korunovácie 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek 
1741 (25.6.)  Korunovácia Márie Terézie  v Dóme sv. Martina 
1775  Mária Terézia prikázala zbúrať mestské hradby, čím podporila stavebný rozvoj 

mesta 
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1805 (26.12.)  Podpísanie Bratislavského mieru v Primaciálnom paláci medzi Francúzskom a 
Rakúskom po bitke pri Slavkove 

1809  Obliehanie mesta napoleonskými vojskami 
1848  Zrušenie poddanstva podpísané Ferdinandom V. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 

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

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

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

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

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

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 predloľhou 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.  
 
 

4. BRATISLAVA – HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky plní funkciu politického, kultúrneho, 
obchodného, vedeckého a spoločenského centra so silným postavením a vzťahmi v širšom 
stredoeurópskom priestore. Hlavné mesto Bratislava leží na úpätí Malých Karpát a rozprestiera sa 
na rozlohe 367,5 km2 na oboch brehoch rieky Dunaj, ktorá je druhou najväčšou európskou riekou. 
S počtom obyvateľov viac ako pol milióna je najväčším mestom Slovenska.  
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Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky od 1. januára 1993. Od tohoto 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 skutčnosťou 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, 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, Eset, Sygic atď. 

 
4.2. Bratislava – mesto turistov  

Bratislava sa stala v ostatných rokoch vyhľadávanou destináciou pre turistické návštevy. 
V roku 2015 navštívilo Bratislavu po prvýkrát viac ako 1 milión návštevníkov, ktorý uskutočnili 2,26 
milóna prenocovaní, čo je rekordný počet návštevníkov aj prenocovaní od roku 2008. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 2014 je to nárast v počte návštevníkov o 26% a v porovnaní s rokom 
2013, ktorý bol rekordným rokom doteraz, je to nárast o 12,36%. Priemerný počet prenocovaní 
v roku 2015 dosiahol 2,12 strávenej noci v Bratislave. Domácich návštevníkov navštívilo Bratislavu 
spolu takmer 343 tisíc a uskutočnili necelý 1 milión prenocovaní, čo je v priemere 2,85 noci na 
návštevníka.  
       
 
4.3. Bratislava – mesto spolupráce 

Rok 2015 bol nielen pre Bratislavu – ale aj pre viacero európskych miest – prvým rokom 
nového funkčného obdobia vedenia mesta. To sa odrazilo aj na skutočnosti, že aktivity a projekty 
v rámci medzinárodnej spolupráce mesta počas roku 2015 boli charakterizované skôr 
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konsolidáciou, systematizáciou, potvrdzovaním strategických záujmov a budovaním solídnej 
základne kontaktov pre nasledujúce obdobie. 
 

Najaktívnejším partnerom spolupráce Bratislavy so zahraničnými mestami bolo v roku 2015 
Brno. Okrem oficiálneho bilaterálneho stretnutia novo-úradujúcich primátorov bol záujem o 
praktickú spoluprácu potvrdený aj kontaktmi na úrovni riaditeľov oboch magistrátov a intenzívnou 
výmenou informácií.        
 

Vďaka dlhodobo budovaným dobrým vzťahom a stabilnej sieti kontaktov pokračovala 
aktívna výmena skúseností v roku 2015 aj s prioritnými partnermi medzinárodnej spolupráce 
Bratislavy – a to s hlavnými mestami susediacich krajín. V roku 2015 boli skúsenosti týchto miest 
prínosné napríklad pri otázke zapojenia hlavných miest do príprav predsedníctva krajín v Rade EÚ, 
či úprave vybraných mestských politík. Z bilaterálneho hľadiska dominovali najmä kontakty 
s Viedňou a Prahou. Na multilaterálnej báze sa zástupcovia uvedenej skupiny miest stretli v roku 
2015 v Bratislave v rámci fóra hlavných miest a regiónov krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska, 
ktorý sa konal v Primaciálnom paláci v dňoch 9. – 10. 6. 2015.  
 

V roku 2015 sa však mesto Bratislava výraznejšie profilovalo najmä aktivitami prepojenými 
s jeho postavením v európskych štruktúrach. V tomto kontexte bol rok 2015 zásadným 
predovšetkým z hľadiska prípravy mesta na veľké podujatia nadchádzajúceho predsedníctva SR 
v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016 a s tým súvisiacou úlohou mesta ako spoluorganizátora 
jedného z otváracích podujatí - 7. európskeho samitu miest a regiónov. Príkladom efektívneho 
dialógu medzi mestami a Európskou komisiou je projekt Starého mosta a budovanie nosného 
systému MHD do Petržalky, v súvislosti s ktorým eurokomisárka pre regionálnu politiku pani C. 
Cretu v roku 2015 navštívila aj Bratislavu.     
 

Rok 2015 priniesol ďalší impulz pre pokračovanie cezhraničnej spolupráce – a to 
predovšetkým vo vzťahu k rakúskemu územiu. Záujem bol potvrdený na oboch stranách podpisom 
dohody o cezhraničnej spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.  
 

K budovaniu pozitívneho obrazu slovenskej metropoly v roku 2015 bezpochyby prispeli aj 
aktivity na domácej pôde. V roku 2015 sa na pôde radnice uskutočnilo 16 prijatí vedúcich 
diplomatických misií cudzích štátov sídliacich v Bratislave. Spolupráca so zastupiteľskými úradmi 
priniesla viacero projektov spolupráce a prispela k zorganizovaniu viacerých podujatí. Praktickým 
príkladom takejto spolupráce bolo v roku 2015 napr. darovanie dvoch zdravotných kresiel 
zariadeniu sociálnych služieb GERIUM ako sponzorský dar Taipeiskej reprezentačnej kancelárie 
mestu Bratislava.  
 

V roku 2015 sa na pôde radnice uskutočnila monitorovacia návšteva Rady Európy, ktorej 
cieľom je pravidelné monitorovanie regionálnej demokracie a implementácie princípov Európskej 
charty miestnej samosprávy. Posledná takáto návšteva sa v Bratislave –  a na Slovensku vôbec – 
konala v roku 2005. Na rozdiel od správy z návštevy v roku 2005 sa medzi návrhy odporúčaní 
dostalo aj odporúčanie vo vzťahu k mestu Bratislava, v ktorom Kongres žiada Výbor ministrov, aby 
odporučil predstaviteľom Slovenskej republiky udeliť Bratislave plný a funkčný status hlavného 
mesta alebo samosprávneho kraja za účelom zabezpečenia efektívnejšieho systému rozhodovania 
o problémoch a politikách, ktoré ovplyvňujú mesto ako celok. 
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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 2015 bol prvým rokom funkčného obdobia nového primátora. V riadnych komunálnych 
voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014 bol za primátora zvolený JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorý 
kandidoval ako nezávislý kandidát.  

 
5.2. Námestníci primátora 

Primátora zastupujú traja námestníci z radov poslancov zastupiteľstva. Nový primátor 
vymenoval aj troch svojich námestníkov: Milana Černého ako prvého štatutárneho zástupcu a ďalej 
Ivetu Plšekovú a Ignáca Koleka. Pán Kolek sa 1.10. vzdal funkcie námestníka a na jeho miesto bola 
na konci novembra vymenovaná Ľudmila Farkašovská. 

 
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.  

V roku 2015 sa konalo 16 zasadnutí zastupiteľstva, z toho 10 riadnych termínov, 6 
pokračujúcich zastupiteľstiev. Zastupiteľstvo v roku 2015 sa prijalo 355 uznesení. 
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Menný zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v r. 2015.  

 
Augustinič Katarína, Ing. 
Bajan Vladimír, Ing. 
Borguľa Martin, Ing. 
Budaj Ján 
Bulla Pavol, Ing. 
Buocik Ján, Mgr. 
Čahojová Dana, MUDr. 
Černá Marta, RNDr. 
Černý Milan, Ing. 
Dostál Ondrej, Mgr. 
Drozd Slavomír, Ing. 
Farkašovská Ľudmila, PhDr.  
Ferenčáková Gabriela 
Greksa Marian 
Grendel Gábor, Mgr. 
Hanulík Peter, Ing. 
Hanulíková Iveta, Ing. 
Hochschorner Peter 
Hrčka Ján, Ing. 
Chren Martin, Ing. 
Jambor Milan  
Jégh Izabella  
Jenčík Radovan 

Káčer Juraj, Ing. 
Kaliský Branislav, Ing. arch.  
Kimerlingová Viera, Ing. 
Kolek Ignác, Ing. 
Korček Tomáš, JUDr.  
Kríž Oliver, Mgr. 
Kuruc Martin, JUDr., Ing. 
Mikulec Richard,JUDr. 
Mrva Ján, Ing. 
Olekšák Radoslav, Mgr., Ing. 
Pätoprstá Elena, Ing. arch., Mgr. art. 
Pilinský Peter, Mgr 
Plšeková Iveta, MUDr.  
Svoreňová Soňa, Ing. 
Šimončičová Katarína, Ing.  
Štasselová Lucia, Ing. arch.  
Tvrdá Jarmila, Ing. 
Uhler Jozef, Mgr. 
Vetrák Milan, JUDr., PhD. 
Weinštuk Roman, Ing. 
Zaťovičová Zdenka, Mgr. 
Žitný Rastislav, Mgr.  

 
5.4. Mestská rada 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislava je iniciatívnym, výkonným a kontrolným 
orgánom mestského zastupiteľstva. Okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora. 
Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady a podpisuje ich uznesenia.  
 

Mestská rada sa skladá z 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov 
na celé funkčné obdobie, 17 starostov mestských častí a 3 námestníkov primátora. V zložení 
mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a politických hnutí zastúpených v 
mestskom zastupiteľstve. Každý z týchto členov mestskej rady, spolu ich je 30, má hlasovacie právo. 
Primátor hlasovacie právo nemá. 
 

Na zasadnutí mestskej rady sa zúčastňuje aj riaditeľ magistrátu, mestský kontrolór, hlavný 
architekt, riaditeľ kancelárie primátora, tlačový tajomník magistrátu a zamestnanci organizačného 
oddelenia a oddelenia informatiky magistrátu, ktorí nemajú hlasovacie právo. Mestská rada sa 
schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac, spravidla v prvý štvrtok v mesiaci, v Primaciálnom 
paláci. V roku 2015 bolo 14 zasadnutí. 

 
5.5. Magistrát  

Magistrát je výkonným orgánom primátora, vykonáva odborné, administratívne a 
organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát vedie 
riaditeľ Mgr. Martin Maruška, ktorého do funkcie vymenoval primátor. Priamy kontakt s občanmi 
zabezpečuje pracovisko Služby občanom, tzv. Front Office, na prízemí budovy bratislavského 
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magistrátu na Primaciálnom námestí.  
V roku 2015 Magistrát zamestnával 538 odborných zamestnancov.  
 
Organizačná štruktúra Magistrátu: 
 

 
 

5.6. Mestský kontrolór  
Funkciu mestského kontrolóra vykonáva v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Ing. Peter Šinály, ktorý bol opätovne zvolený za mestského kontrolóra poslancami MsZ dňa 30. 
apríla 2015 na druhé šesťročné funkčné obdobie. V roku 2015 boli prerokované mestským 
zastupiteľstvom správy z 19 vykonaných kontrol. Prehľadom kontrolnej činnosti útvaru mestského 
kontrolóra za rok 2015 je ročná správa prerokovaná mestským zastupiteľstvom dňa 4. februára 
2016, viac informácií v odkaze na webstránke:  
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11
050264  

 
 

5.7. 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.  
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Starostovia 17 mestských častí Bratislavy: 
 
Bratislava-Čunovo:  Gabriela Ferenčáková 
 
Bratislava-Devín: Ľubica Kolková 
 
Bratislava-Devínska Nová Ves: Milan Jambor 
 
Bratislava-Dúbravka: Martin Zaťovič 
 
Bratislava-Jarovce: Pavel Škodler 
 
Bratislava-Karlova Ves: Dana Čahojová 
 
Bratislava-Lamač: Peter Šramko 
 
Bratislava-Nové Mesto: Rudolf Kusý 
 
Bratislava-Petržalka: Vladimír Bajan 

Bratislava-Podunajské Biskupice: Alžbeta 
Ožvaldová 
 
Bratislava-Rača: Peter Pilinský 
 
Bratislava-Rusovce: Dušan Antoš 
 
Bratislava- Ružinov: Dušan Pekár 
 
Bratislava-Staré Mesto: Radoslav Števčík 
 
Bratislava-Vajnory: Ján Mrva 
 
Bratislava-Vrakuňa: Martin Kuruc 
 
Bratislava-Záhorská Bystrica: Jozef Krúpa 

 
 

6. OTVORENÁ SAMOSPRÁVA  
 

6.1. Prístupný úrad 
          Obyvatelia slovenskej metropoly mohli pri komunikácii s mestom aj v roku 2015 aktívne 
využívať služby, ktoré poskytuje kancelária prvého kontaktu „Front Office“, ktorá sa nachádza na 
prízemí budovy bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí.  

V 2015  zaevidovala samospráva prostredníctvom pracovníkov prvého kontaktu viac ako 70 
tisíc otázok, žiadostí, podnetov nielen od samotných Bratislavčanov, ale aj ľudí mimo mesta a zo 
zahraničia. Najčastejšími boli otázky z 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 ubytovaniach 
Fortuna a Kopčany, resp. aj iných zariadeniach a krízových centrách.  

Bratislavský Front Office slúžil aj ako podateľňa mesta a miesto, kde si môžu občania 
osvedčiť úradné listiny a podpisy. V roku 2015 bolo magistrátom zaevidovaných viac ako 200 tisíc 
podaní a žiadostí zo strany fyzických, právnických osôb a úradne bolo osvedčených takmer 3.000 
listín a 2.800 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 6.000 Bratislavčanov. 
 
6. 2. Sťažnosti a petície 
         V roku 2015 bolo podaných 68 sťažností. Sťažnosti sa týkali odborných útvarov Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti sekcie správy nehnuteľností, sekcie správy komunikácií, 
životného prostredia a stavebných činností, sekcie územného plánovania, sekcie dopravy, sekcie 
financií a sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu. Pri správe nehnuteľností išlo najmä o 
sťažnosti týkajúce sa žiadosti o prenájom alebo odkúpenie pozemku. Pri správe komunikácií 
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sťažnosti smerovali na opravu poškodených cestných zvodidiel, opravu chodníka a výtlkov. Pri 
doprave sa občania sťažovali na osadenie dopravného značenia a na neúmerné zvýšenie ceny 
cestovných lístkov. So sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov sa môžu občania obrátiť na magistrát osobne, prostredníctvom písomnej alebo 
elektronickej formy, pričom pri elektronickej forme musí sťažovateľ potvrdiť sťažnosť do 5 dní 
vlastnoručným podpisom. 
 
 Bratislavčania v roku 2015 podali 21 petícií. Týkali sa najmä problematiky Územného 
plánovania, dopravy, nehnuteľností, správy komunikácií či životného prostredia. Názor občanov 
vyjadrený prostredníctvom petície, bol vypočutý nielen v rámci ich zákonných práv, ale o ich 
požiadavke 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.  
 
6.3. Slobodný prístup k informáciám   

Verejnú kontrolu v bratislavskej samospráve posilňovalo aj zverejňovanie všetkých prijatých 
dokumentov, ekonomických informácií zo života mesta na jeho oficiálnej internetovej stránke. Na 
základe rozhodnutí primátora sú zodpovední zamestnanci magistrátu povinní zverejniť na 
internetovej stránke dokument do 10 pracovných dní od jeho podpísania, vystavenia či doručenia.  

 
6.4. 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. 

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 vysielanie priamych prenosov zo 
zasadnutí mestských poslancov. Na internete našli obyvatelia aj 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 používanie adresy korupcia@bratislava.sk, kde aj anonymne mohli 
poslať podnet na nezákonné, neetické správanie na zamestnancov magistrátu.  

 
6.5. Etický kódex zamestancov  

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. Funkciu etického kancelára zastáva Mestský kontrolór. 

 
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 
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korupcie je tak stav, kedy nie sú jasne stanovené spôsoby etických princípov a žiaduceho 
rozhodovania.  

 
6.6. 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 prvú stredu v mesiaci. Projekt môže využiť každý Bratislavčan bez toho, aby mal 
s primátorom vopred dohodnutý termín stretnutia. 

V priebehu roka 2015 využilo takúto formu komunikácie s primátorom, bratislavskou 
samosprávou viac ako 100 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.  
 
6.7. 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. 

Konflikty v rodine a rodinných vzťahoch  boli  spolu s riešením narušených susedských 
vzťahov, nájomnými  spormi, či problémami na pracoviskách,  najčastejším obsahom záujmu 
občanov o využitie inštitútu mediácie. 

 V roku 2015  navštívilo Mediačnú kanceláriu  48  sporových strán, z toho bolo na mediáciu 
vhodných 36 prípadov a zvyšok bol zrealizovaný formou konzultácie, resp. odkazom na využitie 
iných inštitúcii, napr. Centrum právnej pomoci. Vyriešiť sa mediátorom podarilo 22 prípadov, v 6 
prípadoch sa strany nedohodli a pri 8  prípadoch sa mediácia ani nezačala, protistrana totiž o tento 
druh alternatívneho riešenia sporov  nemala záujem.  

V roku 2015 Mediačná kancelária rozšírila svoju aktivitu  aj o moderovanie verejných 
diskusií, napríklad diskusiu o podzemných garážach pri Justičnom paláci či prezentáciu generelu 
dopravy hlavného mesta.  
 
6.8. Legislatíva a právo 

Legislatívno-právne oddelenie sa okrem bežných činností podieľalo na viacerých osobitných 
procesoch, ktoré smerovali z zefektívneniu fungovania mesta. O. i. zefektívnilo komunikáciu 
s dlžníkmi a proces vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti na súdoch, ako aj výkon právneho 
zastupovania hlavného mesta v sporových veciach v konaniach pred súdmi. Ďalej poskytlo právne 
poradenstvo v oblasti problematiky herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy a v oblasti 
petičného práva. Aktívne riešilo problematiku v oblasti nepovolenej reklamy a vizuálneho smogu, 
zúčastňovalo sa rokovaní s ministerstvom dopravy, s Asociáciou vonkajšej reklamy a 
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jednotlivými reklamnými spoločnosťami, od jesene 2015 priebežne koná na príslušných stavebných 
úradoch za účelom odstraňovania nelegálnej reklamy z pozemkov hlavného mesta. Postihovalo 
priestupky a správne delikty v oblasti taxislužby, v takmer 170 prípadoch zabezpečilo uloženie 
pokuty za porušenie zákona o cestnej doprave a jej následné účinné vymáhanie. V roku 2015 
evidujeme 343 súdnych sporov a 20 začatých exekučných konaní. 
 
 

7. ROZVOJOVÉ PROJEKTY MESTA 
 
7.1. Projekty 
Rok 2015 bol rokom nielen konsolidácie verejných financií, ale podarilo sa pripraviť a naštartovať 
mnohé projekty, ktoré majú charakter rozvoja a výrazného zlepšenia do budúcnosti: 
 
Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy  

Cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou 
správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému 
Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého sa zabezpečila elektronizácia 85 
povinných služieb. Bežné výdavky vo výške 152 tisíc eur boli použité na zabezpečenie externého 
projektového manažmentu, licencií, výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a povinnej 
publicity. Kapitálové výdavky vo výške 1,76 mil. eur boli použité na zabezpečenie výpočtovej 
techniky, komunikačnej infraštruktúry, licencií a vytvorenie integrovaného informačného systému, 
integrácie na systémy mesta a externé moduly.  
 
Projekt BAUM (Bratislava územný manažment) – cieľom projektu je koordinácia územného 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.  
 
Projekt EPOurban - ieľom projektu je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov 
reštrukturalizácie viac vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, 
spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora.  
 
Projekt Oikonet – cieľom projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného 
bývania z multidiciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy 
bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, environmentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne 
atď. 
 
Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti mesta 
Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy, a tým aj zabezpečenie primeranej kvality obytného a 
prírodného prostredia, ochrany zdravia, majetku a vytváranie podmienok pre kvalitný život 
obyvateľov mesta. V rámci projektu bude obnovených 5 verejných plôch (výsadba zelene, 
vybudovanie vodozádržných opatrení, rekonštrukcia, osadenie mobiliáru). 
 
Projekt RESIN – cieľom projektu je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie 
zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť 
podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií 
šitých na mieru mestu. 
 
Projekt NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia 
priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskych fondov. 
 



15  
 

Projekt Incompass – vylepšenie regionálnych politík pre finančne udržateľné kreatívne inkubačné 
jednotky. V rámci udržateľnosti projektu Incompass boli odporúčania Regionálneho 
implementačného plánu Incompass zakomponované do Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie (RIUS) na úrovni samosprávneho kraja. RIUS je východiskový strategický dokument pre 
čerpanie finančných prostriedkov z Integrovaného Regionálneho Operačného Programu na 
regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. 
 
Projekt i.e.SMART – základnou myšlienkou projektu je podporiť a stimulovať kreatívny potenciál 
začínajúcich bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, 
prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave a v partnerských mestách. V rámci 
udržateľnosti projektov i.e.SMART a Difass boli roku 2015 bežné výdavky vo výške 32,3 tis. eur 
použité na školenia a poradenské služby podnikateľov v Smart pointe, prenájom priestorov Smart 
pointu za účelom poskytovania školení a poradenských služieb pre podnikateľov, prípravu a 
realizáciu Finančného fóra pre podnikateľov a s ním spojené technicko-organizačné služby. 
 
Projekt EKOprofit Bratislava – je iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným 
cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň 
znižovať ich prevádzkové náklady. V rámci udržateľnosti projektu EKOprofit Bratislava boli v roku 
2015 bežné výdavky vo výške 21,4 tis. eur použité na poskytovanie environmentálneho 
poradenstva pre podnikateľov, realizáciu environmentálnych auditov vo firmách a ocenenie 
zúčastnených spoločností. Bežné výdavky vo výške 22,4 tis. eur boli použité na reklamné a 
propagačné služby, vytvorenie komunikačných kanálov (webstránka, tlačové správy), grafický 
návrh a tlač reklamných materiálov (letáky, plagáty, roll-up) za účelom prezentácie aktivít 
realizovaných v rámci udržateľnosti projektov i.e. Smart, Difass, EKOprofit Bratislava a suma 5,0 tis. 
eur bola použitá na projekt FabLab. 

  
7. 2. Oddelenie Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO 
pre IROP) 

Riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poveril mesto 
vykonávaním časti svojich úloh v rámci implementačného mechanizmu územných investícií IROP, 
a to na základe „Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 
orgánom“, ktorá sa kreovala v priebehu celého roka 2015. Oddelenie ju uzatvorilo s RO dňa 
28.4.2016. 
 
Oddelenie SO pre IROP vzniklo organizačne dňa 1. apríla 2015, kedy jeho pracovný tím v rámci 
organizačnej schémy magistrátu  tvorili traja pracovníci vrátane vedúceho oddelenia.  
Medzi jeho základné činnosti patrí Programovanie Územia miestneho rozvoja /RIUS (tvorba 
a aktualizácia riadiacej dokumentácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie, manuálu 
procedúr SO pre IROP, návrhy zmien IROP a stratégií EÚ, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIUS, 
spolupráca s RO pri vypracovaní indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušných špecifických cieľov IROP, návrhu výziev na 
predkladanie projektových zámerov a pod.). Ďalej monitorovanie a hodnotenie (vypracovanie 
podkladov do výročnej a záverečnej časti IROP a ďalších správ CKO, RO v zmysle požiadaviek EK) a 
Implementácia, audity a kontroly a Informovanie a komunikácia (spolupráca s primátormi 
a starostami v rámci Územia miestneho rozvoja, ktoré tvorí 17 mestských častí Bratislavy a 35 miest 
a obcí okresov Pezinok, Malacky, Senec.) 
 
 

 



16  
 

8. ŠKOLSTVO 
 

 V hodnotenom období na území Bratislavy bolo evidovaných v sieti škôl a školských 
zariadení SR 86 ZŠ s počtom žiakov 28.691. V tom v 62 štátnych ZŠ sa vzdelávalo 23.303 žiakov, 
v 15-tich súkromných ZŠ 2.137 žiakov a v  9 cirkevných ZŠ 3.251 žiakov. V sieti bolo obecných MŠ 
101 s počtom detí 12.097, súkromných MŠ 29 s počtom detí 1.498 a 8 cirkevných MŠ s počtom 
detí 610.  
 Na území hlavného mesta Bratislavy bolo v sieti registrovaných 29 ZUŠ s počtom žiakov 
14.870 a 11 CVČ s počtom detí 4.103. V 12-tich ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
sa vzdelávalo 9.252 žiakov, v 16 súkromných ZUŠ 4.589 žiakov a v jednej cirkevnej ZUŠ 1.029 
žiakov.  
 Celkové finančné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 ZUŠ a 5 CVČ (v tom aj 
žiaci II. stupňa, žiaci študujúci popri zamestnaní a študenti vysokých škôl a účastníci CVČ do 30 
rokov veku) boli vo výške 9,1 mil. eur čo predstavuje o 277 tis. eur viac ako v roku 2014. 
 
8.1. Základné umelecké školy (ZUŠ) 
 V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta zabezpečovali umeleckú výchovu 
a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravovali žiakov a študentov na 
štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na 
štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, v 
výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe. 
 V školskom roku 2015/2016 absolvovalo ZUŠ 903 žiakov. Z nich 30 absolventov pokračovalo 
na stredných školách s umeleckým zameraním, 26 absolventov bolo prijatých na konzervatórium, 
12 študentov prijali na vysoké školy a univerzity s umeleckým zameraním v SR a 11 absolventov si 
vybrali školy s umeleckým zameraním v Rakúsku (Viedeň), vo Veľkej Británii (Edinburg, Glasgow), 
v Holandsku (Haag) a v Spojených štátoch amerických (Boston). 
 ZUŠ poskytovali priestor pre individuálne talenty, usmerňovali žiakov v ich ďalšej 
profesionálnej orientácii, pripravovali medziodborové vystúpenia, koncertovali, hrali muzikály, 
poskytovali otvorené hodiny, organizovali konferencie pre pedagógov k témam umeleckého 
zamerania, realizovali workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ 
a umeleckých talentov. Vedeli ponúknuť umenie so širokou škálou od klasiky cez folklór až po 
moderné umenie, dokázali vytvoriť atraktívne akcie pre deti a ich rodičov, učili deti zručnostiam a 
tradíciám regiónov.  
 
 V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú: 
ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 
ZUŠ Exnárova 6A, Bratislava 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
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8.2. Centrá voľného času (CVČ) 
Uskutočňovali výchovno-vzdelávaciu pravidelnú záujmovú činnosť, príležitostnú činnosť, 

prázdninovú činnosť, organizovali spontánne voľnočasové aktivity, realizovali vlastné projekty pre 
obyvateľov Bratislavy hlavne vo svojom regióne.  

Pravidelná záujmová činnosť sa realizovala v záujmových útvaroch a krúžkoch. Príležitostná 
(nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňovala formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov, 
exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí. Prázdninová činnosť sa realizovala formou denných 
a poldenných prímestských táborov v mieste sídla centra, formou pobytových táborov a 
odborných sústredení.  

Významnou činnosťou CVČ bola spolupráca s Okresným úradom v Bratislave, odborom 
školstva, oddeleniami školstva miestnych úradov pri zabezpečovaní a organizovaní predmetových 
olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na okresnej, 
ale aj krajskej úrovni. 
  
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR sú:  
CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
CVČ Hlinícka 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača, 
CVČ Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
8.3 Grantové programy 

Hlavné mesto podporilo v roku 2015 kultúrne, spoločenské, športové, dobrovoľnícke či 
vzdelávacie projekty prostredníctvom dvoch vlastných grantových programov Ars Bratislavensis na 
podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí 
a prostredníctvom grantového programu na podporu zmysluplného využívania voľného času detí a 
mládeže Bratislavy v športových, sociálnych a rôznorodých voľnočasových aktivitách. 

Celkovo bolo hlavnému mestu v roku 2015 doručených 501 projektov a mesto z toho 
pomohlo s realizáciou 379 projektom formou získania nenávratného finančného príspevku 
v celkovej výške 225 tisíc Eur. Z toho prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis 
podporilo 131 projektov vo výške 80 tisíc Eur a prostredníctvom grantového programu na podporu 
zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže Bratislavy v športových, sociálnych a 
rôznorodých voľnočasových aktivitách podporilo spolu 248 projektov sumou 145 tisíc Eur. 

 
 

9. MESTO KULTÚRY A ŠPORTU 
 
9.1. Kultúrne inštitúcie 

Galéria mesta Bratislavy (GMB) 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 Múzea mesta Bratislavy dokladujú našu históriu. Mestské múzeum v 
Bratislave, založené v roku 1868, sústreďuje cenné artefakty a historické poznatky, ktoré 
dokumentujú dejiny Bratislavy.  

V roku 2015 zavŕšila plánovanú digitalizáciu zbierkových predmetov. Z celkového počtu 
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33.770 zbierkových predmetov bolo zdigitalizovaných 25.010.  Návštevnosť expozícií a výstav GMB 
v roku 2015 bola 38.640 návštevníkov 

 
Múzeum mesta Bratislavy (MMB) 

V roku 2015 aj v Múzeu mesta Bratislavy vrcholil projekt digitalizácie zbierkových 
predmetov. Celkovo bolo zdigitalizovaných 13.675 kusov. Múzeum vydalo v roku 2015 viaceré 
publikácie propagujúce históriu Bratislavy, expozície a činnosť múzea ako Zborník MMB XXVI, 
a publikáciu Hrad Devín 1913 – 2013. Prezentáciu múzea obohatila aj séria menších publikácií 
o objektoch a expozíciách – Starej radnici, Apponyiho paláci, Michalskej veži, Devíne a Rusovciach, 
Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy vydali anglicko-nemeckú knihu 
o korunováciách v Bratislave. V roku 2015 vyvrcholil dvojročný projekt „Maľované dejiny 
Bratislavy“ s podtitulom Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Séria stretnutí a rozprávaní známeho 
historika a popularizátora našich dejín s deťmi, ktoré následne v ateliéri či doma kreslili jeho 
rozprávanie, vyvrcholila ich následným spracovaním a vydaním vo forme krásnej knihy.  

Návštevnosť všetkých expozícií a výstav dosiahla v uplynulom roku viac ako 200 tisíc osôb, 
čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 16-tisíc. Z toho len hrad Devín navštívilo 
skoro 130 tis. návštevníkov.  
 
Služby knižnice a literárne podujatia 
Mestská knižnica v Bratislave (MKB) je verejnou knižnicou mesta Bratislavy slúžiacou všetkým 
obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju navštevovali všetky vekové 
skupiny používateľov. Za čitateľa knižnice sa v sledovanom období zaregistrovalo 7.223 občanov, 
zrealizovaných bolo takmer 200 tisíc výpožičiek a knižnicu navštívilo spolu 218.170 návštevníkov. 
Knižnica zorganizovala 327 podujatí pre takmer 30 tisíc návštevníkov. Zrealizovali sa hlavné 
projekty: Jarné prázdniny v knižnici, Týždeň slovenských knižníc vrátane Jarného maratónu 
s knihou, Noc s Andersenom, súťaž Bratislava, moje mesto – Osobnosti Bratislavy. 
 
9.2. Šport 
Športoviská STARZu 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečovala 
prevádzku 12 zariadení, ktoré za rok 2015 navštívilo viac ako 474 tisíc platiacich návštevníkov 
v rámci hodín vyčlenených pre verejnosť na Plavárni Pasienky, korčuľovania verejnosti na ZŠ O. 
Nepelu a ZŠ Harmincova, ŠH Harmincova, verejnosti na saunách Delfín, Pasienky, Rosnička, 
fitnescentre Tehelné pole, posilňovni Pasienky. Počet prevádzkových hodín za rok 2015 na 
zariadeniach STARZu bol 54.222 hodín. Okrem platiacich návštevníkov v hodinách vyčlenených pre 
verejnosť zariadenia STARZu počas doby prenájmu rekreačných zariadení, organizovania 
kultúrnych, športových podujatí a zariadení voľne prístupných verejnosti navštívilo ďalších približne 
700 tisíc návštevníkov. Spolu navštívilo zariadenia STARZu približne 1,17 mil. návštevníkov.  Na 
zariadeniach STARZu sa v roku 2015 konalo 447 športových a kultúrno-spoločenských podujatí. 
 
Športové podujatia: 
SILVESTROVSKÝ BEH cez bratislavské mosty  
Bežecké podujatie, ktorého trasa vedie cez všetky bratislavské mosty a po nábreží Dunaja, sa konal 
dňa 31.12.2015 s dĺžkou trate 11 km zaznamenalo rekordný počet 925 účastníkov.  
 
Národný beh  DEVÍN – BRATISLAVA  - 68. ročník  

Dňa 12.04.2015 na trase Devín – Bratislava s dĺžkou trate pre dospelých 11.625 m a pre deti 
2.600 m s rekordným počtom 6.151 účastníkov. sa konal Národný beh z Devína do Bratislavy so 
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slávnostným vyhodnotením na Hviezdoslavovom námestí za účasti významných predstaviteľov 
športového a spoločenského života a víťazov behu. 
 
Cyklotúra „CESTA PRIATEĽSTVA“  

Dňa 30.05.2015 na trase Bratislava – Mossonmagyaróvár – Nickesldorf – Bratislava s dĺžkou 
trate cca 100 km s počtom 859 účastníkov, z toho 500 účastníkov zo Slovenska, 300 účastníkov 
z Maďarska a 59 účastníkov z Rakúska sa uskutočnil 26. ročník medzinárodného podujatia.  

 
 

10. SOCIÁLNY PROGRAM 
  

Oblasť sociálnych služieb generuje v samosprávnom kontexte najzávažnejšie problémy 
súvisiace predovšetkým s demografickým starnutím populácie mesta a fenoménom veľkých miest - 
bezdomovectvom. V Bratislave podľa štatistických údajov v r. 2015 žilo takmer 103.000 seniorov 
nad 60 rokov, z toho dokonca 82 obyvateľov malo viac ako 100 rokov. 

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.  
 
10.1. Zariadenia sociálnych služieb 

Bratislava v roku 2015 poskytovala sociálne služby prostredníctvom týchto svojich 
zariadení: 
 
Zariadenia pre seniorov: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25  kapacita:    83 miest 
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58 kapacita:    60 miest 
Domov jesene života, Hanulova 7/a  kapacita:  204 miest 
Dom tretieho veku, Polereckého 2  kapacita:  263 miest 
Domov seniorov Lamač, Na barine 5  kapacita:  205 miest 
Domov pri kríži, Pri kríži 26  kapacita:  176 miest 
Gerium, Pri trati 47  kapacita:    80 miest 
 
Zariadenia opatrovateľskej služby: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25 kapacita:    24 miest 
Domov jesene života, Sekurisova 8 kapacita:    22 miest 
Gerium, Pri trati 47 kapacita:    34 miest 
 
Denný stacionár: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25  kapacita:      8 miest 
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Nocľaháreň: 
Nocľaháreň MEA CULPA, Hradská 2B,  kapacita:    36 lôžok 

 
10.2. Sociálne aktivity pre ľudí bez domova 
Podpora služieb krízovej intervencie. 

Aj v roku 2015 hlavné mesto naďalej vyvíjalo úsilie zabezpečiť na svojom území pomoc 
a starostlivosť pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii, ľudí v núdzi, či žijúcich v nevyhovujúcich 
životných podmienkach prostredníctvom terénnej sociálnej práce (streetwork) a sociálnych služieb 
krízovej intervencie. Na tento účel poskytlo na terénnu sociálnu prácu finančný príspevok 
občianskemu združeniu Vagus vo výške 20 tisíc eur a taktiež podporilo fungovanie nízkoprahového 
denného centra DOMEC OZ Vagus sumou 50 tisíc eur.  

Sumou 20 tisíc eur bola podporená prevádzka podpornej sociálnej služby občianskeho 
združenia Domov pre každého – stredisko osobnej hygieny, v ktorom sa vytvárajú podmienky na 
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe.  

Hlavné mesto podporilo sumou 5 tisíc eur aj projekt mobilnej ošetrovne Hospitálskej rehole 
Milosrdní bratia, Slovenská provinčná delegatúra, ktorého cieľom je poskytovať ľudom v núdzi 
prvotný zdravotno-sociálny kontakt.  

V roku 2015 bola na základe Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie činnosti, uzavretej 
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave zabezpečená aj prevádzka 
vlastného  zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie - nocľaháreň MEA CULPA. Z rozpočtu 
hlavného mesta bolo na prevádzku nocľahárne MEA CULPA použitých 2.300 eur. Zostávajúca časť 
nákladov na prevádzku vo výške 25.300 eur bola hradená z dotácie poskytnutej hlavnému mestu z 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počas roka 2015 bolo poskytnutých celkovo viac 
ako 10 tisíc nocľahov, čo predstavuje v priemere 30 nocľahov denne, pričom celková kapacita 
nocľahárne  predstavuje 36 nocľahov denne. 

 
Podpora integračných projektov 

Primárnym cieľom pri práci s ľuďmi bez domova je všeobecne podpora ich začlenenia do 
spoločnosti, ktorá v sebe zahŕňa viaceré oblasti (pracovný trh, komunita, rodina, zručnosti, atď...). 
S cieľom zabezpečiť aj túto formu pomoci, vyhlásilo hlavné mesto v roku 2015 výzvu na podporu 
projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova a následne podporilo celkovou sumou 50.000 
eur sedem projektov siedmych mimovládnych subjektov a to: OZ Vagus, OZ Proti prúdu, Armáda 
spásy, o. z., OZ Stopa Slovensko, Depaul Slovensko, n. o., Domov sv. Jána z Boha, n. o., Kresťania 
v meste, o. z.). Prostredníctvom týchto projektov bolo do integračného procesu zapojených 
celkovo 214 ľudí bez domova.  
 
10.3. Podpora rodín 
Mnohodetné rodiny: 

Hlavné mesto SR Bratislava poskytlo pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku 
mnohodetným rodinám v celkovej výške 50.000 eur. Jednalo sa o rodiny, ktoré boli prihlásené na 
trvalý pobyt v hlavnom meste, mali minimálne 4 nezaopatrené deti a o finančný príspevok 
požiadali. Zákonní zástupcovia nezaopatrených detí ju mohli použiť na preplatenie časti nákladov 
spojených s návštevou základnej umeleckej školy, centra voľného času alebo jazykového 
vzdelávania. Pomoc zo strany samosprávy poslúžila aj na zakúpenie hudobného nástroja, 
zaplatenie športového výcviku, krúžkov či získanie detského predplatného cestovného lístka vo 
verejnej hromadnej doprave. V roku 2015 o tento finančný príspevok požiadalo 177 
mnohodetných rodín, v ktorých celkový počet detí bol 789. Výška pomoci tejto v roku 2015 teda 
predstavovala priemerne 63 eur/dieťa. 
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Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (NSSPDaR) - FORTUNÁČIK 
V NSSPDaR FORTUNÁČIK, ktorá pôsobí v priestoroch ubytovne Fortuna v mestskej časti 

Dúbravka, nachádzajú pomoc deti a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii a to formou sociálneho 
poradenstva a záujmovej činnosti. V roku 2015 sa kontinuálne poskytovalo sociálne poradenstvo 
a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov siedmim rodinám. 

Sociálna služba – krízová intervencia je podľa potreby poskytovaná aj ďalším klientom 
z ubytovne Fortuna, mimo určených rodín. V roku 2015 ju využilo 28 klientov, ktorým bolo 
poskytnuté poradenstvo – pomoc zorientovať sa v danej životnej situácii, v ktorej sa klient práve 
nachádza. 
 
10.4. Kancelária Zdravé mesto Bratislava 

Kancelária Zdravé mesto Bratislava (ďalej len „KZM“) sa svojou činnosťou zameriava 
predovšetkým na podporu zdravia obyvateľov hlavného mesta v súlade s projektom Svetovej 
zdravotníckej organizácie „Zdravé mestá“, na zmenu životného štýlu obyvateľov Bratislavy, 
zlepšenie životného a pracovného prostredia hlavného mesta. Formou informatívnej prevencie 
zameranej na praktizovanie zdravého životného štýlu ako najlepšieho spôsobu ako predchádzať 
chorobám sú pre občanov hlavného mesta organizované prednášky, semináre, konferencie, kde sú 
poskytované odborné informácie z oblasti zdravotníctva (napr. racionálna výživa, pohybová 
aktivita, hygiena, fajčenie, drogy, AIDS a pod.).  

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva, Asociáciou diabetikov Slovenska, Národnou transfúznou službou SR, neziskovými 
organizáciami, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo 
uskutočnených 15 akcií. Spolupráca spočíva v podpore finančnej a nefinančnej. Aktivity kancelárie 
vychádzajú zo schváleného plánu práce a z rozpočtu pre príslušný rok. V roku 2015 kancelária  
použila na uvedený účel finančné prostriedky vo výške 2.430 eur. 
 
10.5. Podpora aktívneho života seniorov 

Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života v meste je pre Bratislavu mimoriadne 
dôležitá téma. Nie len preto, že počet seniorov rastie, ale najmä preto, že hlavné mesto SR 
Bratislava má v záujme 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. 
Rada bratislavských seniorov ako poradný orgán primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
sústreďuje pozornosť na otázky, ktoré sa týkajú postavenia seniorov, s cieľom vytvoriť priestor pre 
prípravu stratégie aktívneho starnutia a zapájania seniorov do verejného života. 

V roku 2105 bolo v spolupráci so základnými umeleckými školami, centrami voľného času, 
Univerzitou Komenského v Bratislave, Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, Mestskou 
knižnicou a občianskymi združeniami zorganizovaných 9 akcií. Medzi najznámejšie patria Jarný 
koncert pre seniorov, Letná bratislavská univerzita seniorov, Festival filmov o zdraví, Deň zdravia, 
Vlastivedné vychádzky, Štedrovečený stôl pre osamelých seniorov, atď. 
 
10.6. Zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Resocializačné stredisko RETEST na Ľadovej ul. 11 s kapacitou 13 lôžok ako koedukovaná 
terapeutická komunita určená pre plnoleté osoby so závislosťou od psychoaktívnych látok 
napomáhalo aktivizovať vnútorné schopnosti klientov na prekonanie psychických, fyzických 
a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života 
v prirodzenom prostredí. 
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10.7. MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Má sídlo na Šafárikovom nám. č. 3, v Bratislave a je mestskou príspevkovou organizáciou, 
ktorá vytvára podmienky a prispieva k rozvoju špecifickej oblasti služieb akou je pohrebníctvo. 
V rámci svojho poslania zabezpečuje najmä činnosti: 

- spravuje a udržiava pohrebiská a krematórium, ktoré jej boli zverené do správy,  
- vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadu z pohrebísk a s prevádzkou 

mechanizmov slúžiacich na zabezpečenie prevádzky pohrebísk a krematória, 
- spravuje, udržiava a prevádzkuje objekty zverené do správy a užívania hlavným mestom  
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, rozširovania a rekonštrukcie 

pohrebísk, 
- spravuje, prevádzkuje, udržiava, obnovuje vojnové hroby vo vlastníctve hlavného mesta. 
 
V roku 2015 bolo vykonaných 500 inhumácií (klasické pochovania do zeme) a 1.126 kremácií. 

Percentuálny podiel organizácie MARIANUM na trhu služieb v Bratislave je v oblasti poskytovania 
pohrebných služieb 49,02% a v oblasti poskytovania kremačných služieb je podiel na trhu 44,88%. 

 
Merateľné ukazovatele: 
- počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch  76.834 
- počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória  11.873 
- celkový počet udržiavaných hrobových, urnových a kryptových miest k 31.12.2015  88.707 
- celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch                 74,9 ha 
 

Schválený rozpočet na rok 2015 bol po úprave v celkovej výške viac ako 3,5 mil. eur. 
Pozostával z príspevku na nájomné vo výške 2,96 mil. eur, z príspevku na bežné výdavky hlavnej 
činnosti vo výške 596 tisíc eur vrátane starostlivosti o vojnové hroby a z príspevku na starostlivosť 
o vojnové hroby zo štátneho rozpočtu vo výške 8.288 €. (Príspevok na nájomné vykrýva nájomné 
platené hlavnému mestu v zmysle zmluvy o nájme.)  

 
10.8. Ubytovne  

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nemá právnu 
subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet magistrátu. Zabezpečuje 
ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy a to najmä rodinám a osamelým rodičom 
s deťmi, odchovancom DD po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a organizácií 
v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta. V ubytovni je tiež vyčlenených 10 obytných miestností 
určených obyvateľovom Bratislavy na nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej 
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou. 
 Kapacita ubytovne je 361 osôb. Priemerná obsadenosť ubytovne bola 332 osôb. 
Z celkového počtu klientov tvorili úplné rodiny 38%, neúplné rodiny 35%, jednotlivci 1,5%, 
odchovanci detských domovov 0,5%, zamestnanci 25%.  
 

Ubytovňa Kopčany – má rovnaký status ako ubytovňa Fortuna. V roku 2015 bola zahájená 
v rámci možností obnova, opravy a údržba zastaraného technického zariadenia budovy. Došlo 
k dohode s OZ ULITA o pomoci pri rozšírení priestorov na činnosť ULIT-y s cieľom zabezpečiť 
možnosť doučovania a mimoškolských aktivít detí ubytovaných v ubytovni ako aj detí bývajúcich 
v okolitých nájomných bytoch. Prebiehala zároveň spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny, odborom sociálnej kurately.  



23  
 

V priemere ubytovňa poskytla v roku 2015 ubytovanie 195 ľuďom odkázaných na sociálnu 
pomoc mesta z toho 90 deťom.  
 
10.9. Krízové centrum Repuls  

Krízové centrum Repuls (ďalej len "KC") je zariadením hlavného mesta, zriadené podľa ods.1, 
písm. h) zákona č.305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "SPODaSK"). Výkon opatrení SPODaSK sa poskytuje dieťaťu, 
rodine a plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v krízovej životnej situácií. Činnosť je 
vykonávaná rezidenciálnou (pobytovou) a ambulantnou formou. Dĺžka pobytu v KC vyplýva zo 
Štatútu krízového centra a je spravidla šesť mesiacov, pri individuálnom prehodnotení je možné 
pobyt predĺžiť alebo skrátiť. Kapacita krízového centra je 49 miest, 46 miest je určených na 
pobytovú starostlivosť, z toho šiestimi miestami pokrývame rozhodnutie súdu o výchovnom alebo 
predbežnom opatrení. Tri miesta sú vyhradené pre ambulantnú klientelu. 
 
10.10. 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 869 bytov.  

 
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 2014 pridelilo hlavné mesto 83 bytov novým nájomcom, v roku 2015 je to 41 bytov. 

 
 

11. MOBILITA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
11.1. Opravy ciest 

Pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky realizovalo hlavné mesto počas letných 
a zimných mesiacoch opravy ciest, ktoré má vo svojej správe. Oddelenie správy komunikácií (OSK) 
pripravilo v priebehu roka harmonogram rekonštrukčných prác, ktoré sa týkajú predovšetkým 
lokálnych opráv mestských komunikácií I. a II. triedy vo všetkých mestských častiach, ale aj opravy 
chodníkov a zastávok mestskej hromadnej dopravy.  
 
Na bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné 
svetelné signalizácie bolo vynaložených celkovo 6,78 mil. € 
 
V rámci rutinnej a štandardnej údržby boli zrealizované tieto činnosti: 
 
Údržba ciest v celkovej výške 2,85 mil. eur 

V rámci údržby ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 386 km a 295 km 
chodníkov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepadov 
vozoviek, opravy chodníkov, mreží a poklopov, čistenie uličných vpustí).  
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V rámci efektívneho hospodárenia hlavného mesta bol v auguste navýšený rozpočet OSK o sumu 
1,1 milióna eur. V rámci tejto sumy boli realizované veľkoplošné opravy komunikácií Rázusovo 
nábrežie, Staromestská, Námestie 1. mája, Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu, Štefánikova, 
Štefanovičova, Svätoplukova, Krajinská, Popradská, Krížna, Trnavská, kruhový objazd – Vajnory, 
Kukučínova pri Istropolise, Kukučínova od Slimáka po križovatku s Jarošovou, Dúbravka, Záhorská 
ulica, Osuského od Nám. Hraničiarov po Gessayovú a budovanie nových betónových zastávok 
MHD Pekná cesta, Romanova, Šintavská, Budatínska, Einsteinova. 

Okrem samotnej výmeny konštrukčných vrstiev vozoviek boli opravované poškodené 
obrubníky, vymieňané uličné vpusty ako aj poškodené poklopy na vývodoch inžinierskych sieti. V 
rámci bežnej úpravy boli realizované aj bezbariérové úpravy chodníkov a priechodov pre chodcov. 
Vybudovaných bolo 5 ks v MČ Petržalka, 16 ks v MČ Staré Mesto 13 ks v MČ Ružinov. V priebehu 
roka bolo zabezpečené vyčistenie znečistených uličných vpustov v celkovom počte 2039 ks. 
 
Údržba mostov v celkovej výške 269,8 tis. eur 

V správe hlavného mesta je 101 mostov, 28 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy. 
Údržba spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a 
opravách výťahov (most Apollo, lávka pri Inchebe).  

V správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých 
schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch.  
 
Údržba zvislého dopravného značenia v celkovej výške 78,8 tis. eur  

Rozpočtové prostriedky na údržbu zvislého dopravného značenia boli v roku 2015 čerpané 
na realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu 
hl. mesta, na opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami, 
výmenu schátralého a nevyhovujúceho dopravného značenia, (dopravné značky, dopravné 
zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...), obnovu 
zvislého značenia po revitalizácii Námestia Franza Liszta, a na operatívne plnenie úloh pri 
zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 
Údržba vodorovného dopravného značenia v celkovej výške 239,1 tis. eur 

Údržba vodorovného dopravného značenia bola zameraná na obnovu existujúceho 
značenia, obnovu všetkých priechodov pred školami, úloh pri zabezpečovaní bezpečnosti a 
plynulosti dopravy. 
 
Údržba cestnej svetelnej signalizácie v celkovej výške 650,5 tis. eur 

V správe hlavného mesta je 175 križovatiek, 12 dopytových a chodeckých zariadení, 1 ks 
meteostanice, 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálneho počítača riadenia dopravy.  
V rámci údržby cestnej svetelnej signalizácie bolo zrealizované:  

- oprava a výmena 63 ks dopytových tlačidiel pre chodcov, 
- výmena 71 ks svetelných zdrojov v návestidlách, 
- oprava 8 ks havarovaných stožiarov, 
- oprava 24 ks indukčných slučiek na križovatkách, 
- oprava výmena kabeláže na 11 križovatkách, 
- oprava centrálneho počítača a kamerového systému riadenia dopravy na Krajskom 

dopravnom inšpektoráte, 
- realizácia riadenia BUS pruhu Lamačská, 
- sprevádzkovanie meteostanice na moste Apollo pre zimnú údržbu. 
- údržba zvodidiel a zábradlí v celkovej výške 105,6 tis. eur 
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Realizovali sa aj opravy a údržba zvodidiel a zábradlí na komunikáciách v správe hlavného mesta, 
oprava zvodidiel a plotov po haváriách 
 
Údržba kolektorov v celkovej výške 232,6 tis. eur - bola zameraná na plynulý chod kolektorov, 
opravy a údržbu meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, odstraňovanie havárií. Boli 
sprevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, 
Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie, 
Uršulínska - Františkánska, Košická, Most SNP, Most Apollo, Pribinova, Landererova. 
 
11.2. 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 4,38 
milióna m2 miestnych komunikácií, takmer 358 tisíc m2 námestí, chodníkov a lávok a mostov, 249 
zastávok MHD, 257 ník, 1.228 priechodov pre chodcov a 7.609 m2 podchodov, cesty II. a III. triedy a 
nájazdy na štátne cesty v celkovej dĺžke 449 km. 
 
11.3. Starý most – rekonštrukcia 

Výstavba bratislavského Starého mosta veľmi intenzívne pokračovala v priebehu roku 2015. 
Starý most rekonštruuje Združenie MHD – STARÝ MOST, ktoré mesto vybralo vo verejnom 
obstarávaní, a je zložené z firiem Eurovia SK, Eurovia CS a SMP CZ. 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 ukončené do konca roka 2015.  

Práce na Nosnom systéme MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť 
Šafárikovo nám. – Bosákova ul. boli ukončené 15.12.2015 a začal sa náročný proces kolaudácie 150 
stavebných objektov. Náklady na výstavbu v roku 2015 predstavovali objem 64 mil. eur.  

Projekt bol spolufinancovaný z EÚ fondov v rámci Operačného programu Doprava. Bolo 
vytvorené koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou, 
prepojenie trás pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, premostenie Dunaja pre rôzne 
inžinierske siete. V roku 2015 sa začalo s prípravou projektových prác Nosného systému MHD v 
Bratislave, I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova – 
Janíkov dvor. Boli podpísané prvé zmluvy s dodávateľmi. 
 
11.4. Verejná doprava 

Najväčším dopravcom na území mesta je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
(DPB), ktorej 100% vlastníkom akcií je Hlavné mesto. 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 700,0 km (50 km električkovej dopravnej siete; 45 km 
trolejbusovej dopravnej siete a 605 km autobusovej dopravnej siete) s celkovou prepravnou 
dĺžkou liniek 2.427 km. Dopravná obsluha je zabezpečená 1.500 fyzickými zastávkami.  

 
Cieľ poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja 

pre trvalo udržateľnú dopravu v meste sa podarilo nasledujúcimi ukazovateľmi:  
Počet prepravených osôb   251 mil. osôb/r. 
Počet liniek (vrátane nočných)  126 
Počet vypravovaných vozidiel  600 
Počet prevádzkovaných autobusov  488 
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Počet prevádzkovaných trolejbusov  198 
Počet prevádzkovaných električiek  263 
Objem dopravných výkonov   44,4 mil. vozokilometrov 
Dĺžka prepravnej siete   700 km 
Prepravná dĺžka liniek   2427 km 
 
Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik 

Bratislava, a.s., v roku 2015 náklady v objeme 122 mil. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z 
rozpočtu mesta 59,3 mil. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v sume 62,7 mil. eur.  K 31.12.2015 
dosiahla spoločnosť zisk vo výške 572,2 tis. eur. 

 
Podarilo sa realizovať aj ďalší dôležitý cieľ verejnej dopravy: poskytovať verejnú hromadnú 

osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu 
individuálnej automobilovej doprave.  Príprava a realizácia III. etapy Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji („IDS BK“) na základe úloh vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy 
uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a.s. a jej zriaďovateľmi Bratislavským samosprávnym krajom 
(a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava.  

 
Počas prvého štvrťroka prebiehali rokovania o podmienkach zavedenia III. etapy a následne 

prípravné práce súvisiace so štartom. Mnohé z týchto prác sa doťahovali až v posledných dňoch, 
na dostatočné informovanie verejnosti preto nezostal dostatok času. Aj napriek týmto 
komunikačným nedostatkom bola III. etapa IDS BK dňa 1.11.2015 spustená. Zahŕňa územie 
okresov Pezinok, Senec a priľahlých obcí v Trnavskom kraji. Na základe jednotných prepravných a 
tarifných podmienok je možné cestovať u troch zapojených dopravcov – Dopravný podnik 
Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko na jeden cestovný lístok. Pre zlepšenie 
orientácie cestujúcich sú všetky regionálne linky označené číslom linky (ako ho poznáme z MHD), 
ktoré sa zobrazuje priamo na informačných tabuliach. 
 
11.5. Cyklodoprava  

Podpora cyklistickej dopravy bola jednou z priorít bratislavskej samosprávy aj v roku 2015. 
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 tohto 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. 

 
Cyklotrasy  
 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) v súlade s hlavným predmetom 
činnosti organizácie spravuje hlavné cyklistické trasy na území hlavného mesta v celkovej dĺžke 63 
km: 

• Moravsko-dunajská cyklistická cesta, úsek Most Lafranconi – Devínske jazero, 
• Medzinárodná dunajská cyklistická cesta, úsek Berg – Čunovo, 
• Račianska radiála, úsek Železničná stanica Vinohrady – Nám. Andreja Hlinku, 
• Južná radiála – Chorvátske rameno, úsek Bosákova – Antolská, 
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• Dúbravská radiála, úsek Most Lafranconi – Ľuda Zúbka, 
• Cyklistická trasa Malý Dunaj, úsek Vlčie hrdlo – Hradská, 
• Podunajské Biskupice – Vrakuňa, 
• Košická, 
• Trenčianska – Bajkalská, 
• Bajkalská, 
• Špitálska – Štúrova, 
• Májkova, 
• Blumentálska – Obchodná, 
• Dunajská, 
• Pribinova, 2. Časť, 
• Prístavná, úsek Most Apollo – Prístavný most. 

 
Z bežných výdavkov boli realizované opravy a údržba cyklistických trás, čistenie komunikácií, 

opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, inštalácia 45 cyklistických stojanov, 
úpravy priechodov na cyklotrasách. Z bežných výdavkov bola zabezpečená aj realizácia 
dopravného značenia pre cyklistov na úsekoch Prístavný most – Ovsište a Staré Mesto – Dunajská.  
 

Realizovali sa nasledovné cyklotrasy a práce v objeme 36,47 tis. Eur z bežných výdavkov 
a 93,4 tis. Eur z kapitálových výdavkov.  
Z kapitálových výdavkov bola zabezpečená prípravná dokumentácia cyklotrás Podunajské 
Biskupice – Trojičné nám. – žel. stanica, Jelačičova – Metodova, Starohájska, prístupovej 
komunikácie na Južnú radiálu pri objekte SVP vetva A a vetva B a výstavba a rekonštrukcia 
cyklotrás: 

1. cyklotrasa Trenčianska, úsek: Bajkalská – Dulovo námestie, vybudovaním ktorej sa zlepšila 
preferencia cyklistov a kontinuita existujúcej cyklotrasy. Súčasťou nového riešenia bola aj 
úprava cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Trenčianska – Miletičova, kde pribudla 
signalizácia pre cyklistov. 

2. cyklotrasa objekt SVP – Eurovelo 6, vetva A - predmetom prác bolo rozšírenie a úprava  
prepojovacej komunikácie medzi cyklotrasou tzv.,. Južná radiála vedenej popri Chorvátskom 
ramene  a medzinárodnou cyklotrasou tzv. Eurovelo 6 /pravobrežná hrádza Dunaja/, čím 
sme vylepšili podmienky pre cyklistov. 

3. úprava nivelety cyklistického chodníka v Karloveskom ramene – z dôvodu častého 
zaplavovania cyklistického chodníka predovšetkým v úseku medzi mostom nad Čiernym 
potokom a areálom záhrady BVS, a. s., neustále prichádzalo k jeho znehodnocovaniu, preto 
bolo nutné realizovať predmetné práce.  

 
 

12.  ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A REGULÁCIA VÝSTAVBY 
 

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

• Participácia na obstarávaní Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy – 
zabezpečovanie prerokovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.  

• Zabezpečovanie dlhodobého procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny 
a doplnky 04 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane obstarania Správy o hodnotení 
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strategického dokumentu Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,  

• Účasť na dlhodobom medzinárodnom projekte OIKONET – o výskume súčasného bývania 
z hľadiska multidisplinárneho pohľadu so záberom do architektúry, urbanizmu, životného 
prostredia, ekonómie, kultúry a sociálnych záležitostí – účasť na 2 medzinárodných 
workshopoch,  

• Účasť na medzinárodnom projekte BAUM – dopracovanie a dorokovanie akčného plánu I. 
etapy projektu, príprava ďalšej etapy projektu, 

• Projekt Ropovod Bratislava – Schwechat – získavanie informácií, príprava materiálov na 
rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, 

• Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím 
podkladom v zmysle stavebného zákona – celkovo 28 projektov, 

• Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovanej územnoplánovacej 
dokumentácii v zmysle stavebného zákona – celkovo 25 projektov, 

• Kontinuálne sledovanie podnetov pre zmeny územného plánu – celkovo 34 spisov, 
• Vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti podľa §140a ods.3, §140b zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 4 
ods.3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení: tzv. Záväzné stanovisko 
hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti – celkovo 358 + 36 v rámci konania o 
dodatočnom povolení stavby,  

• Stanoviská k investičným zámerom – odborná posudzovacia činnosť v rámci výkonu 
územnoplánovacej činnosti: tzv. Územnoplánovacia informácia a stanovisko k investičnému 
zámeru resp. Stanovisko k investičnému zámeru – celkovo 61 

• Ostatné odborné stanoviská – odpovede na žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 
hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti – spolu cca 500, 

• Ostatné odborné stanoviská – odborná posudzovacia činnosť v rámci výkonu 
územnoplánovacej činnosti: tzv. Územnoplánovacia informácia – celkovo 1236. 

 
  
13.  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 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. 
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14. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Bratislavský magistrát sa stará o bezmála 200 hektárov zelených, trávnatých plôch, pričom 
jedným z najcennejších území je chránený areál Horského parku.  
 
14.1. Mestská zeleň 

Z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy bolo v roku 2015 na údržbu zelene vynaložených 
viac ako 1 milión eur. Najväčší objem finančných prostriedkov  bol vynaložený na údržbu sídliskovej 
zelene – kosenie, čistenie a starostlivosť o dreviny (orez 185 stromov, 28 000 m2 kríkov) a výruby 
drevín (65 stromov). Časť finančných prostriedkov bola vynaložená na opravu mobiliáru v zeleni 
(lavičky, altánky, smetné koše a pod.), ako aj osadenie nových lavičiek a smetných košov. Na údržbu 
a revitalizáciu chráneného areálu Horský park bolo v roku 2015 vynaložených cca 50 000 eur.  

Do revitalizácie oddychových, zelených zón investoval magistrát z celkového rozpočtu 
takmer 183 tisíc eur. Výraznou revitalizáciou prešli centrálne mestské zóny ako Námestie Franza 
Liszta, kde boli realizované výsadby mobilných nádob, zrekonštruované a osadené nové lavičky, 
trvalkové záhony boli založené na Floriánskom námestí, Krížnej – Karadžičovej, Záhradníckej – 
Karadžičovej, Šulekovej – Timravinej, živé ploty a trvalky spolu s cibuľovinami na Štúrovej ul.,  
kobercový trávnik bol položený na Námestí Eugena Suchoňa, výsadba stromov za 94-tisíc eur sa 
realizovala v mestských častiach Ružinov, Nové Mesto, Podunajské Biskupice, Petržalka, Rača a na 
Dolnozemskej ul. spolu s výsadbou krov. Výsadba živého plota a vzrastlej zelene na Štefanovičovej 
ul. bola spolufinancovaná spoločnosťou Dell. Počas roku 2015 samospráva vysadila 2545 
suchomilných trvaliek, 50 jarných cibuľovín, 215 stromov, 49 kríkov a položila 302 m2 kobercového 
trávnika. 
 
14.2. Nelegálne grafity 

Na odstraňovanie nelegálnych grafitov bolo v roku 2015 z rozpočtu pridelených 85 000 eur. 
Celkovo bolo predložených 44 žiadostí, pričom úplných a posudzovaných komisiou bolo 40 žiadostí, 
ktorým bol pridelený finančný príspevok. 
 
14.3 Veterinárna asanácia 

Hlavné mesto SR Bratislavy v súvislosti s veterinárnou asanáciou a v spolupráci 
s občianskym združením Sloboda zvierat odchytili z verejných priestranstiev spolu 1 694 túlavých 
zvierat, odstránili 575 kadáverov, odchytili a sterilizovali 208 divožijúcich mačiek. 
 
14.4 Nelegálne skládky  

Hlavné mesto SR Bratislavy dostalo v roku 2015 celkovo 220 podnetov na nelegálne skládky. 
Z celkového počtu vyčistilo 20 nelegálnych skládok v objeme 516 ton. Jednalo sa o nelegálne 
skládky umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlavné mesto využilo možnosť dotácie z Environmentálneho fondu. Do spomínaného projektu bolo 
zahrnutých 14 z 20-tich nelegálnych skládok, čo predstavovalo úsporu viac ako 8 tisíc eur (95% 
nákladov preplatil Environmentálny fond). 

 
14.5. Odpadové hospodárstvo 

V odpadovom hospodárstve boli úlohy zamerané na skvalitnenie výkonu zberu a prepravy 
komunálnych odpadov a vytváranie podmienok pre triedený zber. Pre účely zabezpečenia 
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štandardov triedeného zberu bolo v individuálnej bytovej výstavbe v mestských častiach Ružinov 
(územie Trnávka, Prievoz) a Podunajských Biskupiciach zriadených cca 30 zberných hniezd pre 
triedený odpad.  

Na jar a na jeseň bol zrealizovaný zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok, 
najmä starých náterových látok, riedidiel, pesticídov, autobatérií, elektrospotrebičov. Vyzbieralo sa 
75 ton tohto odpadu za účelom jeho prepravy na zhodnotenie alebo zneškodnenie, čím sa 
zabezpečilo odčlenenie nebezpečných látok z komunálneho odpadu.  

Riešené bolo premiestnenie kontajnerov z pozemných komunikácií a budovanie 
kontajnerových stanovíšť za účelom dodržiavania čistoty, nezneužívania kontajnerov osobami, pre 
ktoré nie sú zberné nádoby/kontajnery určené (spolu 64 stanovíšť). Z úloh vyplývajúcich z VZN  č. 
12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo posúdených 
258 žiadostí o zmenu zapojenia sa v systéme zberu a bolo vykonaných 32 kontrol zapojenia sa 
v systéme zberu alebo dostatočnosti počtu zberných nádob/kontajnerov a intervalu odvozu. 
 
14.6. Environmentálne záťaže 
 Hlavné mesto sa aktívne zúčastňuje na konaniach a terénnych obhliadkach lokalít 
s výskytom environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve a priamej 
správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2015 je prebiehajúcich 8 konaní pre lokality 
s výskytom environmentálnych záťaží. 
 
14.7. Malý zdroj znečistenia ovzdušia 
 K povoleniu stavby, k zmene stavby a k prevádzke malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
bolo vybavených za rok 2015 celkovo 2042 žiadostí. Za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia bolo vydaných 370 oznámení o nulovom poplatku a 156 rozhodnutí 
o poplatku, pričom celkový výnos predstavoval viac ako 5700 eur. 
 
14.8. ZOO Bratislava  

V roku 2015 ZOO Bratislava zavŕšila 55 rokov svojej činnosti. V hodnotenom období bola pre 
deti sprístupnená tzv. "Detská rezervácia". Zvýšená pozornosť bola venovaná rekonštrukcii a úprave 
jestvujúcich objektov, ubikácií a vonkajších výbehov zvierat. V roku 2015 ZOO Bratislava chovala 
958 jedincov živočíchov v 167 druhoch.  
 
 

15. ROZPOČET MESTA  
15. 1. Hospodárenie mesta 

Rozpočtové hospodárenie za rok 2015 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v 
objeme 7,3 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 350,3 mil. eur a výdavky 342,9 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 29.6. - 30.6. 2016 uznesením č. 525/2016 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2015 a hodnotiacu správu za rok 2015. 

 
Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykazuje nasledujúce ukazovatele: 

• v bežnom rozpočte  
o príjmy 238,1 mil. Eur 
o výdavky 214,9 mil. Eur  
o prebytok 23,mil. Eur, 
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• v kapitálovom rozpočte 
o príjmy 52,5 mil. Eur 
o výdavky 85,6 mil. Eur  
o schodok 33,2 mil. Eur, 

• príjmové finančné operácie 59,7 mil. Eur 
• výdavkové finančné operácie 42,4 mil. Eur  
• prebytok finančných operácií 17,3 mil. Eur. 
 
• Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v 

záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vo výške 9,927 mil. Eur. 
• Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2015 v sume 7,347 mil. Eur. 
 

Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným 
spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 
2015 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 s 
prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6,3 mil. Eur. 
 

Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 pre 
účely tvorby peňažných fondov takto: 

• rezervný fond 5,89 mil. Eur, 
• fond rozvoja bývania 428,3 tisíc Eur, 
• fond statickej dopravy 1,49 mil. Eur, 
• fond na podporu rozvoja telesnej kultúry 5,8 tisíc Eur. 

 
Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 obsahujúci 

informácie o rozpočtovom hospodárení bol schválený mestským zastupiteľstvom Uznesením  
č. uznesením č. 525/2016 zo dňa 29.6. - 30.6. 2016 a je zverejnený na stránkach mesta na adrese: 
http://www.bratislava.sk/zaverecny-ucet/d-11051302/p1=11050321 

 
15.2. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

Rozpočet na rok 2015 bol až do apríla v rozpočtovom provizóriu. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo rozpočet na roky 2015-2017 dňa 9.4.2015. Ako sa konštatovalo v predkladacej správe 
schváleného rozpočtu „Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2015 je 
stabilizačným rozpočtom, ktorým dochádza k zabráneniu finančného kolapsu mesta a vytvára 
predpoklad pre postupné ozdravenie mestských financií. Vysoký dlh, neuhradené faktúry po 
lehote splatnosti, nevýhodné zmluvy, nekoordinované čerpanie projektov EU s možnosťami mesta 
priviedli Bratislavu na pokraj finančného kolapsu. Hlavnou úlohou nového vedenia mesta je 
okamžite zaviesť opatrenia, ktoré zamedzia plytvaniu, zefektívnenia procesov tak, aby v 
nasledujúcich rokoch boli naplnené ciele poslancov a mesta“. 

 
V rámci základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je 

možné konštatovať, že stabilizácia rozpočtu bola úspešná, zabránilo sa finančnému kolapsu 
mesta a medziročne sa ponížili aj záväzky mesta. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 
2015 prebytok 7 347,0 tis. eur a boli naplnené aj základné ciele rozpočtu. Konkrétne sa jedná o 
projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ, ktoré sa realizovali predovšetkým v oblastiach 
dopravy a dopravnej infraštruktúry, informatizácie služieb samosprávy. Suverénne najväčším 
projektom bola rekonštrukcia Starého mosta a budovanie 1. etapy nosného systému MHD, ktorá 
sa úspešne dokončila a finančne vysporiadala. 
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Finančná stabilita mesta, celkový výsledok hospodárenia a zabezpečenie financovania 
samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta, vzhľadom na vyššie uvedené, bolo zabezpečené 
priebežným sledovaním a korigovaním výdavkov, dôsledným riadením a sledovaním projektov 
spolufinancovaných z prostriedkov EU a prijatím návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva 
financií SR vo výške 7 500,0 tis. eur. 

 
Aj napriek uplatneniu regulácie a šetrenia výdavkov, podarilo sa vytvoriť priestor aj na 

realizáciu investičných programov v rozsahu takmer 70 mil. eur. Hlavné mesto v uplynulom roku 
realizovalo výstavbu Nosného dopravného systému – prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 
nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul. Kapitálové výdavky na realizáciu výstavby Nosného 
dopravného systému predstavovali 64 mil. eur. Bola dokončená modernizácia električkových tratí 
Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži, Radlinského – Štefanovičova a začala sa modernizácia 
električkových tratí Vajnorská radiála, Ružinovská radiála a Karloveská radiála. Na modernizácie 
električkových tratí boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 5,9 mil. eur. V roku 2015 bola 
ukončená implementácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, ktorého cieľom 
je zefektívniť styk občanov a podnikateľov so samosprávou sprístupnením elektronických služieb. 
Na realizáciu tohto projektu boli v roku 2015 vynaložené finančné prostriedky vo výške 2,23 mil. 
eur. Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2015 poskytlo Dopravnému podniku Bratislava a.s. 
kapitálový transfer vo výške 9,8 mil. eur. Suma 7,5 mil. eur bola použitá na 5 % spolufinancovanie z 
rozpočtu mesta na nákup električiek vo výške 5,15 mil. eur, nákup trolejbusov vo výške 1,76 mil. 
eur a modernizáciu údržbovej základne 1. etapa v hodnote 627,6 tis. eur. Suma 2,2 mil. eur bola 
použitá na splátky úverov – autobusy a kapitálový transfer vo výške 69,8 tis. eur bol použitý na 
úpravu informačného systému súvisiaceho so zavedením 3. etapy integrovanej dopravy.  
 
15.3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného 
účtu z hľadiska dodržania: 

• zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
• zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
• ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami hl. mesta 
Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta. 
 
Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi 

normami, spracovaný podrobnejšie a prehľadnejšie, ako v ostatných rokoch, podáva primeraný 
prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení v roku 2015. Celé stanovisko kontrolóra sa 
nachádza na uvedenom odkaze:  
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11
051529 
 

V súlade s ustanovením § 22 zákona o účtovníctve bol vykonaný audit účtovnej závierky, 
ktorý spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. odovzdala mestu dňa 27.04.2016. Výsledkom auditu je 
konštatovanie, že sa nezistili významné skutočnosti, ktoré by naznačovali, že HM SR nekonalo v 
súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Súčasne bol vyslovený záver, že mesto 
opravilo chyby, ktoré sa mu vytýkali v minulosti. 
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16. 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 267, čo predstavuje 10,49 % z celkového počtu príslušníkov 
obecných polícií.  

Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  v roku 2015 plnila úlohy v 
súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnej polícii“), tiež podľa osobitných zákonov a platných všeobecne záväzných nariadení. Úlohy 
uložené primátorom hlavného mesta, starostami mestských častí a vedením mestskej polície boli 
zamerané predovšetkým na dodržiavanie verejného poriadku na území hlavného mesta v rámci 
plánovaného bežného výkonu služby a mimo plánu počas zabezpečovania spoločenských, 
kultúrnych, športových podujatí a zhromaždení občanov. 

Dôraz bol daný na zabezpečovanie verejného poriadku v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí ako aj na plnenie úloh na úseku súčinnosti a prevencie v rámci uličnej kriminality a na 
odovzdávanie oznámení a operatívnych informácií útvarom Policajného zboru  

Od 1. 10. 2015 došlo k výmene na poste náčelníka mestskej polície. JUDr. Zuzanu Zajacovú 
vystriedal Mgr. Peter Krajíček. K 31. 12. 2015 mala mestská polícia celkom 306 zamestnancov. Z 
tohto policajtov 267, a 39 pracovníkov na funkčných oddeleniach (organizačné a ekonomické). 
 
16.1. Činnosť mestskej polície 

V roku 2015 príslušníci MsP riešili 82.300 udalostí, z ktorých 48.691 bolo zistených vlastnou 
činnosťou, vrátane udalostí zistených mestským kamerovým systémom. Ďalších 32.343 udalostí 
bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159 a na jednotlivé okrskové 
stanice mestskej polície a 733 požiadaviek bolo z miestnych úradov týkajúcich sa aj riešenia 
priestupkov. Bolo vybavených 533 požiadaviek PZ. 
 

Na úseku priestupkov bolo riešených 67.940 prípadov. Z nich bolo 23.730 riešených 
napomenutím. Pri riešení priestupkov príslušníci v 34.889 prípadoch uložili blokovú pokutu 
na mieste v celkovej sume 540.245 €. K nezaplateným pokutám na mieste bolo vydaných 48 šekov 
na sumu 1.550 €.  
 
Najčastejšie riešené priestupky v oblasti dopravy : 

• státie na vyhradenom parkovisku, pred vjazdom na cestu  6.893 
• zákaz zastavenia  5.096 
• státie na platenom parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie  4.303 
• státie na chodníku (§52 ods.2 - voľná šír.1,5 m)  4.302 
• Zóna s dopravným obmedzením  4.273 
• státie na zeleni, ostrovčekoch a deliacich pásoch  3.488 
• státie na priechod pre chodcov alebo na priechod pre cyklistov  3.301 
• zákaz státia  2.870 
• Státie a zastavenie. na iných miestach, kde môže byť ohrozená BCP  2.757 
• státie v obytnej alebo pešej zóne  2.091 

 
Najčastejšie riešené priestupky páchané porušením ustanovení VZN: 

• čistota a poriadok 5.828 
• požívanie alkohol. nápojov na verejnom priestranstve 2.255 
• kontajnery a ich stojiská 2.164 
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• dodržiavanie záverečných hodín - prevádzkové časy 1.727 
• státie na zeleni 1.179 
• obťažovanie osôb 456 
• psi (čistota, voľný pohyb, zákaz vstupu, evidencia) 345 
• nepovolené pouličné aktivity 288 
• znečisťovanie odpadom, skládky - porušenie VZN 163 
• ambulantný predaj 159 

 
16.2. Mestský kamerový systém 

Kamerový systém zabezpečoval dohľad nad bezpečnosťou a verejným poriadkom na 
území hlavného mesta a zároveň pôsobil preventívne. Umiestnenie kamier a ich prevádzka 
bola v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane umiestnenia upozornení o monitorovanom 
priestore na všetkých vstupoch do monitorovaných priestorov. V priebehu 
roka 2015 pokračovala digitalizácia kamerového systému. V roku 2015 bolo na servis, rozširovanie a 
rekonštrukciu kamerového systému preinvestovaných celkom 135 205 €. 
K 31.12.2015 mala mestská polícia k dispozícii 104 kamier. Prostredníctvom kamerového systému 
bolo zistených na okrskových staniciach 1.785 udalostí.  
 

Výstupy z kamerového systému boli využívané mestskou políciou pri objasňovaní 
priestupkov a tiež orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a pri 
dokumentovaní trestnej činnosti. Na základe dožiadania v 258 prípadoch bol vyhotovený 
záznam pre orgány činné v trestnom konaní z dôvodu objasňovania kriminality. 
 
16.3. Pult centrálnej ochrany 

Referát pultu centrálnej ochrany oddelenia vnútornej správy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy zabezpečuje samotnú prevádzku a technickú realizáciu. Mestská polícia zabezpečuje 
zásahy na objektoch napojených na pult centrálnej ochrany (PCO). 
K 31. 12. 2015 bolo na PCO napojených 320 objektov. Samotné organizácie hlavného mesta majú 
na PCO pripojených celkom 59 objektov a mestské časti majú pripojených 70 objektov.  
 
16.4. Prevencia kriminality 
Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ 

V roku 2015 pokračoval projekt „Správaj sa normálne“, ktorý je určený pre piatakov 
základných škôl. Školáci sú prostredníctvom prednášok oboznamovaní s prácou polície a 
konkrétnymi nástrahami, ktoré majú negatívny vplyv na vývoj osobnosti mladých ľudí. V 
prednáškach boli žiaci poučení ako predchádzať krádežiam, ako povedať „nie“ násiliu a nátlaku. V 
téme pod názvom „Každý je iný“ bolo cieľom projektu informovať deti o predsudkoch, 
diskriminácii, rasizme a ponižovaní a usilovať sa o zmenu ich nesprávnych postojov k tomuto 
problému. V neposlednom rade bolo poukázané na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. 
 
Grafity – umenie alebo vandalizmus 

Prednášky na základných školách k problematike grafity V spolupráci s hlavným mestom v 
novembri minulého roku začala mestská polícia realizovať na základných školách prednáškovú 
činnosť k problematike grafity pod názvom Grafity – umenie alebo vandalizmus. Táto problematika 
bola odprednášaná pre vyše 400 žiakov.  
 
Dopravná výchova na materských a na základných školách 

Mestská polícia realizovala v hlavnom meste projekt mobilného dopravného ihriska, 
pomocou ktorého sú predškolákom a školákom prvých stupňov základných škôl dávané do 
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pozornosti praktické zásady správania sa detí v cestnej premávke. V roku 2015 bola dopravná 
výchova takýmto spôsobom zrealizovaná na 24 materských a základných školách, pričom na 
praktických cvičeniach sa zúčastnilo vyše 1900 detí. 
 
 
17. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V METROPOLE 
17.1 Najvýznamnejšie verejné kultúrne podujatia:  
 
Novoročný koncert venovaný 22. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska 

1. januára 2015 sa na Hlavnom námestí uskutočnil Novoročný koncert usporiadaný pri 
príležitosti Nového roka a dňa slovenskej štátnosti.  
 
Bratislavský Bál – 14. ročník, 

Plesovú sezónu v Bratislave už tradične uzatvára Bratislavský bál. Toto významné 
reprezentačné podujatie hlavného mesta, pod záštitou primátora hlavného mesta sa uskutočnilo 
07.2.2015 a zabávali sa na ňom nielen osobnosti, ale aj bežní Bratislavčania. Ocenenie Bratislavská 
čučoriedka, ktoré sa pravidelne na plese udeľuje získal v kategórii Osobnosť maliar, grafik, ilustrátor 
a sochár Miroslav Cipár za prínos do výtvarného umenia ma Slovensku. V kategórii Idea – počin 
roka si ocenenie prevzal architekt Gabriel Drobniak. 
 
Projekt Bratislava pre všetkých 2015 

Mesto Bratislava opäť otvorilo svoje brány verejnosti. Počas podujatia Bratislava pre 
všetkých, ktoré sa konalo od 24. do 26. apríla, mesto a jeho organizácie pre návštevníkov pripravili 
množstvo podujatí. Tradícia podujatia sa datuje od roku 2004 a viaže sa na sviatok Sv. Juraja, ktorý 
bol v histórii mesta spojený s voľbou richtára. Počas týchto dní sa pre všetkých Bratislavčanov 
a návštevníkov mesta otvárajú priestory mestských inštitúcií – múzeí, galérií, knižníc a iných 
atraktívnych miest. Verejnosť sa mohla pozrieť i do kancelárie primátora a viceprimátorov. Pri 
tomto podujatí veľkú úlohu zohráva aj jeho edukačný význam, budovanie lokálpatriotizmu 
a prihlásenie sa obyvateľov mesta k jeho histórii, súčasnosti, pamiatkam a kultúre 

 
Cena primátora hlavného mesta 

Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. 
Týmto najvyšším samosprávnym ocenením sú už od roku 1992 vyznamenávaní Bratislavčania, ktorí 
sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného 
mesta a spoločnosti. V r. 2015 sa tak dialo tradične v rámci dní otvorených dverí samosprávy 24. 
apríla. Ocenenie prevzali:  
PhDr. Peter Salner, DrSc.  – za prácu v prospech židovskej komunity a porozumenia medzi ľuďmi 
Ing. Zora Breierová –rozvoj Spolku slovenských žien ŽIVENA 
Rosina Stolárová – za zachovanie tradícií nemeckej komunity 
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – vedec a pedagóga v oblasti  výskumu a liečby rakoviny 
PhDr. Margaréta Musilová – archeologické výskumy Bratislavy 
 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2015 

40. ročník festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2015.  sa konal od 2.6. do 
20.9.2015. Najstarší a zároveň najväčší multižánrový mestský festival, v rámci ktorého sa 
uskutočnilo 350 podujatí, zúčastnili sa ho účinkujúci z 37 krajín sveta a hrali na 43 scénach 
Bratislavy. Na príprave a realizácii podujatí spolupracovalo 53 organizátorov. Programy uvidelo cca 
100.000 divákov. 
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Vianoce v Bratislave 2015 
Tradičné vianočné podujatia na Hlavnom námestí, na ktorých sa prezentovali sólisti, 

skupiny, folklórne zoskupenia, či profesionálni hudobníci a speváci z celého Slovenska. Podujatie 
začalo slávnostným otvorením vianočných trhov a rozsvietením vianočného stromčeka. Spolu bolo 
zrealizovaných 67 podujatí. Súčasťou boli aj tradičné Vianočné trhy, ktoré  sa konali od 20. 
novembra do 23. decembra 2015 na Hlavnom, Františkánskom a Primaciálnom námestí. Novinkou 
bolo okrem nových stánkov aj klzisko na Primaciálnom námestí, ktoré využívali predovšetkým 
najmenší návštevníci a bolo bezplatné. 
 
Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy  

Upravil v roku 2015 v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou, Dopravným podnikom 
Bratislava, a. s. a spoločnosťou Big Media, 7 zastávok MHD, ktoré tak môžu byť pýchou nášho 
mesta a vizitkou životných postojov a kreativity jej obyvateľov. Prostredníctvom projektu "Namaľuj 
ciTy!" Bratislavčania využitím umeleckých prvkov streetart-u umelecky premieňajú tieto verejné 
zariadenia – zastávky mestskej hromadnej dopravy – ktoré tak budú naďalej dôstojne slúžiť svojmu 
účelu, prinesú radosť z ich užívania a podnietia samotných občanov k väčšej spolupatričnosti a 
zodpovednosti za svoje okolie a jeho stav. 
 
Korunovačné slávnosti 2015  

V dňoch 26. - 28. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Korunovačné slávnosti 
2015 ako spomienka na historické udalosti z obdobia, kedy Bratislava bola hlavným mestom 
Uhorska a korunovačným mestom. Korunovačné slávnosti 2015 pripomínali korunováciu Karola VI. 
Hlavné podujatie – akt korunovácie – sa uskutočnilo 27.6.2015 na Hlavnom námestí. Okrem obradu 
korunovácie sa v dňoch 26.-28.6.2015 uskutočnili ďalšie sprievodné podujatia ako podujatia na 
hradbách, korunovačný sprievod, pasovanie rytierov, korunovačná hostina, Festival bratislavskej 
frankovky modrej a ďalšie. Podujatia mali vysokú návštevnosť a stretli sa s pozitívnym ohlasom u 
cca 6 000 návštevníkov. 
 
SeniorFest 2015 

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 2015 prispel k zapájaniu ľudí na dôchodku do života 
v samospráve a ukázal možnosti aktívneho starnutia seniorov. V rámci galavečera ocenil primátor 4 
občanov titulom Senior roka 2015 a 1 ocenenie udelil Úrad vlády SR.  
 
Svätomartinské oslavy 

Svätomartinské dni 6. - 11. novembra 2015 už po ôsmykrát 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. 

 
Silvester 2015 

Mesto s partnermi pripravilo pestrý program v závere roka. Silvestrovské oslavy 2015 sa 
konali na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. 16. ročník rozlúčky s rokom sa niesol v tradičnom 
šate i s novinkami. Nechýbal polnočný ohňostroj na Dunaji a bohatý kultúrny a spoločenský 
program. Prišlo celkovo vyše 35.000 návštevníkov. 
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17.2. Zoznam ďalších podporených celomestských verejných podujatí:  
- kampane mestských organizácií a komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a 
športových podujatí: 
Výstava Etruskov, Moje mesto, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke 
dni, Bratislavský majáles, Noc múzeí a galérií, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, 1. Zimný 
MTB Maratón na Slovensku, Kampaň KHL, Národný týždeň manželstva, Valentínska kvapka krvi, 
Profesia days, Liga za duševné zdravie, Hodina zeme, Pietne kladenie vencov pri výročí 
oslobodenia Bratislavy, Deň narcisov, Anasoft Litera, Deň Európy, Míľa pre mamu, Cirkul´art, Boje 
proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Krok so sklerózou multiplex – Deň 
slnečníc, Ekotopfilm, DAAD (Dni architektúry a dizajnu), Medzinárodný deň detí, Deň belasého 
motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolaní Incheba, Dolce Vitaj, Zimný festival jedla, Gurmán Food 
Festival, Víkend otvorených historických parkov a záhrad, Deťom pre život, AVON pochod, Kde 
bolo, tam bolo, GLOBSEC, Štefánik trail, Na bicykli deťom, School Dance, Medzinárodný folklórny 
festival pre deti, Poď von s maminou!, RUN FEST – Bratislavský polmaratón, Maďarský týždeň, 
Rozbaľ to!, Viva Musica!, Bratislava inline, Beh pre život, Pád Bastily, Letné shakespearovské dni, 
MTB Trophy and Bratislava Run, štafetový beh Od Tatier k Dunaju, Junior Grand Prix of Bratislava v 
krasokorčuľovaní, Pocta slobode – Tribute to Freedom, Kelly Green Bike – mountain bike 
marathon, IBBY institut (medzinárodné konferencie o význame čítania), Integrácia, Bienále 
ilustrácií, Dni majstrov ÚĽUV, Vegánske hody, Dunajský festival Danube fest (výtvarné umenie, 
hudba a šport na vlnách Dunaja), Čítanie mien holokaustu, Milujem svoje mesto, Night Run, Dotkni 
sa hviezd, Slovak Open Championship v krasokorčuľovaní, Rímske hry a Limes day, Európsky 
týždeň mobility, Konvergencie, BHS, Deň colníkov, Medzinárodný ekumenický koncert, divadelné 
ocenenia Dosky, Dunajský fond, Radničkine trhy, Noc výskumníkov, Ženský beh, SOS pre zvieratká, 
Slovenská filharmónia, Dni literatúry, Ondrej Nepela Trophy, Bratislava Art Festival BLAF, mestský 
hudobný festival Waves Bratislava, Slovak Fashion Week, CEZAR, Bratislava v pohybe, 
Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc, Študentská kvapka krvi, Slovak Press Photo, 
Bratislavské jazzové dni, Nu Dance Fest, Svätomartinské dni, Melos Étos, Študentský beh, Vianočný 
bazár, Hodina deťom, 57. ročník Grand Prix of Bratislava, Urban market, Športovec roka Bratislavy, 
Vianoce v Bratislave, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, a pod.,  
 
- ďalej marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami, komunikačná 
podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Spolu to bolo 
179 podujatí. 
 
17.3 Organizácia tematických verejných diskusií 2015: 
16. 6. 2015 - výstavba podzemných garáží pri Justičnom paláci 
17. 9. 2015 - diskusia o Územnom generele dopravy v Bratislave 
20. 10. 2015 - diskusia k vplyvu Územného generelu dopravy na životné prostredie 
 
17.4. Bratislavská mestská karta 

Projekt úspešne pokračuje ďalej v spolupráci zapojených bánk – VÚB, Unicredit, Poštová 
banka, Sberbank, OTP banka a Slovenská sporiteľňa a hlavného partnera MasterCard.  Bratislavskú 
mestskú kartu v roku 2015 malo aktivovanú už takmer 55.000 obyvateľov s trvalým pobytom 
v Bratislave. Takmer polovica z nich ju zároveň využíva ako predplatený cestovný lístok. 
V nasledujúcom roku čaká kartu najmä adaptácia na Integrovaný dopravný systém. Pokračuje aj 
systém zliav v mestských organizáciách a v MHD, rovnako aj u komerčných partnerov. 
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18. 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 sa nachádza koncertná sieň. Po rekonštrukcii 
v roku 2010 dostal hrad podobu z tereziánskeho obdobia 18. storočia. V rekonštrukcii je aj areál 
hradu, kde má vzniknúť barokové záhrada a majú byť obnovené pôvodné stavby ako jazdiareň aj 
zimná záhrada.  Citlivou tému je výstavba podzemných garáži a nálezy keltsko-rímskej doby. 
 
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 ba-
rokové. 
 
Stará radnica  

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 
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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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
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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. 

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  
 
 

19. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
 
Ján Albrecht (1919–1996), hudobník 
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  
Ľudovít Batthyány (1807 – 1854), uhorský politik a minister 
Ján Andrej Bäumler (21. 2. 1847—4. 2. 1924), botanik 
Karol Benyovszky (4. 7. 1886— 1945), publicista a novinár  
Juraj Bosák (1933–1987), matematik 
Juraj Böck (3. 6. 1822—14. 1. 1874), lekár a prírodovedec; tu i zomrel  
Peter Capek (1946–1991), matematik 
Jozef Dankó (1829–1895), prepošt v Dóme sv. Martina, profesor vo Viedni 
Arpád Degen (31. 3. 1866—31. 3. 1934), uhorský biológ a botanik 
Ján Andrej Demián (1770—1845), geograf 
Ladislav Dérer (11.12. 1897—28.3. 1960), lekár - internista; tu pôsobil i zomrel  
František Dibarbora (1916–1987), herec 
Michal Dobrovits (1810–1874), mestský sudca, advokát 
Ernő Dohnányi (27. 7. 1877—2. 1. 1960), klavirista a skladateľ 
Alexander Dubček (27. 11. 1921 –  7. 11.1992), politik 
Peter Dubovský (1972–2000), futbalista 
Vladimír Dzurilla (1942–1995), hokejista 
Štefan Ladislav Endlicher (26. 6. 1804—28. 3. 1849), botanik 
Károly Esterházy (1725 – 1799), biskup 
Ján Fadrusz(2. 9. 1859—25. 10. 1903), sochár 
Karol Henrich Fuchs (5. 6. 1851—10. 6. 1916), matematik; tu pôsobil aj zomrel  
Anton Grassalkovič (1771–1841), gróf 
Jozef Greilich (16. 2. 1829—14. 9. 1859), fyzik, optik 
Edita Gruberová (* 1946), sopranistka 
Hana Hegerová (* 1931), speváčka 
František Herbich (14. 11. 1778—17. 10. 1837), hudobný skladateľ 
Daniel Hevier (* 1955), spisovateľ 
Max Hussarek von Heinlein (3. 5. 1865—6. 3. 1935), rakúsky štátnik, právnik  
Pavol Hochschorner (* 1979), vodný slalomár, olympionik 
Peter Hochschorner (* 1979), vodný slalomár, olympionik 
Dominik Hrbatý (* 1978), tenista 
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Ivan Hrušovský (1927–2001), skladateľ a pedagóg 
Martin Huba (* 1943), herec 
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837), nemecký klavirista a skladateľ 
Michal Hvorecký (* 1976), spisovateľ 
Alexander Huščava (4. 1. 1906—9. 8.1969), historik; tu aj pôsobil 
Jozef Chudý (asi 1751—4. 3. 1813), kapelník a skladateľ 
Dušan Jamrich (* 1946), herec 
Tomáš Janovic (* 1937), spisovateľ 
Johann Wolfgang Kempelen (23. 1. 1734—26. 3. 1804), konštruktér  
František Klein (1898-3.4.1960), anatóm-patológ; tu aj v rokoch 1945-60 pôsobil a zomrel 
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 
Yehoshua Lakner (1924–2003), izraelský skladateľ 
Juraj Lakits (25. 11. 1739—8. 1. 1814), právnik 
Gustáv Láng (1839—5. 2. 1869), lekár 
Lajos Landerer (1800 – 1854), uhorský typograf 
Rudolf Laubner (1856—14. 4. 1939), dirigent a skladateľ; tu i zomrel 
Gottfried Leinburg (1825–1893), spisovateľ a prekladateľ 
Philipp Lenard (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 
Lajos 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  
Ján Matej Matsko, astronóm (1720–1796) 
Johann Kaspar Mertz (1806–1856), rakúsky skladateľ 
Ivan Mistrík (1935–1982), herec 
Wilhelm Daniel Moller (1642–1712), pedagóg a spisovateľ 
Vladislav Müller (1936–1996), herec 
Ondrej Nepela (1951–1989), krasokorčuliar 
Bohumír Parízek (1920–1979), matematik 
Juraj Purkircher (1530—1578), humanista a botanik; tu pôsobil a zomrel  
Béla Radnay (1873 – 1923), sochár 
Štefan Rakovszky (1838–1891), 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 
Franz Floridus (Florián) Romer (9. 4. 1815—8. 3. 1889), archeológ a historik  
Jozef Sadler (6. 5. 1791—12. 3. 1849), botanik  
Július Satinský, herec, komik, dramatik a spisovateľ (1941–2002) 
Franz Schmidt (22. 12. 1874—11. 12. 1939), rakúsky skladateľ  
Ján Andrej Segner (4. 10. 1704—5. 10. 1777), fyzík a matematik; tu aj pôsobil  
Zdeněk Schneider, matematik (1948–1997) 
Rudolf Sloboda (1938–1995), spisovateľ 
Samuel Benjamin Sofer (1815 – 1871), bratislavský rabín 



42  
 

Ödön Széchenyi (1839 – 1922), uhorský gróf 
Anton Šťastný, hokejista (* 1959) 
Marián Šťastný, hokejista (* 1953) 
Peter Šťastný, hokejista (* 1956) 
Móric Staub (18. 9. 1842—4. 4. 1904), paleontológ  
Alfred Tauber, matematik (1886–1942) 
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 
Dežo Ursiny (1947 – 1995), hudobník a skladateľ 
Ján František Zach (13. 6. 1754—3. 9. 1832), astronóm a kartograf 
Viliam Zsigmondy (18. 5. 1821—11. 12. 1888), banský odborník, geológ 



43  
 

 

ZÁVEREČNÉ SLOVO PRIMÁTORA 
 

Vážení obyvatelia mesta, milí priatelia Bratislavy.  
 

V uplynulom roku 2015 sme čelili viacerým výzvam, medzi ktorými dominovala dostavba 
Starého mosta. Som rád, že dnes môžem skonštatovať, že sa nám podarilo odvrátiť hroziace 
ekonomické riziká a stavba je odovzdaná a vyfakturovaná včas. Rovnako sa nám podarilo 
naštartovať projekty revitalizácie zelene a verejných priestorov,  rekonštrukcie ciest, investovali sme 
do čistoty v meste vrátane odstraňovania grafity. Úspešne sme začali boj s vizuálnym smogom.  
Som veľmi rád, že mesto participovalo na podpore športovo-kultúrnych podujatí a nový pohľad 
sme priniesli aj na organizáciu Vianočných trhov. Zlepšila sa komunikácia s verejnosťou. Celkovo 
som hrdý, že sa nám podarilo efektívnymi rozhodnutiami zabrániť finančnému kolapsu mesta 
a schválený rozpočet na budúci rok vytvára možnosti na jeho pozitívny rozvoj. 
 

V tejto súvislosti musím spomenúť, niektoré z úloh, ktoré stoja pred nami v budúcom roku. 
Predsedníctvo Rady Európy je pre nás výzvou prezentovať Bratislavu ako moderné a dynamické 
mesto. Pred nami stojí realizácia parkovacej politiky, ktorá bola dlho odkladaná a nastupujúci rok 
bude skúškou našich schopností v tejto oblasti. S parkovacou politikou úzko súvisí doprava a našou 
ambíciou je vytvoriť z Bratislavy mesto, v ktorej dominuje verejná doprava nad automobilovou.  
 

Zásadnou otázkou, ktorá nás všetkých trápi je ekonomická poddimenzovanosť mesta.  
V tomto roku som uskutočnil stretnutia s najvyššími ústavnými činiteľmi, kde som upozorňoval na 
kritickú situáciu Bratislavy. V nastupujúcom roku mienim v tomto úsilí pokračovať a verím, že 
politickí predstavitelia štátu pochopia, že je nutné zmeniť pohľad na Bratislavu. Dúfam, že nám 
k tomu napomôže aj Bratislavská deklarácia, ktorá získala podporu všetkých poslaneckých klubov 
v zastupiteľstve. Verím, že sa nám časom podarí presadiť nový Zákon o Bratislave, prerozdeliť 
príspevok z dane z príijmu fyzických osôb na obyvateľa podľa registra a zaviesť spravodlivý systém 
financovania a prerozdeľovania zdrojov pre územnú samosprávu. 
 

Želám si, aby sme v novom roku úspešne zvládli úlohy, ktoré stoja pred nami a krok po 
kroku menili Bratislavu na pekné mesto, v ktorom sa príjemne žije. 

 
 
 

Ivo Nesrovnal 
primátor Bratislavy 
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