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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:  437 725 (k 31.12.2019) 
Hustota:  1 190 obyv./km² 
Časové pásmo:  SEČ (UTC+1) 
Evidenčné čísla vozidiel:  BA, BL 
 
Prvá písomná zmienka:  907 
Dni mesta:  24. apríl – sviatok sv. Juraja 
 
Primátor mesta:  Ing. arch. Matúš Vallo 
 
Adresa:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 

99  Bratislava 
 
 

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

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



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

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

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

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

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

mestom 
2016 (II. polrok) Bratislava je ako hlavné mesto SR sídlom predsedníctva Slovenskej 

republiky v Rade európskej únie.  
 

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

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.  



Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky od 1. januára 1993. Od tohto 
dátumu je sídlom prezidenta a najvyšších štátnych úradov, zahraničných zastupiteľských 
úradov a kultúrnych centier viacerých krajín. Rovnako je aj ekonomickým a hospodárskym 
centrom.  

Lokalita, ktorá sa postupne začala osídľovať a bola základom pre vznik mestského 
útvaru, bola odpradávna križovatkou diaľkových obchodných ciest. Žili tu Kelti, Rimania, 
Germáni i Slovania. Najväčší rozkvet zaznamenala Bratislava počas takmer 300-ročného 
obdobia od polovice 16.  storočia, kedy sa stala korunovačným mestom uhorských kráľov. 
Najvýznamnejšou panovníčkou korunovanou v Bratislave bola Mária Terézia, ktorá mala 
výrazný vplyv na rozvoj mesta. 

Svoje sídla si tu postavili a trvalo či prechodne tu aj žili významné aristokratické rodiny 
Uhorska, rozvíjalo sa remeslo, hosťovali tu najvýznamnejší umelci tých čias: Beethoven, 
Mozart, Haydn, Liszt. Vedľa seba tu nažívali ľudia slovenskej, maďarskej, nemeckej, židovskej 
národnosti. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou pomenoval každý z národov mesto po 
svojom: Nemci dali mestu meno v 13. storočí podľa hradu – Pressburg, ktoré Slovania 
pretvorili na Prešporok, Maďari používali názov Pozsony.  

Bratislava je oficiálnym názvom mesta od roku 1919, kedy sa stala súčasťou 
Československa a neoficiálnym hlavným mestom slovenského územia krajiny. Svoje sídla tu 
majú mnohé kultúrne inštitúcie – Slovenská národná galéria, 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 Bratislave zostala do dnešných 
čias.  

 
4.1. Hlavné mesto ako priorita vlády 

Vláda SR schválila Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020, ktoré 
obsahuje aj časť, podľa ktorej chce vláda riešiť postavenie Bratislavy ako hlavného mesta SR. 
Vláda vo vyhlásení deklaruje záujem na rozvoji všetkých regiónov Slovenska vrátane podpory 
a rozvoja hlavného mesta SR. Koncom roka v novembri (27.11.2019) sa výjazdové rokovanie 
vlády prvý raz uskutočnilo na pôde bratislavskej radnice, kde vtedajší predseda vlády Peter 
Pellegrini, na ktorom sa dohodlo o niekoľkomiliónovej finančnej pomoci od štátu pre 
Bratislavu vo výške  10 mil eur na r. 2020.  

„Bratislava je hlavné mesto nás všetkých. To nie je len mesto, kde žijú Bratislavčania, 
ale je vstupnou bránou do našej krajiny a je prvým dotykom cudzincov s našou kultúrou. 
Bratislava by mala byť výkladnou skriňou, a preto by nám malo záležať na tom, ako vyzerá,“ 
zdôraznil premiér. 

 „Budeme sa usilovať tých desať miliónov použiť tak, aby ich bolo vidieť,“ vyjadril sa 
primátor Bratislavy M. Vallo. T. j. na zeleň, lesy, miesta na oddych a verejný priestor vo 
všetkých mestských častiach Bratislavy. 

Okrem toho bol hlavnému mestu odpustený v rámci pomoci niekoľkomiliónový dlh z 
pôžičky od vlády v rokoch 2014 a 2015. 
 

5. SAMOSPRÁVA MESTA  
 

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. 
 

Organizačná štruktúra magistrátu platná od 1.4.2019 

 
 

 
5.1. Primátor 

Ing. arch. Matúš Vallo bol zvolený za primátora Bratislavy v komunálnych voľbách 
2018. Architekt, hudobník, okrem iného autor najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre 
Bratislavu - Plán Bratislava. K písaniu tejto knihy spojil 76 najlepších expertov na mesto z 
rôznych oblastí. Je zároveň uznávaným architektom a spolumajiteľom architektonického 
štúdia Vallo Sadovsky Architects. Stojí za občianskym združením My sme mesto, Alianciou 
Stará Tržnica a Alianciou 500 bytov. Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 
vygeneroval viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20-tich mestách.  

 
Námestníci primátora: 

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

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

Ing. Juraj Káčer (námestník primátora) v oblasti školstva, športu, bezpečnosti 
a v komunikácii s Bratislavským samosprávnym krajom. 
 
Poradcovia primátora: 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské časti 
Ing. arch. Juraj Šujan, poradca primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie 

a komunikáciu s developermi 



Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA, poradkyňa primátora v oblasti riadenia 
zmien, komunikácie pre rozvoja mesta  

Mgr. art. Zora Jaurová, poradkyňa primátora pre kultúru a kreatívny priemysel 
Ing. František Brliť, poradca 1. námestníčky primátora pre oblasť dopravných stavieb 

 
5.2.  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Magistrát je výkonným orgánom primátora, vykonáva odborné, administratívne a 
organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát 
od nástupu nového primátora začal viesť riaditeľ Mgr. Ctibor Košťál, pod ktorého kanceláriu 
spadá aj Implementačná jednotka, ktorú tvoria splnomocnenci primátora prepájajúci 
magistrát a kanceláriu primátora pri presadzovaní zmien v prístupe k dôležitým mestským 
témam.  

 
- Gábor Bindics, splnomocnenec pre mestský priestor 
- Mgr. Eduard Donauer, splnomocnenec pre prípravu strategického plánu Bratislava 2030 
- Ing. Petra Dzurovčinová, splnomocnenec pre inovácie 
- Mgr. Iveta Chovancová, splnomocnenec pre bezpečnosť a drogovú politiku 
- Mgr. Sergej Kára, splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie 
- Mgr. Andrej Kovarik, splnomocnenec pre životné prostredie a zeleň 
 
K 31. 12 2019 bolo na magistráte evidovaných 673 zamestnancov. 

 

 
5.3.  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.  
 
➢ 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:  
Bratislava-Staré Mesto:  
Bratislava-Vajnory:  
Bratislava-Vrakuňa: Martin Kuruc 
Bratislava-Záhorská Bystrica: Jozef Krúpa 
 



Poslanecký zbor sa v roku 2019 nemenil. 
 

                                                                                                      
      Priezvisko, meno 

 
 

 

1.    ANTALOVÁ PLAVUCHOVÁ Lenka, Mgr.  

2.    AUFRICHTOVÁ Zuzana, Ing. arch.  

3.    AUGUSTINIČ Katarína, Ing.  

4.    BERKA Adam, Mgr. art.  

5.    BRAT Michal, Mgr., PhD.  

6.    BUDAJ Ján  

7.    BUOCIK Ján, Mgr.  

8.    CMOREJ Peter, Mgr. Ing.  

9.    ČAHOJOVÁ Dana, MUDr.  

10.  DEBNÁROVÁ Monika, Ing.  

11.  DOLINAY Vladimír, Mgr.  

12.  FERENČÁKOVÁ Gabriela  

13.  GRENDEL Gábor, Mgr.  

14.  HOCHSCHORNER Peter  

15.  HRČKA Ján, Ing.  

16.  CHREN Martin, Ing.  

17.  JENČÍK Radovan  

18.  KÁČER Juraj, Ing.  

19.  KARMAN Ján, Ing.  

20.  KORČEK Tomáš, JUDr.  

21.  KRAJČÍR Ľuboš, PhDr.  

22.  KRATOCHVÍLOVÁ Tatiana, Ing.  

23.  KRÚPA Jozef, Ing.  

24.  KUNST Rastislav, Mgr.  

25.  KURUC Martin, JUDr. Ing.  

26.  LAMOŠ Roman, Ing.  

27.  LENČ Peter, Ing.  

28.  MRVA Jakub, Ing.  

29.  OŽVALDOVÁ Alžbeta, PhDr.  

30.  PALKOVIČ Tomáš, Mgr.  

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

32.  PILINSKÝ Peter, Mgr.  

33.  POLÁČIKOVÁ Jana, PhDr.  

34.  POLAKOVIČ Igor  

35.  STRAPÁK Peter, Ing.  

36.  SVOREŇOVÁ Soňa, Ing.  

37.  ŠTASSELOVÁ Lucia, Ing. arch.  

38.  TEŠOVIČ Rastislav, Mgr.  

39.  UHLER Jozef, JUDr. Mgr.  

40.  VAGAČ Matej, Ing.  

41.  VALLO Jakub, MUDr.  

42.  VETRÁK Milan, JUDr., PhD.  

43.  VLAČIKY Martin, Mgr., PhD.  

44.  ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr.  

45.  ZAŤOVIČOVÁ Zdenka, Mgr.  
 



Po voľbách v roku 2018 pôsobili v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy štyri 
poslanecké kluby a päť poslancov nebolo zaradených. Od februára 2019 vznikol piaty 
poslanecký klub a nezaradení ostali dvaja poslanci. 
 
5.4.  Zasadnutia mestského zastupieľstva a mestskej rady 

V roku 2019 bolo zvolaných 11 zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré sa aj uskutočnili. Na týchto 11 zasadnutiach bolo schválených 87 uznesení. 
 
Počet prijatých uznesení na zasadnutiach Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
v roku 2019 
 

Dátum Počet Čísla prijatých uznesení 

24. 01. 2019 9 1/2019 – 9/2019 

21. 02. 2019 9 10/2019 – 18/2019 

14. 03. 2019 6 19/2019 – 24/2019 

11. 04. 2019 11 25/2019 – 35/2019 

16. 05. 2019 10 36/2019 – 45/2019 

13. 06. 2019 7 46/2019 – 52/2019 

12. 09. 2019 11 53/2019 – 63/2019 

10. 10. 2019 9 64/2019 – 72/2019 

07. 11. 2019 7 73/2019 – 79/2019 

28. 11. 2019 7 80/2019 – 86/2019 

10. 12. 2019 1 87/2019 

Spolu: 87  

 
V roku 2019 bolo zvolaných 11 zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. Z toho jedno bolo zvolané ako dvojdňové. Poslanci Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy však stihli prerokovať celý program za jeden deň. V roku 2019 
bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy prijatých 347 uznesení. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy nepodpísal tri uznesenia, dve zo dňa 07. 02. 2019 
a jedno zo dňa 30. 05. 2020. Všetky tri uznesenia boli prijaté v bode rôzne. Ani v jednom 
prípade nebolo poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
prelomené veto primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva majú možnosť vystúpiť aj občania. V roku 2019 
túto možnosť využilo 98 občanov z toho 46 občanov využilo možnosť vystúpiť v rámci bodu 
vystúpenie občanov o 16-tej hodine. 52 občanov prišlo vyjadriť svoj názor priamo 
k jednotlivým bodom rokovania. 
 
Počet prijatých uznesení na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy v roku 2019 
 

Dátum Počet 
Čísla prijatých 

uznesení 

Vystúpenie 
občanov o 16-tej 

Vystúpenie 
občanov 

k jednotlivým 
bodom 

07. 02. 2019 44 32/2019 – 75/2019 5 8 

07. 03. 2019 33 76/2019 – 108/2019 3 2 

28. 03. 2019 25 109/2019 – 2 3 



133/2019 

25. 04. 2019 34 134/2019 – 
167/2019 

3 2 

30. 05. 2019 31 168/2019 – 
198/2019 

2 5 

13. 06. 2019 1 199/2019 0 1 

27. 06. – 28. 
06. 2019 

52 200/2019 – 
251/2019 

6 13 

26. 09. 2019 38 252/2019 – 
289/2019 

8 3 

24. 10. 2019 39 290/2019 – 
328/2019 

13 1 

21. 11. 2019 18 329/201/ - 346/2019 0 3 

12. 12. 2019 32 347/2019 – 
378/2019 

4 8 

Spolu: 347  46 52 

 
5.4.  Mestský kontrolór  

Funkciu mestského kontrolóra vykonáva v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení Ing. Marián Miškanin, PhD. od 1. mája 2019. Prehľadom kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra a jeho útvaru za rok 2019 je ročná správa zverejnená na webstránke: 
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/45375.pdf 
 

6. OTVORENÁ SAMOSPRÁVA  
 

6.1.  Front Office – Oddelenie vzťahov s verejnosťou 
Priamy kontakt s verejnosťou poskytuje kancelária prvého kontaktu „Front Office“, 

ktorá sa nachádza na prízemí budovy bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí. 
Pracovisko prvého kontaktu slúži aj ako podateľňa mesta a ako miesto, kde si môžu občania 
osvedčiť úradné listiny a podpisy.  

 
V roku 2019 zaevidovala samospráva viac ako 75-tisíc otázok, žiadostí, podnetov 

nielen od samotných Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ale aj od ľudí mimo mesta a zo 
zahraničia. 

 
Pracovisko prvého kontaktu navštívilo viac ako 5 000 ľudí. Najviac sa občania 

dopytovali informácií o možnostiach bývania – poskytnutie nájomných bytov mesta resp. 
náhradného ubytovania. Z hľadiska sociálnej agendy pracovníci kancelárie prvého kontaktu 
poskytovali poradenstvo spojené s možnosťami získania nájomného bytu či s pravidlami pre 
ubytovanie v „krízových“, sociálnych celomestských ubytovaniach Fortuna a Kopčany.  

 
Rovnako na pracovisku prvého kontaktu boli často poskytované informácie ohľadne 

dopravy, údržby komunikácií, čistoty a bezpečnosti, malého zdroja znečistenia či v otázkach 
daní z nehnuteľností a komunálneho odpadu. Viac ako 600 občanov sa prišlo informovať 
o územnom pláne mesta.  

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

osvedčiť úradné listiny a podpisy. Službu osvedčenia podpisu alebo listiny využilo takmer 3 
000 ľudí.  
 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/45375.pdf


Informácie týkajúce sa verejného  života v slovenskej metropole získavali 
Bratislavčania a Bratislavčanky tiež prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adrese 
info@bratislava.sk. Túto formu komunikácie s mestom využilo spolu 4 098 ľudí. Občania mali 
možnosť svoje podnety nahlasovať aj cez stránku www.odkazprestarostu.sk. Takýchto 
podnetov sme zaznamenali 4 054 a postúpili ich na ďalšie vybavenie na príslušné odborné 
oddelenia na magistráte.  

 
V máji 2019 mesto zriadilo telefonickú infolinku (02/59356 111). Od mája do 

decembra sme prijali 9 000 telefonátov.  
 
Okrem toho ako novinka bola mestom dňa 15. novembra spustená HORÚCA LINKA 

zimnej údržby (klapka 777) pre verejnosť pre lepšie zabezpečenie zimnej údržby komunikácií, 
kam mohli obyvatelia Bratislavy telefonovať s podnetmi na kritické úseky. Prípadne písať na 
mailovú adresu: zima@bratislava.sk.  

 
Elektronické poskytovanie služieb prebieha cez internetový portál www.esluzbyba.sk. 

Portál je previazaný s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS, www.slovensko.sk), čo 
umožňuje pri komunikácii s občanom využívať na elektronické podpisovanie a autentifikáciu 
občiansky preukaz s čipom. 

 
V septembri 2019 spustilo hlavné mesto portál otvorených dát 

https://opendata.bratislava.sk/, odvtedy sa za krátky čas stal najotvorenejšou slovenskou 
samosprávou. Otvorené dáta sú potrebnou súčasťou poskytovania efektívnejšieho 
spravovania informácií verejnosti. Ich zverejnením sa súčasne zlepšuje prostredie pre 
podnikanie, zvlášť v oblasti tvorby inovatívnych aplikácií pre konečných používateľov. Ďalšou 
výhodou tohto systému je transparentnosť spravovania dát, ktoré môžu slúžiť ako podporný 
nástroj na prípravu a zverejňovanie iných dát. Aj preto očakávame, že odborná aj laická 
verejnosť sa viac dozvie o meste a súčasne, najmä od odbornej verejnosti, sa očakáva tvorba 
aplikácii s informačným obsahom pre obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Hlavná myšlienka 
webu bola, aby Bratislava bola viac otvorená a prístupná verejnosti. Užívatelia tu nájdu 
všetky relevantné údaje o svojom meste, či o oblastiach mesta o ktoré sa zaujíma. Princíp 
otvorených dát je jednoduchý, zverejnia sa dáta v strojovo čitateľnom a spracovateľnom 
formáte a nechajú sa ľudia – firmy – občianske združenia, nech z nich vyťažia maximum 
informácií – inovácií – inovačných postupov. Na stránke možno nájsť aj informácie o 
návštevnosti múzeí, popularite verejnej mestskej wi-fi siete či aktuálne údaje z cyklosčítačov 
umiestnených po meste. Na portáli pribudla lišta s najnovšími datasetmi, netreba ich teda 
manuálne vyhľadávať. Naopak, nové, rozšírené vyhľadávanie na stránke a možnosti triedenia 
umožnia návštevníkom portálu lepšiu orientáciu. 

 
Mesto pokračuje spolu s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu v projekte 

otvorených WIFI sietí na jeho námestiach a promenádach. Cieľom je poskytnúť komfort 
návštevníkom hlavného mesta a podieľať sa pomerne jednoduchou technológiou na tvorbe 
konceptu Smart City. 

 
Dotykový informačný panel na priečelí budovy magistrátu na Primaciálnom námestí 

umožňuje občanom neobmedzený prístup k informáciám, ktoré ponúka webový portál 
Bratislavy (www.bratislava.sk). 

 
Pre riešenie občianskych sporov môžu občania využívať aj služby  mediačnej poradne 

v priestoroch Primaciálneho paláca.  

mailto:info@bratislava.sk
http://www.esluzbyba.sk/
http://www.slovensko.sk/
https://opendata.bratislava.sk/


6.2. Ústredná evidencia sťažností a petícií 
 
V roku 2019 bolo zaevidovaných a vybavených 883 podaní. Z toho bolo prijatých 704 

žiadostí o informácie v zmysle zákona o informácie (č.211/2000 Z. z.), 144 sťažností, 22 petícií 
a 13 podnetov týkajúcich sa najmä sekcie správy nehnuteľností, sekcie právnych činností, 
sekcie dopravy, sekcie územného plánovania a sekcie financií. 
 

 
 

Žiadosti o informácie boli vybavené: 
 

- 71,80 % sprístupnením informácií 

- 11 % nesprístupnením - vydaním rozhodnutia riaditeľom magistrátu, 

- 0,75 % nesprístupnením - vydaním rozhodnutia primátorom,  

- 10 % žiadostí bolo postúpených inej povinnej osobe  

- 6,45 % bolo v časti sprístupnených a v časti vydané rozhodnutie 

 
V roku 2019 bolo prijatých 144 sťažností. Z počtu 144 sťažností bolo 5 opakovaných 

sťažností a 6 sťažností proti vybaveniu sťažnosti. Z celkového počtu sťažností bolo priamo 
vybavených na ústrednej evidencii sťažností 101 sťažností, čo je viac ako 70 % z celkového 
počtu. 16 sťažností bolo postúpených na vybavenie iným organizáciám a 27 sťažností bolo 
odložených v zmysle zákona o sťažnostiach. Zo 101 sťažností bolo prešetrených 24 ako 
opodstatnené. Podiel opodstatnených sťažností bol  23,7 %. Sťažnosti sa týkali najmä 
odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti sekcie správy 
nehnuteľností, sekcie územného plánovania, sekcie dopravy. 

 
Za rok 2019 ústredná evidencia sťažností zaevidovala 22 podaných petícií, čo je o 22 

% viac ako v predchádzajúcom roku. Petície sa týkali odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti sekcie územného plánovania, útvaru hlavnej architektky, sekcie 
dopravy, sekcie správy nehnuteľností, sekcie životného prostredia a Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy. Názor občanov vyjadrený prostredníctvom petície bol 
vypočutý nielen v rámci ich zákonných práv, ale o ich požiadavke rokovali aj poslanci 
mestského zastupiteľstva. Na základe zásad vybavovania petícií v podmienkach slovenskej 
samosprávy musela byť každá petícia, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1-tisíc osôb, zaradená 
do programu mestského zastupiteľstva.  

 
Mestské zastupiteľstvo v roku 2019 prerokovalo 5 petícií: 

Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky.“       



Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie, 
odprezentovať verejnosti ako aj zástupcom petície. 
Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“ 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby na vyžiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka urobil nezávislú oponentúru 
voči dopravno kapacitnému posúdeniu predloženému investorom na „Polyfunkčný bytový 
dom Topoľčianska“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 
Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána 
Pavla II. 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná k 
prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia vinohradov a verejné 
prerokovanie zadania aj návrhu. 
Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ 
Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave. 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby zabezpečil všetky administratívne úkony na vybudovanie zastávky linky č. 91 
na Panónskej ceste v Bratislave v priebehu roka 2020 a jej realizáciu zaradil do plánu na rok 
2021. 
 
6.3.  Oddelenie komunikácie a marketingu 

V roku 2019 vydalo tlačové oddelenie kancelárie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy 278 tlačových správ, zorganizovalo 130 tlačových konferencií a reagovalo denne na 
novinárske otázky, ktoré sa týkali dopravy, opravy komunikácií, revitalizácie verejnýých 
priestranstiev, údržby a čistoty v meste, modernizácie MHD, rekonštrukcií, bezpečnosti, 
sociálnych služieb, vzdelávania a pod. Medzi významnejšie udalosti patrili napr. spustenie 
najväčšieho bikesharingového systému na Slovensku koncom leta v Bratislave, riešenie 
železničného uhla a stanice Filiálky v Bratislave, rekonštrukcia Námestia slobody a podchodu 
na Trnavskom mýte, takisto v spojitosti s vyhlásením Bratislavy za 3. najzelenšie mesto na 
svete prijímanie opatrení na zvyšovanie ochrany prírody na území hlavného emsta a v jeho 
okolí, zavádzanie smart riešení do fungovania mesta – mapového portálu GIS, smart lavičiek 
a pod. 

Marketingová podpora celomestských verejných podujatí na úrovni hlavného mesta a 
záštita primátora hlavného mesta bola v roku 2019 poskytnutá cca 70 podujatiam.  

Komunikácia s verejnosťou bola podporená aj prostredníctvom webovej stránky 
hlavného mesta www.bratislava.sk, ktorá  obsahuje informácie týkajúce sa verejného života 
v slovenskej metropole, a tiež cez mestský facebook – primátora (Matúš vallo má rád 
Bratislavu) a hlavného mesta (Bratislava – hlavné mesto SR). 

Okrem webovej stránky mesta a sociálnych sietí sa mohla verejnosť o akciách a dianí 
v hlavnom meste dozvedieť aj z LED nosičov v MHD – See and Go obrazoviek umiestnených 
v prostriedkoch MHD na základe spolupráce hlavného mesta a Dopravného podniku 
Bratislava, mestských reklamných nosišoch (cityligtoch). 

http://www.bratislava.sk/


Oddelenie komunikácie a marketingu bolo posilnené o grafika, ktorého služby mesto 
doposiaľ obstarávalo zvonku.  

Hlavné mesto tiež vydáva vlastný informačný časopis s kultúrno-spoločenským 
zameraním in.ba, voľne prístupný verejnosti v mesačnom náklade 36 500 ks. 
 
6.4.  Medzinárodná spolupráca 

Na pôde radnice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – v reprezentačných 
priestoroch Primaciálneho paláca - sa počas roka uskutočňuje celý rad podujatí protokolárno-
spoločenského charakteru v gescii oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu kancelárie 
primátora. Patria medzi ne predovšetkým prijatia najvyšších ústavných činiteľov iných štátov 
počas ich oficiálnych a pracovných návštev v SR, zdvorilostné návštevy mimoriadnych a 
splnomocnených veľvyslancov akreditovaných v SR, ústavných činiteľov SR, primátorov 
zahraničných miest a iných významných hostí z domova i zo sveta. 
 
Spolupráca s veľvyslanectvami a zahraničnými partnermi sídliacimi v Bratislave  

• Oficiálne prijatia veľvyslancov na radnici vedením mesta     
o  Estónsko (nerezidentný veľvyslanec) 
o  Rakúsko (nová veľvyslankyňa)  
o  Belgicko (nerezidentný veľvyslanec)  
o  Kuba 
o  Ukrajina 
o  USA (nová veľvyslankyňa) 

• Pracovné stretnutia primátora s veľvyslancami      
o  Francúzsko 
o  USA 
o  Holandsko 
o  Veľká Británia 
o  Čína 
o  Japonsko 

 

• Projekty v spolupráci s veľvyslanectvami a zahraničnými partnermi sídliacimi 
v Bratislave           

o  Dar Reprezentačnej kancelárie Taipei do Petržalského domova seniorov 
o  Slovensko-dánske dni vody 
o  Dni Kyjeva v Bratislave 
o Study visit čínskej delegácie na tému životné prostredie, vodné a odpadové 

hospodárstvo 
 
Tradičné protokolárne podujatia primátora a vedenia hlavného mesta SR Bratislavy     

o Novoročné prijatie vedúcich cirkevných predstaviteľov za Bratislavu 
o Novoročný obed s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií 

akreditovanými v SR so sídlom v Bratislave 
o Novoročný obed primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a starostami mestských častí Bratislavy 
o Deň učiteľov 
o Pietna spomienka k 74. výročiu ukončenia bojov o Bratislavu 
o Cena primátora 2019 
o Pietna spomienka na obete 21. augusta 1968 
o Pietna spomienka k 75. výročiu SNP 
o Športovec roka 2019 

http://in.ba/


 
Oficiálne stretnutia na úrovni primátorov       

o  stretnutie s primátorom Prahy (17. 4. v Bratislave) 
o  stretnutie s primátorom Viedne (4. 6. vo Viedni) 
o  stretnutie s primátorkou Brno (12. 11. v Bratislave) 
o  stretnutie s primátorom Innsbrucku (13. 11. v Innsbrucku) 
o  stretnutie s primátormi Prahy, Varšavy, Budapešti (16. 12. v Budapešti) 

 
Najväčšie podujatia medzinárodnej spolupráce roku 2019     

o návšteva primátora Prahy v Bratislave a odborný workshop s IPR Praha 
o návšteva primátora Bratislavy vo Viedni, stretnutie primátorov a odborná 

výmena za účasti expertov 
o zapojenie Bratislavy do Bloomberg Harvard City Leadership Iniciative (na 

úrovni primátora, ale aj odborného tímu Bratislavy) 
o vznik iniciatívy primátorov hlavných miest V4 – Pakt slobodných miest  
o otvorenie výstavy After the Great War pre verejnosť v Bratislave (v spolupráce 

s poľskými partnermi)  
 
Ďalšie významné protokolárne podujatia pre rok 2019      

o Oficiálne stretnutie primátorov K8 
o Rozlúčková návšteva Bratislavy prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 
o Obed primátora s cudzincami žijúcimi v Bratislave 
o Otvorenie Námestia Nežnej revolúcie 
o Výjazdové zasadnutie vlády SR v Bratislave  

 
 

7. Oddelenie SO pre IROP 
 

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu (SO) pre IROP bolo v rámci hlavného mesta 
zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Riadiacim orgánom je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc 
mestským častiam a obciam  pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev 
na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (NFP), posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi v programovom 
období 2014 - 2020.  

 
Oddelenie SORO aj v roku 2019 intenzívne spolupracovalo so žiadateľmi zo 17 

mestských častí mesta Bratislava a jeho funkčného územia (vidiecko-mestské prostredie) 
pozostávajúceho z 35 obcí, v ktorých sa realizujú opatrenia udržateľného mestského rozvoja 
v zmysle článku 7 Nariadenia o EP (EÚ) č 1301/2013, občianskymi združeniami, cirkevnými 
organizáciami, ako aj súkromnými právnickými osobami, pričom SORO pomáha analyzovať 
ich potreby. V rámci tejto podpornej činnosti bolo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády 
pre investície a informatizáciu zorganizované pre žiadateľov informačné školenie zamerané 
na prácu v ITMS2014+. Táto spolupráca pomohla zvýšiť kvalitu predložených projektových 
zámerov, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj ich následnú úspešnosť. 

 
V oblasti zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

podalo mesto Bratislava prostredníctvom mestskej akciovej spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, a. s., dva projekty. Obe žiadosti o NFP boli úspešné a v súčasnosti má mesto 



Bratislava 124 elektronických informačných tabúľ v rámci informatizácie MHD a vozový park 
mesta Bratislava sa rozšíril o 18 nových elektrobusov. Tým sa zvýšila ekologickosť MHD v 
Bratislave a zároveň aj komfort obyvateľov, ktorí túto dopravu využívajú. Celková výška 
schválených oprávnených výdavkov je takmer 12 mil. eur. 

 
V meste postupne pribúdajú nové cyklotrasy v celkovej dĺžke s 1,7 km. Jednou z nich 

je už funkčná  cyklotrasa vo Vajnoroch – Pri starom letisku a druhou je cyklotrasa Rusovská 
cesta – Dolnozemská cesta, kde je podpísaná zmluva o NFP a projekt je pred fyzickým 
ukončením realizácie. Tieto cyklotrasy majú za cieľ podporiť mestskú ekologickú mobilitu, 
zatraktívniť  prepravnú kapacitu cyklistickej dopravy a odľahčiť cestnú sieť od individuálnej 
motorovej dopravy. Celková výška schválených oprávnených výdavkov je 464 tis. eur.  

 
V Bratislave sa už niekoľko rokov pracuje na postupnom zvyšovaní kapacity v 

materských školách. Z predložených desiatich žiadosti o NFP v rámci 1. výzvy na podporu 
kapacity MŠ boli viaceré projekty zrealizované a ukončené v roku 2019. Ich prostredníctvom 
bola dokončená výstavba viacerých novostavieb, prístavby alebo rekonštrukcie už 
existujúcich MŠ. Tým boli vylepšené podmienky pre cca 600 (presne 576) detí predškolského 
veku v mestských častiach Bratislavy ako Dúbravka, Vajnory, Rača, Rusovce, Podunajské 
Biskupice či Záhorská Bystrica. Celkové investície z týchto ukončených projektov vo výške 3 
mil. eur sú zamerané na podporenie a  vytvorenie nových kapacít a na zlepšenie technického 
vybavenia zariadení predškolského vzdelávania.  

 
V oblasti základného školstva boli projekty zamerané hlavne na zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných škôl, a to prostredníctvom zabezpečenia materiálno-
technického vybavenia a drobných stavebných úprav. Bratislavské mestské časti podali viac 
ako 30 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na budovanie a 
rekonštrukciu odborných učební so stavebnými úpravami. Cieľom projektov bolo vybudovať 
priestor pre moderné vzdelávanie detí v oblasti IKT, výučbe jazykov, prírodných vied a 
výučbe praktických zručností v oblasti technických prác. Modernizácia sa dotkla takmer 5 
000 detí, ktoré tieto základné školy navštevujú.  

 
V minulom roku boli dokončené 4 projekty v rámci mestskej časti Staré Mesto 

zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy vrátane drobných 
stavebných úprav, čím vznikli dve nové polytechnické učebne, jedna jazyková učebňa,  jedna 
nová knižnica, jedna nová učebňa IKT  a dve učebne prírodovedné,  v celkovej sume 233 tisíc 
eur.   

 
Investície do stredných škôl sú zamerané prevažne na renovácie budov a školských 

areálov, ako aj na modernizáciu materiálno-technického vybavenia  s cieľom zvýšiť kvalitu 
odbornej výučby. V roku 2019 nadobudli účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP so strednými 
školami v Ivanke pri Dunaji, Petržalke, Rači, Ružinove a v Devínskej Novej Vsi. Celková výška 
schválených výdavkov je takmer 15,6 mil. eur. V zrekonštruovaných priestoroch 
a v novovybavených učebniach sa tak zlepšia podmienky na praktickú výučbu pre viac ako 
2000 študentov, ktorí budú vďaka kvalitnej odbornej príprave konkurencieschopní na trhu 
práce. 
  

V rámci deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (ZSS) boli v roku 2019 
nakontrahované dve ZSS v katastri mestskej časti Rača a Nové Mesto, kt. budú 
prostredníctvom podpory NFP z IROP deinštitucionalizované. Podporené z  ERDF je jedno 
zariadenie pre seniorov a jedno zariadenie opatrovateľskej služby, pričom výška celkových  



investícií je cca 2,5 mil. eur. Samotná realizácia stavebných prác začala v máji 2019 
a implementačný proces v súčasnosti stále prebieha. Deinštitucionalizáciou sociálnych 
služieb bude dosiahnuté zvýšenie životnej úrovne pre vyše  250-tich seniorov, ktorí sú 
klientmi týchto zariadení. 
 

8. ROZVOJ DOPRAVY A MOBILITA 
 
8.1.  Správa a údržba ciest – operačný plán údržby miestnych komunikácií 

Služby letnej a zimnej údržby hlavné mesto obstaráva prostredníctvom inovatívneho 
dynamického nákupného systému. Ide o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje získať väčší rozsah 
ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb. Systém bude platiť 
počas 4 rokov a predpokladaná hodnota zákazky je približne 41 miliónov eur. Zmenou 
legislatívy pribudlo túto zimu do správy mesta státisíce metrov chodníkov navyše. Mesto 
nebolo schopné v zazmluvnenej zimnej údržbe na túto zmenu zareagovať a objednať 
dodatočné výkony. Nový spôsob umožní jednoduchšiu reakciu či už na zmeny legislatívy, ale 
aj na zmenu počasia a všetkého, čo môže mať zásadnejší vplyv na predmet zákazky.  
 

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

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

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

Podarilo sa nám tiež dokončiť opravu havarijného stavu lávok pre peších na Moste 
SNP, kde sme vymenili plechy, povrch a obnovili náter. 
 

Došlo k obnoveniu náteru na hlavnom mostnom objekte Mosta Apollo. Na 
Prístavnom moste boli pre zvýšenie bezpečnosti občanov doplnené zábradelné profily na 
lávke pre peších, na lávke pre cyklistov, zjazdoch aj nájazdoch na petržalskej strane. 
V podchode na Staromestkej ul. sa uskutočnila výmena výplne prístreškov vstupu do 
podchodu za odolnejší materiál - metalkrylát. 
 

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

V septembri roku 2019 vznikol Komunálny podnik (KP) na Bazovej ulici č. 8. Tento 
areál po vyčistení a čiastočnej oprave slúži na administratívne účely, zázemie pracovníkov tzv. 
„rýchlej roty“, ako aj dielne na údržbu a garážovanie, uskladňovanie materiálu, či náhradných 
dielov – napríklad zábrany, poklopy uličných vpustov a pod. Do konca roku 2019 mal 
Komunálny podnik 10 pracovníkov, 2 traktory, 10 ručných motorových zametačiek, 1 
univerzálny stroj na zametanie a zimnú údržbu. Činnosťou Komunálneho podniku a rýchlymi 
zásahmi rýchlej roty pri urgentných prípadoch sa podarilo výrazne znížiť počty podnetov od 



občanov.  
 
V roku 2019 pribudli na Mapový portál GIS, ktorý prevádzkujeme nasledujúce aplikácie:  
 

1. Údržba hl. mesta SR Bratislavy, 2019 
https://arcg.is/1vzmna 

 
2. Komunikácie OSK MAG BA, 1.4.2019 – Aplikácia pre m.č s možnosťou stiahnutia 

našich dát 
https://arcg.is/1Lj4K4 

 
3. Prezentácia GISu OSK:  Pasport majetku OSK MAG BA 

https://arcg.is/5WrqL 
 

4. Zimná údržba hl. mesta SR Bratislavy, 2019 
https://arcg.is/1Gj4Tq0 
 

8.2. Oddelenie stavebných činností 
Novozriadené oddelenie, ktoré vzniklo v auguste 2019 v rámi novej oranizačnej 

štruktúry a rieši prevažne stavby verejného osvetlenia (z približne 40 189 nahlásených porúch 
na verejnom osvetlení bola väčšina odstránená), terasy (evidencia a obhliadka 37 
pochôdzných terás) a iné projekty, mimo iné aj projekty náhradného nájomného bývania (na 
Zámockých schodoch, Velehradskej, Pri Habanskom mlyne a na Kozej ul.). Do majetku mesta 
boli prevzaté 3 dokončené stavby. Pokiaľ ide o podnety od občanov, do zoznamov 
potenciálnych investičných akcií zaradených 81 podnetov. 
 
8.3. Oddelenie mestskej mobility 
Zriaďovanie buspruhov na preferenciu MHD 
 
V roku 2019 pokračovala preferencia MHD vrátane zriaďovaním nových bus-pruhov: 
 
1. Vo februári sa vyznačili bus-pruhy na komunikáciách na trase vozidiel MHD z Dolných 
honov   do Vrakune. 
 
2. Vo februári v súvislosti s rozsiahlou prestavbou a uzatvorením ulice Mlynské nivy v úseku 
medzi Karadžičovou a Svätoplukovou. Linky 50, 205, X72 a N61 boli presmerované na 
dočasne obojsmernú Páričkovú ulicu. Linka č. 70 bola presmerovaná cez komunikácie na 
Košickej a Landererovej ulici. Na zrýchlenie uvedených spojov boli zriadené vyhradené pruhy 
na Gagarinovej ulici a bus – pruhy na uliciach Popradskej, Bajkalskej a Košickej. 
 
3. V auguste a septembri boli vyznačené ďalšie bus-pruhy vo Vrakuni, pri Vajnoroch 
a následne v Starom Meste na Štefánikovej a Záhradníckej ulici. 
 
15. decembra sa rozšírila prepravná kapacita lokality Bory, a to presmerovaním linky 123.  
 
Modernizácia električkovej trate – Dúbravsko – Karloveská radiála 
 

22. júna sa začala zásadná modernizácia električkovej trate na Dúbravsko – 
Karloveskej radiále – v Karlovej Vsi a Dúbravke prvými dvoma etapami od Jurigovho námestia 
po obratisko Kútiky a od obratiska po Hanulovu v Dúbravke. V priebehu roka boli 

https://arcg.is/1vzmna
https://arcg.is/1Lj4K4
https://arcg.is/5WrqL
https://arcg.is/1Gj4Tq0


uskutočnené rozsiahle stavebné práce – výmena koľajníc, úprava koľajového zvršku a spodku, 
ktoré sprevádzali dopravné obmedzenia mestskej hromadnej dopravy.  V Karlovej Vsi  bolo 
vybudované dočasné úvraťové obratisko električiek za zastávkou Molecova a bola zavedená 
náhradná električková linka X6  z Molecovej na Námestie SNP.  
 
Modernizácia trolejbusovej trate na Ulici 29. augusta 
 

V apríli a máji prebehla rekonštrukcia trolejbusovej trate na Ulici 29.augusta v úseku 
od Ondrejského cintorína po Dunajskú a Mlynské nivy.  
Začiatkom júna bolo zrekonštruované aj trolejové trakčné vedenie pri novej autobusovej 
stanici s rozšírením časti Svätoplukovej ulice. 

Ukazovatele poskytovania služieb MHD: 
•             Počet prepravených osôb 252 mil. osôb/rok  (2019) 
•             Počet liniek (vrátane nočných)                      108 
•             Počet vypravovaných vozidiel                        580   
•             Počet prevádzkovaných autobusov               521  
•             Počet prevádzkovaných trolejbusov             143 
•             Počet prevádzkovaných električiek               210  
•             Objem dopravných výkonov                           41,23 mil. vlakokilometrov  
•             Dĺžka prepravnej siete                                     698 km  
•             Prepravná dĺžka liniek                                    2 445 km 
 
8.4.  Cyklodoprava 

Hlavné mesto pripravilo Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej zóny na rok 2019. 
 

Na cyklotrasy bolo v rozpočte vyčlenených -  bežné výdavky vo výške 260-tisíc eur a 
kapitálové výdavky 1 413 669 eur, ktoré bolo v pláne  investovať do opráv a údržby už 
existujúcich cyklotrás, ale aj do budovania nových. 

 
Bežné výdavky vo výške 260-tisíc eur boli rozdelené na tri časti. Na opravu, údržbu a 

čistenie cyklotrás a dopravných značení, vybudovanie informačných tabúľ a cyklostojanov, 
úpravy priechodov na cyklotrasách 100-tisíc eur pre mestský rozpočtový podnik Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení, okrem toho 130-tisíc eur na rozšírenie projektu 
Bikesharing, ktorý mesto spustilo v roku 2018. Zostávajúcich 30-tisíc eur bolo určených na 
navigačné dopravné značenia pre cyklistov. 

 
Kapitálové výdavky v celkovej výške 1 413 669 eur predstavovali výšku investícií na 

rekonštrukciu a budovanie cyklotrás.  
 

Súčasťou rozpočtu boli aj kapitálové výdavky vo výške 241 669 eur na vybudovanie 
cyklotrasy Pri Mlyne vo Vajnoroch, ktorá je financovaná z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP). 

 
Mesto Bratislava vyčlenilo 500-tisíc eur Na projektovanie a výstavbu ďalších cyklotrás, 

predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie v súlade s platným územným plánom 
dopravy hlavného mesta, ako napríklad R20: 2,5 km (Hlavná stanica - Stanica Nivy), R13: 8 
km (Kollárovo nám. - Hečkova), 5,5 km (Most Lafranconi - Podkolibská) či úsek R16: 5,5 km 
(Kamenné nám. - Astronomická) a 7,5 km (Račianska - Malý Dunaj). 
 



Prioritou mesta je budovanie oddelených cyklotrás a snaha motivovať obyvateľov 
presadnúť z auta a využívať udržateľné spôsoby dopravy, kam patrí aj cyklodoprava, ako 
zdravú a čistú alternatívu k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave v 
mestách. 
 

Do minulého roka neboli vyhlásené žiadne verejné obstarávania na projektovú 
dokumentáciu bezpečných segregovaných cyklotrás. Táto úloha sa presunula ako priorita 
akčného plánu na rok 2020 z roku 2019. 

 
Na sľube 25 km oddelených trás do r. 2022, ako bolo v pláne Bratislava, veľmi 

intenzívne pracujeme, za pomalou stavbou cyklotrás sa skrývajú okrem nedostatočne 
pripravených projektov najmä majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. 

 
Čo sa týka cyklodopravy , zamerali sme sa na podchytenie rozbehnutých projektov v 

rámci cyklistickej dopravy. Rozpracované projekty oddelených cyklotrás, cestičiek pre 
chodcov a cyklistov alebo komunikácií so zvýšenou jazdou cyklistov  sme upravili v rámci 
možností tak, aby cyklistom priniesli najväčšie benefity. Vďaka spolupráci s MČ Nové Mesto 
boli vyznačené napr. úseky cyklotrasy O4 a O5 medzi Račianskou a Vajnorskou. Čiastočnou 
obnovou prešla cyklotrasa na Starohájskej.  Pripravili sme projekty ulíc, ktoré sa zobojsmernili 
pre cyklistov, napr. Kadnárová, Klobučnícka a pod.  

 
V spolupráci s partnermi došlo k zlepšeniu cyklotrás v rámci projektov D4R7 i v rámci 

celého priestoru nového centra (Nivy/Zóna Chalúpkova), kde pripravujeme upgrade 
navrhnutých cyklistických komunikácií na súvislú a komplexnú sieť bezpečných cyklotrás. V 
rámci rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály pribudnú priechody pre cyklistov cez 
Botanickú a Karloveskú, ako základ pre dobudovanie cyklotrasy pozdĺž Karloveskej.  
 
 
8.5.  Parkovacia politika 

Podstatnými momentmi za rok 2019 boli najmä schválenie VZN, dodatku Štatútu 
a štatútu fondu mobility.  

 
Parkovacia politika je jedným z najdôležitejších projektov hlavného mesta v oblasti 

mobility. Z početných skúseností z európskych miest možno povedať, že zavedenie regulácie 
parkovania v synergii s ďalším opatreniami bude viesť k lepšiemu životnému prostrediu 
a verejnému priestoru, menším dopravným kongesciám, väčšiemu využívaniu verejnej, pešej 
a cyklistickej dopravy, ale zároveň aj k lepším možnostiam parkovania, a to najmä pre 
rezidentov. 
 

Rok 2019 bol v tejto téme pre Bratislavu prelomový. Od začiatku roka začali odborné 
útvary magistrátu so zapojením odbornej verejnosti pripravovať aktualizovanú koncepciu 
parkovacej politiky. 
 

Nové Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bolo 
predstavené v apríli 2019 a prešlo v priebehu jari rozsiahlym pripomienkovacím konaním. Od 
apríla sa uskutočnili prezentácie pre miestnych a mestských poslancov, ako aj pre verejnosť 
v jednotlivých mestských častiach. Miestne zastupiteľstvá mestských častí uplatnili spolu 108 
pripomienok a v rámci verejného prerokovania prijalo hlavné mesto od 22. do 31. mája 
pripomienky od 121 fyzických a právnických osôb. 
 



Na svojom júnovom zasadnutí schválilo mestské zastupiteľstvo jednohlasne VZN č. 
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Nariadenie definuje základné pravidlá 
parkovania, rezidentské, abonentské a návštevnícke karty, poplatky za hodinové parkovanie 
a zóny parkovania. Dodatkom Štatútu hlavného mesta schválilo mestské zastupiteľstvo 
vymedzenie kompetencií a deľbu príjmov za dočasné parkovanie medzi hlavným mestom 
a mestskými časťami. Oproti koncepcii z roku 2016 došlo k podstatnej zmene – prevádzka 
parkovania bude plne v réžii hlavného mesta a mestské časti nebudú vydávať vlastné 
všeobecne záväzné nariadenia. Mestské časti však budú navrhovať hlavnému mestu zóny, 
a teda lokality, kde považujú statickú dopravu za problematickú a navrhujú zaviesť jej 
reguláciu prostredníctvom VZN. 
 

Poslankyne a poslanci taktiež schválili Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej 
mobility v hlavnom meste SR Bratislave, v ktorom sa budú kumulovať príjmy z rezidenčného 
a dočasného parkovania. Fond sa bude tvoriť dlhodobo. Prostriedky fondu sa použijú na 
kapitálové výdavky v oblasti mobility a dopravnej infraštruktúry (infraštruktúra pre MHD, 
pešia a cyklistická infraštruktúra, parkovacie domy a garáže, záchytné parkoviská, ako aj 
vozidlá pre MHD). Minimálne štvrtina z celkových prostriedkov fondu bude použitá na 
lokálne projekty v mestských častiach. 
 

Zmenou štatútu zároveň umožnilo mestské zastupiteľstvo mestským častiam 
spúšťanie pilotných projektov spoplatneného parkovania do doby nadobudnutia účinnosti 
celomestského VZN. Pilotný projekt rozbehla od novembra 2019 mestská časť Petržalka vo 
vybraných parkoviskách v sídliskách Dvory a Lúky. V rámci tohto systému parkujú rezidenti 
s trvalým pobytom v mestskej časti zadarmo, nerezidenti parkujú vo večerných hodinách za 
poplatok euro za hodinu, mimo tohto času zadarmo po zaregistrovaní v aplikácii. Pilotný 
projekt začala pripravovať taktiež mestská časť Nové Mesto, kde miestni poslanci schválili 
VZN o dočasnom parkovaní s plánovaným rozbehom regulácie parkovania od mája 2020. Iné 
mestské časti, ako napríklad Staré Mesto a Ružinov, pokračovali v zavádzaní alebo 
pripravovali zaviesť systém rezidentského parkovania. 
 

Na jeseň 2019 odborné útvary magistrátu začali s prípravou verejného obstarávania 
pre centrálny parkovací systém v zmysle schváleného VZN. Centrálny systém spolu s ďalšími 
komponentmi bude kľúčovým pilierom pre reguláciu parkovania v Bratislave. 
 

9.  ŠKOLSTVO  
 

Školstvo v Bratislave      
                V roku 2019 bolo na území Bratislavy evidovaných 89 základných škôl (ZŠ) s počtom 
žiakov 35 091. Z toho sa 28 010 žiakov vzdelávalo v 61 štátnych ZŠ, 3 001 žiakov v 18-tich 
súkromných ZŠ a 4 080 žiakov v 9 cirkevných ZŠ. 
 

V sieti škôl a školských zariadení bolo 111 obecných materských škôl  s počtom detí 13 
030, 35 súkromných materských škôl s počtom detí 1920 a 9 cirkevných materských škôl s 
počtom detí 712.   

 
             Na území hlavného mesta Bratislavy pôsobilo aj 29 základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
s počtom žiakov 16 958 a 14 centier voľného času (CVČ)  z toho verejných 8 CVČ s celkovým  
počtom detí 4 646. 
 
  V 12-tich ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 571 



žiakov, v 16 súkromných ZUŠ 6 279 žiakov a v jednej cirkevnej ZUŠ 1 108 žiakov.   
 

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

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú: 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 

• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 

• ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 

• ZUŠ Exnárova 6A, Bratislava 

• ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 

• ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 

• ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

• ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

• ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 

• ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 

• ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava 

• ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 

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

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

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

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

• CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 bolo vyčlenených pre verejné 
ZUŠ a CVČ  na prevádzku a mzdy  finančné prostriedky v sume 11 662 396 eur a na opravy 
školských budov a interiérov 252 307 eur. 

Typ školy Počet škôl Počet detí 

Materská škola spolu:   

v tom  štátna 111 13 030 

v tom  súkromná 35 1 920 

v tom cirkevná 9 712 

       

Základná škola 89 35 091 

v tom  štátna 61 28 010 

v tom  súkromná 18 3 001 

v tom cirkevná 9 4 080 

   

Základná umelecká škola 29 16 958 

v tom  štátna 12 9 571 

v tom  súkromná 16 6 279 

v tom cirkevná 1 1 108 

   

Centrum voľného času 14 4 826 

v tom  štátne 8 3 418 

v tom  súkromné 6 1 408 

v tom cirkevné 0 0 



 
Hlavné mesto podporuje  talentovanú mládež, ktorá popri štúdiu na základnej 

a strednej škole dosahuje vynikajúce úspechy v kategórii kultúra, šport, prírodné a technické 
vedy, jazyky, profesijná súťaž a voľný čas.  Ich ocenenie sa uskutočňuje na tradičnom stretnutí 
s primátorom. V roku 2019  sa konalo už po 24. krát. Za rok 2018 bolo nominovaných 142 
žiakov a študentov Bratislavy v daných  kategóriách. Ocenených bolo 47 žiakov a študentov 
a rovnako 47 pedagógov, trénerov a vedúcich, ktorí ich pripravovali.  
  
 V decembri v roku 2019  sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca  uskutočnilo 
slávnostné stretnutie primátora so športovcami Bratislavy a Bratislavského kraja. Zišlo sa  25 
najúspešnejších športovcov a športových kolektívov. Oceňovalo sa  v 6-tich kategóriách 
(seniori, juniori, športový kolektív,  talent roka, telesne znevýhodnení športovci,  cena 
primátora za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta, Slovenska a mimoriadny športový 
výkon). Akcia pod názvom Bratislavská cena za šport 2019 nadviazala na 26. ročník 
uskutočnený v roku 2018 pod názvom: „Najúspešnejší športovec a športový kolektív 
Bratislavy a Bratislavského kraja“. 
 
 V priestoroch Starej tržnice sa dňa 26. marca 2019 pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov 
stretli zamestnanci základných umeleckých škôl a centier voľného času s primátorom 
hlavného mesta. Primátor ocenil výsledky práce učiteľov a spomedzi vyše 300 účastníkov 
stretnutia ocenil za výsledky práce pani Annu Gondášovú, vtedajšiu riaditeľku Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. v Bratislave. Týmto stretnutím vyjadril 
podporu všetkým zamestnancom základných umeleckých škôl a centier voľného času, ktoré 
má hlavné mesto vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
Dotácie z rozpočtu mesta: 
 V roku 2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy navrhla primátorovi rozdeliť sumu 41 780 eur medzi desiatich 
žiadateľov o podporu významných medzinárodných športových podujatí prebiehajúcich 
v danom roku v Bratislave takto:  
 

P.č. Názov organizácie Názov podujatia Pridelená dotácia 

1 
Slovenská volejbalová 

federácia 

Majstrovstvá Európy vo 

volejbale žien 
10 000 

2 
Slovenská federácia 

karate a bojových umení 

Majstrovstvá sveta v 

karate WUKF 
10 000 

3 NR klub, o.z. 
Majstrovstvá Európy 

mládeže v šachu 
7 500 

4 
Slovenská triatlonová 

akadémia, o.z. 
Pressburg triathlon 2019 3 300 

5 
Slovenská matematická 

spoločnosť  
EUROCOMB 3 280 

6 Slovak floorbal klub Floorball cup  2 600 

7 Visegrad 4 race AŠK Inter Bratislava 2 100 

8 
Občianske združenie 

Maratón 
STUPAVA TROPHY 2019 1 200 

9 Šinter, o.z. Šinter liga 1 000 

10 Ars Ante Portas, o.z. Svetový deň výziev  800 

 



 Hlavné mesto prostredníctvom Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislava, tvoreného z prebytku rozpočtu za predchádzajúci rok najviac 
vo výške 2% finančného výnosu získaného za predaj nehnuteľného majetku hlavného mesta,  
v roku  2019  podporila investície  do športovej infraštruktúry v sume  424 220 € nasledovne:  
 

Podpora investícií do športovej infraštruktúry mesta Bratislavy v roku 2019 

P.č. 

Názov mestskej časti, 

právnického subjektu Názov projektu Pridelená dotácia 

1 Mestská časť Dúbravka 
Rekonštrukcia malej 

telocvične ZŠ Pri Kríži  
40 000 

2 
Mestská časť Karlova 

Ves 

Rekonštrukcia osvetlenia 

futbalového ihriska 

Molecova 

40 000 

3 Mestská časť Lamač 

Rekonštrukcia telocviční 

na ZŠ Malokarpatské 

námestie 

40 000 

4 Mestská časť Rača 
Výstavba skateparku 

Tbiliská 
35 000 

5 Mestská časť Rusovce 
Rekonštrukcia telocvične 

ZŠ s MŠ Rusovce 
40 000 

6 

Mestská časť Záhorská 

Bystrica 

Rekonštrukcia telocvične 

ZŠ s MŠ na Hargašovej 

ulici na viacúčelovú 

športovú halu 175 000 

7 

Pedál, občianske 

združenie 

Prestavba bikrosovej 

dráhy Haanova ul. na 

pumptrack v Petržalke 54 220 

 
Hlavné mesto podporilo v roku 2019 prostredníctvom Grantového programu pre 

voľný čas, šport a sociálne aktivity  rôznych právnických osôb, najmä záujmových združení, 
ktorých cieľom je v súlade so záujmami hlavného mesta realizovať zmysluplné aktivity 
zamerané na obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež v čase mimo 
vyučovania. Ide predovšetkým o aktivity pohybové a športové, vedúce k upevňovaniu 
zdravého životného štýlu a aktivity a činnosti záujmovo-vzdelávacie zamerané na získavanie 
sociálnych a tvorivých zručností, vedomostí, zdravého sebavedomia a aktivity vedúce 
k podnecovaniu zdravej súťaživosti, všetko najmä v oblasti vedy, techniky, prírodných, 
technických či iných spoločenských  vied.  

 
V roku 2019 bolo hlavnému mestu na podporu projektov z Grantového programu pre 

voľný čas, šport a sociálne aktivity doručených 328 žiadostí.  Hlavné mesto pomohlo s 
realizáciou 243 projektov z nich formou získania nenávratného finančného príspevku v 
celkovej sume 190 000 eur. Podporou projektov v roku 2019 mesto tak prispelo už po 25. krát 
zo svojho ročného rozpočtu k podpore Bližšie informácie o podpore projektov z tohto 
programu poskytuje nižšie priložená tabuľka: 

 
Čerpanie finančných prostriedkov Grantového programu hlavného mesta pre voľný čas, šport 
a sociálne aktivity v roku 2019: 



Požadovaná výška dotácie/počet 

žiadostí   

Poskytnutá dotácia/počet podporených 

projektov 

SPOLU ŠPORT 

VOĽNÝ 

ČAS 

SOCIÁLNE 

AKTIVITY   SPOLU ŠPORT 

VOĽNÝ 

ČAS 

SOCIÁLNE 

AKTIVITY 

492 761 207 747  206 863  78 151    190 000 78 200 73 250 38 550 

328 132 148 48   243 94 106 43 

Zdroj: vlastné štatistické zisťovanie 
 

V kompetencii hlavného mesta je podporovať zaraďovanie  neštátnych škôl 
a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V roku 2019 
hlavné mesto udelilo súhlas na zaradenie škôl a školských zariadení  do siete škôl a školských 
zariadení  SR takto: 
Súkromné materské školy: 7 
Súkromné základné školy: 3 
Súkromné výdajné školské jedálne: 5 
Súkromné základné umelecké školy: 1 a 1 elokované pracovisko k SZUŠ 
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: 1 
Súkromný školský klub detí: 3 
 
Nižšie uvádzame zoznam súkromných škôl/školských zariadení a cirkevných škôl/školských 
zariadení, ktorým hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy v kalendárnom roku 
2019poskytlo dotácie na mzdy a prevádzku podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vrátane výšky poskytnutej dotácie v Eur 
 
A. Súkromné školy/školské zariadenia 
 
a) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva 

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

dotácie 

1. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Galandova 7 81106 91 530 

2. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva centra včasnej intervencie Hálkova 11 83103 42 577 

3. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Inštitút detskej reči Železničiarska 13 85104 157 176 

4. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Gorkého 3 81101 85 153 

5. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva Stálicová 2 82102 174 244 

6. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri Súkromnej základnej škole pre 

intelektovo nadaných žiakov Znievska 2 85104 6 002 

7. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva TREA Kadnárova 15 83401 6 190 

 



b) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

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

dotácie 

1. 

Súkromné centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie Majerníkova 60 84105 2 571 

2. 

Súkromné centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie Uhrova 18 83101 7 429 

 
c) materské školy 

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

dotácie 

1. Materská škola ako súčasť Súkromnej 

základnej školy s materskou školou Marie 

Montessori Borinská 23 84103 

121 

159,00 

2. Súkromná materská škola  Gercenova 10 85101 83 080,00 

3. Súkromná materská škola Zadunajská 27 85000 22 501,00 

4. Súkromná materská škola Sečovská 3 82102 58 849,00 

5. Materská škola ako súčasť Súkromnej spojenej 

školy British International School Bratislava 

J. Valašťana-

Dolinského 1 84102 72 695,00 

6. Súkromná materská škola Cambridge 

International School ako organizačná zložka 

Súkromnej spojenej školy Cambridge 

International School Úprkova 3 81104 

117 

697,00 

7. Materská škola ako súčasť Súkromnej 

materskej školy so základnou školou Vlčie hrdlo 50 82107 

129 

813,00 

8. Súkromná materská škola Detské centrum Blumentálska 16 81107 50 195,00 

9. Súkromná materská škola Mlynské Nivy 44/C 82511 57 118,00 

10. 

Súkromná materská škola Felix Mikovíniho 3 83102 

107 

312,00 

11. 

Súkromná materská škola Funiversity Gajova 21 81109 

183 

468,00 

12. 

Súkromná materská škola Galileo School Dudvážska 6 82412 

167 

891,00 

13. 

Súkromná materská škola Vavilovova 18 85101 

166 

160,00 

14. Súkromná materská škola Nobelovo nám. 6 85101 83 080,00 

15. 

Súkromná materská škola Kids Paradise Vyšehradská 12 85106 

233 

663,00 

16. Súkromná materská škola Dúbravská cesta 14 84256 55 387,00 

17. Súkromná materská škola Bilíkova 34 84101 25 963,00 

18. 

Súkromná materská škola Kozia 25 81103 

102 

119,00 

19. Súkromná materská škola Lauder Gan 

Menachem Drevená 4 81103 22 501,00 

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

21. Súkromná materská škola Christa Boteva s Záporožská 8 85101 86 542,00 



výchovným jazykom bulharským 

22. Súkromná materská škola HAPPY-TIME Šumavská 34 82108 83 080,00 

23. 

Súkromná materská škola 

Viedenská cesta 

257 85101 57 118,00 

24. Súkromná materská škola Drotárska cesta 48 81102 29 425,00 

25. Súkromná materská škola Lienka Gorazdova 11 81104 48 464,00 

26. Súkromná materská škola Stálicová 2 82102 31 155,00 

27. 

Súkromná materská škola  Česká 10 83103 

148 

852,00 

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

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

30. 

Súkromná materská škola Žltá 13/A 85107 

124 

620,00 

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

32. Materská škola ako súčasť  Súkromnej 

základnej školy s materskou školou francúzsko-

slovenskej, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava, s 

medzinárodným programom 

M. C. Sklodowskej 

1 

   

85104 

128 

082,00 

33. 

Súkromná materská škola nemecko-slovenská Palisády 51 81106 

178 

276,00 

 
d) školské kluby detí 

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

dotácie 

1. Školský klub detí ako súčasť Súkromnej 

základnej školy s materskou školou Marie 

Montessori Borinská 23 84103 31 612 

2. Súkromný školský klub detí, Zadunajská 27, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej 

školy Zadunajská 27 85000 38 636 

3. Súkromný školský klub detí ako súčasť 

Súkromnej základnej školy Ružová dolina 29 82108 23 026 

4. Súkromný školský klub detí ako súčasť 

Súkromnej základnej školy s materskou školou Vlčie hrdlo 50 82107 12 879 

5. Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole 

Galileo School Dudvážska 6 82412 103 810 

6. Školský klub detí pri Súkromnej bulharskej 

základnej škole Christa Boteva Záporožská 8 85101 20 294 

7. Súkromný školský klub detí ako súčasť 

Súkromnej základnej školy 

Trnavská cesta 

3421/39 83104 4 684 

8. Súkromný školský klub detí, Krásnohorská 14, 

Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy Felix Krásnohorská 14 85104 73 369 

9. Súkromný školský klub detí, Česká 10, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej 

školy, Česká 10, Bratislava  Česká 10 83103 35 904 



10. Súkromný školský klub detí, Kremeľská 2, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej 

školy, Česká 10, Bratislava  Kremeľská 2 83103 48 393 

11. Súkromný školský klub detí, Bilíkova 34, 

Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy Bilíkova 34 84101 32 002 

12. Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole 

waldorfskej Vihorlatská 10 83101 40 588 

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

1, Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou francúzsko-

slovenskej, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava, s 

medzinárodným programom 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 25 367 

 
e) centrá voľného času 

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

dotácie 

1. Súkromné centrum voľného času, Úprková 3, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej spojenej školy 

Cambridge International School Úprkova 3 81104 32 100 

2. Súkromné centrum voľného času pri 

Súkromnom gymnáziu Vážska 32 82107 9 987 

3. Súkromné centrum voľného času Ostredková 14 82102 28 533 

4. Súkromné centrum voľného času ASSOS Nelux 

Bratislava Bajzova 10 82108 83 102 

5. Centrum voľného času pri 1. súkromnom 

gymnáziu Bajkalská 20 82108 103 432 

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

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

dotácie 

1. Materská škola pri Súkromnej základnej škole s 

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

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

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

dotácie 

1. Súkromný školský klub detí, Majerníkova 60, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej 

školy pre žiakov s intelektovým nadaním Majerníkova 60 84105 168 355 

2. Súkromný školský klub detí ako súčasť 

Súkromnej základnej školy pre intelektovo 

nadaných žiakov Znievska 2 85104 95 319 

3. Súkromný školský klub detí, Jozefská 6, 

Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou pre žiakov a deti s Jozefská 6 81106 7 428 



autizmom 

 
h) školské stravovanie pri základných školách 

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

dotácie 

1. Súkromná výdajná školská jedáleň, Borinská 

23, Bratislava ako súčasť Súkromnej základnej 

školy s materskou školou Marie Montessori Borinská 23 84103 19 385 

2. Súkromná školská jedáleň Zadunajská 27 85000 28 270 

3. Súkromná školská kuchyňa Ostredková 14 82102 125 194 

4. Súkromná školská jedáleň, Úprková 3, 

Bratislava ako súčasť Súkromnej spojenej školy 

Cambridge International School Úpkova 3 81104 51 370 

5. Súkromná školská jedáleň Pekníkova 6  84101 22 091 

6. Súkromná školská jedáleň Hargašova 5 84106 77 378 

7. Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť 

Súkromnej základnej školy Vlčie hrdlo 50 82107 5 331 

8. Súkromná školská jedáleň Galileo School Dudvážska 6 82412 75 763 

9. Súkromná školská jedáleň Gercenova 10 85101 97 248 

10. Súkromná výdajná školská jedáleň Palisády 57 81106 42 486 

11. Súkromná výdajná školská jedáleň Vranovská 2 85102 20 355 

12. Súkromná výdajná školská jedáleň Osloboditeľská 27 83107 34 409 

13. Súkromná výdajná školská jedáleň Záporožská 8 85101 15 508 

14. Súkromná školská jedáleň HLZ Drieňová 16 82103 125 194 

15. Súkromná školská jedáleň HLZ Sokolíkova 2 84105 86 586 

16. Súkromná školská jedáleň HLZ Česká 10 83103 83 355 

17. Súkromná školská jedáleň kj services Pekníkova 6 84101 48 335 

18. 

Súkromná školská jedáleň 

M. C. Sklodowskej 

1 85104 36 185 

19. Stravovanie žiakov Cirkevnej základnej školy 

Narnia Beňadická 38 85107 96 601 

20. Súkromná výdajná školská jedáleň pri ŠZŠ 

Valašťana Dolinského 1 

J. Valašťana 

Dolinského 1 84101 60 901 

21. Stravovanie žiakov ŠZŠ Hálkova 54 Hálkova 54 83103 22 131 

22. Súkromná výdajná školská jedáleň pri 

Špeciálnej základnej škole Žehrianska 9 85107 21 485 

23. Súkromná školská jedáleň Haanova 28 85104 35 844 

24. 

Súkromná výdajná školská jedáleň 

Trnavská cesta 

3421/39 83104 4 039 

25. Súkromná výdajná školská jedáleň, 

Krásnohorská 14, Bratislava, ako súčasť 

Súkromnej základnej školy FELIX Krásnohorská 14 85107 18 739 

26. Súkromná školská jedáleň Tatiany Štefunkovej 

- MPT Nevädzová 2 82101 114 371 

27. Súkromná výdajná školská jedáleň, Vihorlatská Vihorlatská 10 83101 37 801 



10, Bratislava, ako súčasť Súkromnej základnej 

školy waldorfskej 

28. Školská jedáleň pri 1. súkromnom gymnáziu Bajkalská 20 82108 54 116 

29. Súkromná výdajná školská jedáleň Palisády 51 81106 36 670 

30. Súkromná školská jedáleň a súkromná školská 

kuchyňa Karloveská 32 84101 63 486 

21. Súkromná výdajná školská jedáleň  Vetenicová 20 84105 39 901 

 
i) jazykové školy 

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

dotácie 

1. Súkromná jazyková škola iCan Lazaretská 8 81101 1 267 

2. 

Súkromná jazyková škola International House 

Bratislava Námestie SNP 14 81106 25 790 

 
j) základné umelecké školy 

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

dotácie 

1. Súkromná základná umelecká škola Kremnická 26 85101 33 086 

2. Súkromná základná umelecká škola Art Pegas Tupolevova 20 85101 208 080 

3. Súkromná základná umelecká škola Osloboditeľská 27 83107 639 712 

4. Súkromná základná umelecká škola Mierová 46 82105 124 268 

5. Súkromná základná umelecká škola Balkánska 87 85110 204 844 

6. Súkromná základná umelecká škola Strečnianska 20 85105 179 327 

7. Súkromná základná umelecká škola ALKANA Batkova 2 84101 194 912 

8. 

Súkromná základná umelecká škola 

Miletičova 17/B 

(dom T&D) 81103 119 288 

9. Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29 82109 520 310 

10. Súkromná základná umelecká škola Železničná 14 82107 128 038 

11. Súkromná základná umelecká škola Vajnorská 19 83103 34 661 

12. Súkromná základná umelecká škola Ostredková 14 82102 89 635 

13. Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný 

ateliér LADON Nevädzová 4 82101 177 356 

14. Súkromná základná umelecká škola Macharova 1 85101 152 712 

15. Súkromná základná umelecká škola - 

Bratislavský chlapčenský zbor v Bratislave Gerulatská 2 85110 95 375 

16. Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5 85101 570 638 

 
B. Cirkevné školy/školské zariadenia 
 
a) materské školy 

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

dotácie 

1. Materská škola ako súčasť Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 147 121 

2. Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Bilíkova 1 84101 135 005 



Mollovej 

3. Cirkevná materská škola Márie Mazarellovej Lachova 33 85103 169 622 

4. Cirkevná materská škola ako súčasť Základnej 

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

;5. Materská škola sv. Vincenta de Paul Chlumeckého 12 82103 235 393 

6. Materská škola sv. Filipa Neriho Zlatohorská 18 84103 105 581 

7. Materská škola bl. Zdenky Schelingovej Sv. Pia X. 1/A 84106 103 850 

8. Materská škola Mamy Margity Pavlovičova 3 82104 105 581 

9. Evanjelická materská škola Dr. Filipa 

Melanchtona Tupolevova 20 85101 105 581 

 
b) školské kluby detí 

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

dotácie 

1. Školský klub detí, Detvianska 24, Bratislava ako 

súčasť Spojenej školy de La Salle Čachtická 14 83106 62 832 

2. Školský klub detí pri  Základnej škole Matky 

Alexie Palackého 1 81102 83 906 

3. Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 54 247 

4. Školský klub detí, Karloveská 32, Bratislava ako 

súčasť  Spojenej školy sv. Františka z Assisi Karloveská 32 84104 115 127 

5. Školský klub detí, Gercenova 10, Bratislava, 

ako súčasť Spojenej školy  Svätej Rodiny Gercenova 10 85101 139 323 

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

súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul Bachova 4 82103 119 030 

7. Školský klub detí, Osloboditeľská 27, Bratislava 

ako súčasť Základnej školy s materskou školou 

sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27 83107 40 588 

8. Školský klub detí, Palisády 57, Bratislava ako 

súčasť Evanjelickej základnej školy Palisády 57 81106 33 563 

9. Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej 

základnej školy Narnia Beňadická 38 85106 183 423 

 
c) školské stravovanie 

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

dotácie 

1. Výdajná školská jedáleň, Detvianska 24, 

Bratislava ako súčasť Spojenej školy de La Salle Čachtická 14 83106 71 563 

2. Zariadenie školského stravovania pri Gymnáziu 

Matky Alexie Jesenského 4/A 81102 106 294 

3. Školská jedáleň ako súčať Základnej školy s 

materskou školou sv. Uršule Nedbalova 4 81101 52 986 

4. Školská jedáleň, Bachova 4, Bratislava ako 

súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul Bachova 4 82103 90 948 

 



d) základné umelecké školy 

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

dotácie 

1. Základná umelecká škola sv. Cecílie Chlumeckého 10 82103 904 171 

 
 

10. KULTÚRA 
 

Vznik samostatného oddelenia kultúry na magistráte (zmneou organizačnej štruktúry) 
v apríli 2019 so zaradením referátu Archív mesta Bratislavy (AMB) v organizačnej štruktúre 
ako útvar priamo riadený riaditeľom magistrátu 

 
Nastavenie metodiky a harmonogramu prípravy Koncepcie rozvoja kultúry do roku 

2030 - stanovenie strategických oblastí, rozbehnutie zberu dát, práca na jednotlivých témach 
s postupným zapojením aktérov do mapovania stavu a potrieb 

 
122 podporených projektov z oblasti kultúry v grantovom programe Ars 

Bratislavensis, spolu podporených sumou 300 000, 00 EUR. Nárast priemernej výšky 
poskytnutej dotácie na 2 500,00 EUR oproti predchádzajúcemu roku s priemerom 1 000,00 
EUR. 

 
Príprava projektu rozvoja Mestskej knižnice Bratislava s dôrazom na vybudovanie 

novej pobočky knižnice v areáli kúpeľov Grössling - spolupráca s Metropolitným inštitútom 
Bratislavy (MIB) 

 
Vznik Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy ako poradného orgánu 

primátora, pozostávajúcej z 9 odborníkov z oblasti histórie, jazykovedy, geodézie, urbanizmu 
a pod. 

 
Inštalácia diela Rudolfa Sikoru „Väzenie pre Maleviča“ na prvom poschodí Novej 

radnice v spolupráci s nadáciou Ars Nova, ako súčasť prezentácie umeleckých diel 
vo verejných priestoroch 

 
Osadenie informačnej tabule k novovzniknutému Námestiu nežnej revolúcie 

pri príležitosti 30. výročia novembrových udalostí roku 1989 
 

21 nových položiek doplnených do Celomestského zo zoznamu pamätihodností, 
predovšetkým bratislavských ikonických stavieb 20. storočia,  dôležitých pre  hlavné mesto 
z hľadiska architektonického stvárnenia, dôležitej funkcie, alebo významu autora. Celkový 
zoznam má teraz 551 pamätihodností; Celomestský zoznam pamätihodností je zverejnený 
tu: 
http://www.muop.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600176&id=5365&p1=3756 

 
Založenie Nadácie mesta Bratislavy (nového grantového systému mesta Bratislava 

na podporu kultúry a komunít od roku 2020). Schválenie rozpočtu na granty v nadácii na 
historických 600.000 EUR pre rok 2020;  

• príprava implementácie elektronického systému e-grant na administráciu dotácií 

a grantových programov mesta;  

http://www.muop.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600176&id=5365&p1=3756


• Spustenie výberových konaní na riaditeľov/ ky príspevkových organizácií hlavného 

mesta z oblasti kultúry. Vyhlásenie výberových konaní na riaditeľov/ ky 

príspevkových organizácií Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) a 

Galéria mesta Bratislavy (GMB);  

• Rozbehnutie cielených investícií do verejnej kultúrnej infraštruktúry (riešenie 

nedostatočných kapacít kultúrnych organizácii mesta): návrh riešenia chýbajúcich 

depozitárov zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy (GMB) a Múzea 

mesta Bratislavy (MMB), príprava projektu Bazová v spolupráci s MIB;  

• príprava výstavy Dymová hora v Múzeu mesta Bratislavy v spolupráci oddelenia 

so splnomocnencom pre ľudí bez domova a sociálne bývanie a autormi z Prahy  

 
Archív mesta Bratislavy (AMB):  

• 788 žiadostí evidovaných a vybavených od fyzických a právnických osôb v AMB  

• 685 bádateľských návštev od 336 bádateľov, z toho 26 zahraničných v bádateľni 

AMB, pričom bolo evidovaných 120 vedecky zameraných bádateľských tém  

• AMB zorganizoval Deň otvorených dverí na tému Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru 

vodu… Európsky veľtok v dokumentoch Archívu mesta Bratislavy  

• Zamestnanci v rámci svojej odbornej práce odprednášali 12 príspevkov na 

vedeckých a popularizačných podujatiach a taktiež napísali 22 štúdií a odborných 

článkov, spolupracovali na vydaní monografie Jozef Watzka – srdcom archivár  

• AMB aktívne participoval zapožičaním dokumentov na 1 domácej (Múzeum 

mesta Bratislavy) a 2 zahraničných výstavách (Magdeburg, Brno) 

• Inventarizácia a katalogizácia fondov Obvodného národného výboru Bratislava I. 

a Bratislava II. – dovedna 258,5 bežných metrov (bm);  

• Sprístupnenie fondov pre bádateľov zápisníc rady a pléna z fondu Národného 

výboru v Bratislave (41,13 bm) a Bratislavských cechov a cechov bratislavského 

podhradia (23,15 bm) 

 

11. SOCIÁLNY PROGRAM A BEZPEČNOSŤ 
  
11.1.  Sociálne služby a politiky mesta 

V roku 2019 založilo hlavné mesto Bratislava Sekciu sociálnych vecí ako samostatný 
odborný útvar magistrátu. Tým sa začala transformácia sociálnych politík mesta smerom ku 
skvalitneniu sociálnych služieb a pomoci pre ohrozené skupiny obyvateľstva, ako sú seniorky 
a seniori, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia ohrození stratou bývania a ľudia bez 
domova, deti a mládež, rodiny ohrozené ťažkou sociálnou situáciou, ľudia užívajúci drogy a 
komunity v exponovaných lokalitách.  Okrem tematických stretnutí s mestskými časťami 
hlavné mesto usporiadalo dve celomestské porady o sociálnej politike v meste, na ktorých 
bola otvorená napríklad téma potrebnosti dorovnávania úhrad v zariadeniach pre seniorov a 
zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s cieľom skvalitňovať 
a rozširovať sociálne služby poskytované v zariadeniach pre seniorov.  Boli vytvorené nové 
pracovné pozície ohľadne posilnenia agendy sociálnej podpory seniorov ( expertka pre 
seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, SOR - domáca opatrovateľská služba). 

V roku 2019  bol pripravovaný skrátený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného 
mesta. Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je povinnosťou mesta. Od 
formálneho dokumentu vypracovaného externými firmami však mesto pracovalo na tom, 
aby sa strategické plánovanie stalo súčasťou života sekcie sociálnych vecí.  Schválením 



dokumentu sa postavil míľnik v tom, ako nastavovať sociálnu politiku na úrovni mesta. 
Záujmom je, aby mesto vytváralo dialóg spolu s tými, čo pomáhajú ako aj občanmi a 
občiankami hlavného mesta. Bratislava je dlhšie súčasťou európskej siete miest Eurocities na 
výmenu rôznych skúsenosti, teraz však prišlo k masívnejšiemu zapojeniu v sociálnych 
politikách.  Bratislava sa ako jedna z prvých 10 miest v Európskej únii postavila za sociálne 
progresívne mestské politiky a podpísala deklaráciu smerovanú Európskej komisii za uznanie 
úlohy európskych miest vo vytváraní spravodlivejšej a zdravšej spoločnosti. 

 
V roku 2019 hlavné mesto nadviazalo kontakty s neziskovými organizáciami, ktoré sa 

zameriavajú na podporu a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození (OZ Ulita sme 
po rokoch čakania pomohli zrekonštruovať a rozšíriť priestory centra pre deti a rodiny v 
ohrozenej lokalite na Kopčianskej ulici).  

 
Spustenie facebookovej stránky “Bratislava - mesto pre všetkých”, ktorá je oficiálnym 

zdrojom informácií o mestských projektoch v sociálnej oblasti.  
 
Vyplatenie finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov v roku 2019 v celkovej hodnote  434 954,50 
eur (z toho občianskym združeniam 135 849,60 eur, neziskovým organizáciám  256 667,82 
eur a cirkevným organizáciám  42 437,08 eur podľa 6.4.1. Podpora služieb neverejných 
poskytovateľov) a podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách 
18 poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa obrátili na magistrát hlavného mesta so 
žiadosťou o finančný príspevok na prevádzku. Príspevok bol vyplatený na obdobie od 
01.06.2019 do 31.12.2019, a to 18 poskytovateľom sociálnych služieb v zariadení pre 
seniorov a 246 prijímateľom, ktorí si o sociálnu službu a finančný príspevok zažiadali. 

 
11.2.  Riešenie bezpečnosti na Obchodnej a ďaľších problémových zón v meste 

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

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

 
Pracovníci sekcie sociálnych vecí sa spolu s vedením Mestskej polície podieľali na 

vytváraní nových osnov nadstavbového vzdelávania pre mestských policajtov a policajtky. 
 

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

 
Na Obchodnej bola otvorená nová stanica mestskej polície, ktorá slúži ako klientske 

centrum, sídlo novej zásahovej jednotky mestskej polície, víkendové operačné stredisko a 



zároveň aj ako priestor, v ktorom sa budú stretávať tí, ktorí sa na riešení problému 
Obchodnej ulice podieľajú. Okolie stanice bolo dovybavené kamerovým systémom. 

 
Spoločne so zapojením súkromného sektora boli zrealizované lokálne zásahy na 

Jedlíkovej ulici za účelom zvýšenia bezpečnosti počas noci. 
 
V spolupráci s Mestskou políciou sa zaviedli nočné hliadky Mestskej polície na 

Stavbárskej ulici a v okolí - každú noc medzi 22.00 - 02.00. V lokalite na Stavbárskej ulici bolo 
tiež posilnené verejné osvetlenie vo vnútrobloku. 

 
Hlavné mesto prvýkrát v histórii spustilo grantovú výzvu v oblasti prevencie, 

bezpečnosti v exponovaných lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog. Prostredníctvom 
hodnotenia odbornej komisie bolo tak možné podporiť projekty vo výške viac ako 77 000 
eur. 

 
11.3.  Pomoc ľuďom bez domova 

Splnomocnencom bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie sa 
od 1.6.2019 stal Sergej Kára, bývalý šéf neziskovej organizácie Vagus, ktorá sa venuje práci s 
ľuďmi bez domova. 

 
Mesto zasahovalo vo viacerých krízových situáciách, kedy hrozilo obyvateľom a 

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

 
Boli spustené výberové konania a prijaté prvé terénne sociálne pracovníčky pre 

program Mestského terénneho tímu. 
 

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

 
Sekcia sociálnych vecí bola posilnená o nové odborné kapacity a začalo sa s prípravou 

pilotného projektu dostupného bývania s podporou. 
 
Mesto schválilo osadenie prvých 2 nádob na bezpečnú likvidáciu použitých striekačiek 

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

 
Na prelome rokov sme počas zimy prvýkrát spustili kontinuálnu krízovú pomoc pre 

ľudí bez domova na ochranu pred zamrznutím. Spolu s Mestským terénnym tímom a 
hliadkami mestskej polície mesto zaviedlo protokol na aktívne vyhľadávanie ľudí bez domova 
v riziku zamrznutia - monitorovali sme ich stav, poskytli spacáky, teplé oblečenie a iné 



vybavenie na prežitie počas mrazivých nocí, v prípade núdze zabezpečili aj transport do 
nocľahárne alebo privolali sanitku v ohrození života v dôsledku chladného počasia. 

 
11.4.  Účelové zaradenia hlavného mesta na bývanie 

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

 
Ubytovňa Kopčany poskytla prechodné ubytovanie ďalším siedmim rodinám, celkovo 

v roku 2019 63 rodinám, ubytovanie ukončilo 9 rodín, z toho 3 rodinám bol pridelený 
nájomný byt a 1 rodine byt v rámci projektu Dom mladej rodiny. Koncom roka mesto 
investovalo do montáže kamerového systému na ochranu bezpečnosti ľudí a majetku v 
priestoroch ubytovne. Úspešná spolupráca s Bratislavskou katolíckou charitou na projekte 
DM-plienková pomoc priniesla pomoc 4 mladým rodinám a 1 rodine v nepriaznivej finančnej 
situácii s úhradou ubytovania a s Červeným krížom, ktorý poskytol potravinové balíčky pre 
mnohodetné rodiny. Po sanácii 2 ubytovacích buniek v roku 201 je v ubytovni celkovo 
prerobených už 35 buniek z celkového počtu 66. 
 
Zariadenia pre seniorov 

Vo viacerých zariadeniach pokračovalo prerábanie izieb, kúpeľní a technických 
miestností a ich sprístupňovanie predovšetkým pre prijímateľov sociálnych služieb so 
zdravotnými znevýhodneniami. Týmito úpravami sa výrazne zvýšil štandard poskytovania 
sociálnych služieb a vo viacerých prípadoch takisto znížila energetická náročnosť budovy 
(napr. zateplenie fasády, strechy, oprava lodžií). Podporované boli medzigeneračné aktivity 
medzi zariadeniami a materskými škôlkami a školami (napr. "Prečítaj mi rozprávku") a rozvoj 
terapií ako stimulačný chodník, individuálne a skupinové posilňovanie v telocvični, 
magnetoterapia, elektroliečba, ultrazvuk, fototerapia, termoterapia a pod. Domov seniorov 
Lamač bol zapojený do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v 
organizáciách verejnej správy“, ktorého cieľom je implementácia modelu CAF a získanie 
medzinárodne uznávaného titulu – Efektívny používateľ modelu CAF. 

 

11.6.  Bytový fond a podpora mestského bývania 
Pomáhať mladým rodinám, sociálne slabším či zdravotne postihnutým obyvateľom a 

aspoň na istý čas im zabezpečiť bývanie a strechu nad hlavou je jednou z priorít bratislavskej 
samosprávy. Podľa platných pravidiel 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 2019 bolo sociálne znevýhodneným záujemcom o bývanie pridelených 68 
bytov (Dom mladej rodiny – 15 bytov, Dom pre starších občanov – 18, mimo projektov – 35 

http://www.bratislava.sk/


bytov). 
 

11.7.  Nájomné bývanie 
V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh.  

Počet obývaných bytov na 1000 obyvateľov je v Bratislave najnižší v EÚ. Obrovským 
problémom je nízky podiel nájomných bytov na celkovom počte obydlí a extrémne nízky 
podiel nájomných bytov s dostupným nájmom. 
 
Existujú ďalšie dôvody, prečo je otázka nájomného bývania jedna z hlavných tém mesta: 

1. Neustále narastá počet obyvateľov mesta, ktorí nedosiahnu na komerčné ceny 
nehnuteľností, ani na ich komerčný prenájom. Počet takýchto žiadostí v hlavnom 
meste bolo v roku  2019 viac ako 570.  

2. V poradovníku na náhradný nájomný byt už vyše 20 rokov čaká viac ako 513 
žiadateľov. 

Ďalšou nedoriešenou kapitolou je financovanie vlastnej výstavby na pozemkoch mesta: 

3. Štátne nástroje akými sú úvery ŠFRB, resp. dotáice MDV SR neodzrkadľujú 
kompletné obstarávacie náklady na realizáciu bytovej výstavby, ani lokálnu úroveň 
stavebných prác, alebo cien pozemkov v Bratislave.  

4. Na prevádzkovanie nájomného bývania zatiaľ nie je k dispozícii dlhodobé 
korporátne financovanie.  

5. Nedostatok vhodných území na výstavbu nájomného, resp. dostupného bývania a to 

tak z hľadiska infraštruktúry, dostupnosti verejnou dopravou, ako aj hľadiska 

územno-plánovacieho ako aj pozemková špekulácia nepriamo neustále  akcelerujú 

trhové ceny pozemkov. 

V predchádzajúcom období Bratislava pristupovala k rozvoju svojho územia pasívne a 
bytovú výstavbu ponechávala výlučne v pôsobnosti voľného trhu. Ak budeme aj naďalej 
prehliadať tieto problémy,  rozdiely medzi sociálnymi skupinami a mestskými komunitami sa 
budú prehlbovať.  

 
Zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska je tento stav neudržateľný a bez aktívnych 

opatrení smerujúcich k vzniku mestského fondu nájomného bývania môžu byť následky 

spojené s prípadnou nečinnosťou nepredstaviteľné. 

 

V minulom roku bol v rámci BSK prírastok 5770 nových bytov, v hlavnom meste len 

2838 bytov - produkovaný takmer výlučne komerčnou výstavbou do súkromného vlastníctva, 

zároveň súkromný prenájom bytov sa nachádza čiastočne v šedej zóne ekonomiky.  

Podiel nových bytov v nájomnom verejnom sektore na celkovom počte dokončených bytov 

sa každoročne znižuje a v roku 2018 tvoril iba 1%.  

 

V priamej správe magistrátu je 877 bytov, ďalších 1029 je v správe mestských častí a 

421 vo vlastníctve mestských častí.  

V roku 2019 sme analyzovali možné prístupy, ktoré by naštartovali výstavbu nových 
nájomných bytov. 
 
 



1. Rekonštrukcie nevyužívaných priestorov 

Identifikácia bytov a objektov vhodných na rekonštrukciu vo vlastníctve mesta.  

Lokalita Čo sa urobilo Predpokladaný 
počet bytov 

Byty vo vlastníctve mesta  Identifikácia neobývaných bytov 22 bytov 

Bytový dom na Kozej č. 9 Vypratanie objektu, technické 
a statické posudky 

  5 bytov 

Objekt Pri Habánskom mlyne č. 8 Nedoriešené vlastnícke vzťahy 42 bytov 

Objekt na Velehradsej č. 35 Vypratanie domu a sociálna sanacia 
na čierno prevádzkovanú ubytovňu 

  6 bytov 

Bytový dom Zámocké schody č. 1 Vypratanie objektu, technické 
a statické posudky 

  6 bytov 

Lekáreň u Salvátora, Panská 35  
 

Negociácia s cieľom vysporiadať 
vlastnícke vzťahy, aby sa mesto 
stalo 100% vlastníkom budovy 

V objekte je 9 
bytov 
a nebytových 
priestorov 

2. Nová výstavba, kde je mesto developerom, plánovaná na vlastných pozemkoch mesta, 
kde platný územný plán umožňuje výstavbu bytov 

Lokalita Čo sa urobilo Predpokladaný 
počet bytov 

Bytový komplex s mestskými 
nájomnými bytmi na Muchovom  

Mestskej spoločnosti Metro, a.s. sa 
podarilo získať pozemok aj 
s projektom späť do vlastníctva 

104 bytov 

Bytové domy s mestskými 
nájomnými bytmi na Terchovskej 
ulici  

Spolupráca s MIB - Podklady pre 
participáciu s občanmi  a následné 
vahlásenie súťaže  

82 bytov 

Bytový dom s mestskými 
nájomnými bytmi, Parková ulica 

 25 bytov 

 
Do prípravných fáz prizýva mesto Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v rôznych 

fázach projektov zapája ľudí, ktorých sa bude projekt týkať, či už je to vo fáze, kedy zbierame 
informácie od ľudí, aké sú ich potreby alebo je to v neskoršej fáze zapojenie obyvateľov do 
predstavovania a vysvetľovania projektu.  

 
V rámci participácie  informujeme ľudí zo susedstva o plánoch, súťažiach a návrhoch 

bytových domov, ponúkame možnosť  zúčastniť sa stretnutia, aby mohli k tejto téme položiť 
aj otázky. Ľudia zo susedstva môžu svojimi podnetmi zasiahnuť do toho, ako budú využité 
spoločné verejné priestory a zanechať podnety pre nové funkcie v okolí nových budov.  
S obyvateľmi aj potom ostávame v kontakte, pravidelne ich informujeme, ako sa projekt 
vyvíja - buď online alebo emailom, prostredníctvom webovej stránky, a podľa možností aj 
ďalším stretnutím.  

Developerské projekty  
Spolupráca s developermi sa bude opierať o jasne definované princípy a podmienky.  

Predpokladaný počet týmto spôsobom nadobudnutých bytov v prvej etape odhadujeme na 
150.  
 

• Koncom roka bola spracovaná a na pripomienkovanie zverejnená Štúdia umiestnenia 
nájomného bývania na území Bratislavy. 



• V roku 2019 mesto vymenovalo pracovnú skupinu a začalo pracovať na tvorbe 
Koncepcie rozvoja nájomného bývania do roku 2030.   

3. Partnerské projekty 

Partneri Čo sa urobilo Predpokladaný 
počet bytov 

BSK a MČ Záhorská Bystrica  Otvorenie rokovaní o zámene 
pozemkov a objektov s cieľom 
získať do vlastníctva budovu 
ubytovne bývalého elektrovodu  

62 bytov 

Železnice Slovenskej republiky 
 

Negociácie o odkúpení objektu na 
Dopravnej ulici 1, MČ Rača 

20 bytov 

Kooperatíva a.s., Slovenská 
sporiteľňa a.s. 

Overovanie možností spolupráce  

 

12. URBANIZMUS 
 
12.1.  Územný plán a územné plánovanie 

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

• Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, 
zmeny a doplnky 04 - zabezpečovanie dlhodobého procesu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bolo 
ukončené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1211/2018 zo dňa 27.09.2018, ktorým požiadalo primátora o zrušenie obstarávania a 
schvaľovania ZaD 04. Zároveň ho požiadalo o začatie procesu obstarávania nových 
zmien a doplnkov s tým, že doteraz vykonané práce a pripravené materiály môžu byť 
použité ako podklad pre spracovanie budúcich zmien a doplnkov. 
 

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

 

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



zadania územného generelu zelene bolo upravené v zmysle tohto vyhodnotenia. 
Zadanie bolo primátorom zobrané na vedomie koncom roka 2018. 

 

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

 

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

 

12.2.  Útvar hlavnej architektky (UHA) 
V roku 2019 hlavné mesto pokračuje v realizácii európskych projektov v oblasti 

klimatickej adaptácie miest na expertnej európskej úrovni.   
 

Projekty v odbornej gescii UHA:  
 

RESIN Horizon 2020 (2015-2018)  
Prínosom projektu je riešenie a tvorba nástrojov dôležitých pre plánovanie rozvoja 

mesta aj vzhľadom k jeho odolnosti (reziliencii) voči prejavom zmeny klímy  (extrémne 
teploty, zrážky a pod). V nadväznosti na projekt RESIN spracoval Útvar hlavnej architektky 
(UHA)  Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na 
území hlavného mesta SR Bratislavy – spracovanie draftu (r. 2019), príprava pre grafickú 
úpravu a prípravu do tlače (r. 2020). 
 
ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným 
prírodným  hrozbám   

Projekt (v trvaní 2019- 2022) a za finančnej podpory z EÚ HORIZONT 2020 je 
zameraný na aplikovaný výskum a na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych 
a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy akými sú prívalové dažde, 
suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby ochrany a 
revitalizácie historického dedičstva v kontexte mestského rozvoja a územného plánovania.  

 
Do projektu, realizovaného v období od júna 2019 do mája 2022, je zapojených 15 

partnerov z Nemecka, Španielska, Talianska, Írska a Slovenska – vrátane zapojených 
pilotných miest projektu - Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg 
(Nemecko). Slovenskými partnermi projektu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 
a Prírodovedecká fakulta UK.  

 



Hlavnými výzvami mesta Bratislavy v rámci projektu bude v spolupráci s 
medzinárodným tímom analýza súčasného stavu negatívnych vplyvov zmeny klímy a 
súvisiacich dopadov na historické centrum mesta,  zhodnotenie zraniteľnosti historicky a 
kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s 
cieľom navrhnúť vhodné postupy ich adaptácie už v  procese posudzovania investičných 
činností, ako aj zohľadnenie ich zraniteľnosti pri tvorbe strategických dokumentov. Projekt 
pomôže hľadať riešenia ako neinvazívne implementovať adaptačné opatrenia vo vzťahu k 
pamiatkovo chráneným objektom v lokalitách, ktoré sú rizikové z hľadiska klimatických javov, 
napr. mestských tepelných ostrovov, prívalových dažďov, sucha, a pod. Vďaka projektu ARCH 
získa Bratislava  nástroje pre modelovanie rizík vplyvov a ohrození pamiatkovo chránených 
historických oblastí miest a výber vhodných adaptačných opatrení umožňujúcich lepšie 
odolávať nepriaznivým prejavom zmeny klímy. Jednou z aktivít partnerov projektu z 
Bratislavy bude pripraviť vhodné metodické postupy a manuály so zohľadnením zásad 
pamiatkovej ochrany a európskych štandardov.  
  
EU GUGLE (2019 – ukončenie projektu) 

Po osvetovej kampani Bývajme zdravo! v rámci medzinárodného projektu EU-GUGLE –
European cities serving as Green UrbanGate towards Leadership in sustainable Energy , 
zmyslom ktorej bolo zvýšiť povedomie jednak o potrebe udržateľných riešení, znižovania 
uhlíkovej stopy a využívania alternatívnych zdrojov energie, hľadanie opatrení z 
hľadiska mitigácie nepriaznivých dopadov zmeny klímy, ktorá sa uskutočnila minulý rok, 
pokračoval projekt výstavou a workshopmi s verejnosťou. Okrem toho  prebiehala príprava 
workshopu na tému udržateľnej obnovy PANEL_LUCK v rámci spolupráce s Fakultou 
architektúry STU a medzinárodnej konferencie, ktoré s auskutočnili tento rok. Replikačná 
kampaň EU-GUGLE je neoddeliteľnou súčasťou projektu. Jedná sa o hlavný informačný kanál, 
prostredníctvom ktorého môže šesť pilotných miest zdieľať svoje nadobudnuté skúsenosti s 
ostatnými záujemcami. Úlohou kampane bolo jednak maximalizovať potenciál replikácie 
modelov obnovy vyvinutých v EUGUGLE a zároveň podporovať šírenie vedomostí medzi 
inteligentnými mestami.  
  
IUC – International Urban Cooperation (2018-2020) 

Medzinárodná spolupráca miest zameraná na rozvoj spolupráce v oblasti udržateľného 
mestského rozvoja, posilnenie vzťahov medzi mestami z EÚ a mestami Ázie, Latinskej 
Ameriky, Karibiku a Severnej Ameriky formou city-to-city pairing; výsledkom majú byť aj 
aktivity, ktoré budú v zmysle projektu financovať samosprávy.  

 
Na základe predloženej prihlášky bola v marci 2018 EU komisiou vybraná pre partnerskú 

spoluprácu Bratislava a japonské mesto Tokorozawa. V máji 2019 sa odborná delegácia z 
Útvaru hlavnej architektky Tokio zúčastnila medzinárodnej konferencie k projektu za účasti 
všetkých partnerských miest a za účelom výmeny skúseností z praxe a stanovenia spoločných 
cieľov pre vypracovanie Akčného plánu (Local Action Plan). 

 
Pilotný projekt - zapojenie mesta do projektu Clean Mobility - príklad udržateľnej 

výsadby cestnej zelene, aktuálny prieskum iných lokalít vhodných pre tento zámer. 
Od 18. do 21. novembra 2019 sa konala konferencia a prezentácia pripravovaných zámerov 
projektov v Bruseli. 

 
 
 
 



Clean Mobility  
V nadväznosti na projekt IUC sa UHA zapojil do projektu Clean Mobility (program 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko) s cieľom modernizovať 
zastávky MHD Železničná stanica (ŽST) Petržalka na Panónskej ceste.  
 
Nosný systém NS MHD Šafárikovo námestie – Janíkov dvor  

V priebehu roka 2019 Útvar hlavnej architektky intenzívne pracoval na optimalizácii 
riešenia Nosného systému MHD – 2. etapy električky Bosákova – Janíkov dvor. Pre tento účel 
útvar vyhotovil viacero materiálov v rôznych štádiách projektovej dokumentácie, ktorých 
výsledkom je Dizajn manuál NS MHD 2. etapa, ktorý slúžil na dopracovanie dokumentácie na 
stavebné povolenie a má slúžiť neskôr ako súčasť podkladov pre verejné obstarávanie 
zhotoviteľa stavby ako súčasť projektu pre realizáciu stavby (spracovanie urbanistických 
pripomienok ako aj pripomienok k architektonickému riešeniu a detailom jednotlivých 
úsekov a stavebných objektov). 
 
Participácia UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky  

Vo februári 2019 prebehlo v Petržalke v rámci pripomienkového konania prerokovanie 
variantného konceptu urbanistickej štúdie Riešenia centrálnej rozvojovej osi Petržalky 
s obyvateľmi. Hlavné mesto dostalo pripomienky od jednotlivcov a organizácií, v júnovom 
zastupiteľstve boli vzaté na vedomie poslancov dve najväčšie petície z celkového počtu päť.  
V priebehu leta začali práce na príprave súborného stanoviska, na základe ktorého 
spracovateľ UŠ spracuje invariantné riešenie - Návrh urbanistickej štúdie riešenia centrálnej 
osi Petržalky.  

 
Stanoviská k investičným zámerom, k nájmom a predajom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Posudzovanie urbanistickej a architektonickej kvality a následná tvorba stanovísk k  
podaným investičným zámerom, k nájmom a predajom nehnuteľného majetku hlavného 
mesta. 

 
Realizačná dokumentácia pre realizáciu stavby kontajnerového stojiska  

Prebehlo vypracovanie troch ocenených súťažných návrhov v súťaži “Kontajnerové 
stojisko pre Bratislavu”. 
 
MUNISS  

Medzinárodná študentská súťaž - riešenie verejných priestorov mesta, na ktorej hlavné 
mesto spolupracovalo s Brnom a so študentmi STU, VŠVU, Masarykovej univerzity, 
VUT, Mendelovej univerzity v Brne. Téma 2019: Campus STU. 

 
Konkrétne štúdie a projekty 
 Rekonštrukcia Ružinovskej radiály – spolupráca pri novom riešení Krížnej ul. 

a Amerického nám.  
Rekonštrukcia el. trate v úseku Americké – Floriánske nám 
Architektonicko stavebné požiadavky na rekonštrukciu el. trate v úseku Americké nám. 
Revitalizácia zelených plôch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
Americké námestie – štúdia prístreškov pre zastávky električky  
Spolupráca pri riešení dopravy v lokalite Mlynské Nivy a Zóna Chalúpkova 
Koncepcia pešieho pohybu v lokalite Mlynské Nivy a Zóna Chalúpkova 
Riešení peších a cykloprepojení s územím NS MHD 2. etapa – príprava zadania pre 
zhotovenie projektovej dokumentácie  



Pocket park na Židovskej ulici  
V prvej polovici roku 2019 spracovával útvar hlavnej architektky projekt pocket parku na 
Židovskej ulici. Realizácia prebehla v období september – november 2019 
Policajná stanica na Obchodnej ulici  
V lete 2019 pripravoval útvar hlavnej architektky návrh a projekt novej policajnej stanice 
na Obchodnej ulici. Realizácia stavby prebehla v období jún-júl a do prevádzky bola 
spustená v auguste 2019, realizácia v gescii primátora.  
Správa o zeleni 2019  
Správa sa zoberá manažmentom sídelnej zelene na pozemkoch hlavného mesta. 
Architektonické súťaže 
Príprava súťaže k pamätníku Hrobu neznámeho vojaka v spolupráci MIB a MUOP, účasť 
na pracovnom stretnutí na Úrade vlády – ukončenie prípravy súťaže v rámci tejto 
pracovnej skupiny (schválené súťažné podmienky, menovanie členov poroty zo strany 
Úradu vlády) 
Koncepcie a manuály 
Príprava Manuálu exteriérových sedení v spolupráci s MUOP  
Pokračovanie v prácach na Manuále kontajnerových stojísk  
Prebiehajúce práce na dokončení Manuálu vonkajšej reklamy  
 

12.3.  Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) 
Metropolitný inštitút Bratislavy oficiálne vznikol 1.4.2019 ako mestská príspevková 

organizácia a centrum inovácií na reálnu zmenu Bratislavy, mal k 31.12.2019 počet 
zamestnancov 22 a jeho dočasným vedením bola poverená Zuzana Stanová, po nej mestské 
zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí poverilo dočasným vedením MIB stal Ján Mazúr, a to 
do času vymenovania riaditeľa organizácie, ktorý vzíde z výberového konania. 

 
Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vznikol ako užitočný nástroj zmeny nielen pre 

vedenie mesta a jeho obyvateľov, ale aj pre mestským poslancov a napokon aj pre mestské 
časti – má poskytovať dáta, ako aj vzdelávanie a workshopy na to, aby sme všetci mohli robiť 
lepšiu komunálnu politiku. Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou 
zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v 
mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno. MIB je prvý 
metropolitný “think tank” v histórii Slovenska, ktorého úlohou je tvorba verejných politík, 
ktoré majú ambíciu zásadným spôsobom transformovať hlavné mesto s inšpiráciou vo 
svetových metropolách. 

 
Oblasťami pôsobenia MIB sú verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, 

budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, 
participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie či strategické plánovanie. 
 
Nábeh MIB 
1.fáza: ŠTARTOVACIA (apríl – jún 2019) 
2.fáza: TRANSFORMAČNÁ (jún - december 2019) 
3.fáza: STABILIZAČNÁ (január – december 2020) 
 



 
 

 
MIB je výskumná, edukačná, koncepčná aj implementačná organizácia, zodpovedná 

napríklad za: 
- koordináciu prípravu a realizáciu celomestských koncepcií, rozvojových programov a 
strategických dokumentov,  
- tvorbu, získavanie a spracovávanie dát dôležitých pre rozvoj mesta, 
- organizovanie urbanistických, architektonických a dizajnových súťaží,  
- tvorbu podkladov pre kvalifikované rozhodovanie (politika založená na dôkazoch).  

 
12.4.  Riešenie vizuálneho smogu 

Naším záujmom naďalej je vysporiadať sa s reklamným smogom. V lete bol 
odstránený megaboard v tesnej blízkosti najvýznamnejšej gotickej pamiatky na Slovensku - 
Dómu Sv. Martina, ktorý bol prenajatý na úplne nevhodnom mieste a za extrémne 
nevýhodných podmienok. Toto bol len začiatok boja s vizuálnym smogom. Zmena kvôli 
administratívnej náročnosti bude ešte chvíľu trvať. Mesto má už vypracovaný pasport 
reklamných zariadení na území celej Bratislavy a aj v súlade so všeobecnou požiadavkou 
verejnosti sa snažíme obmedzovať ich počet.  
 

Hlavné mesto v roku 2019 ukončilo 11 nájomných zmlúv na 150 reklamných 
zariadení. Hlavné mesto nemá funkciu stavebného úradu, môže sa vyjadrovať len k 
reklamným stavbám na svojich pozemkoch, ale aj na tých povoľuje reklamné stavby príslušný 
stavebný úrad (podľa príslušnej mestskej časti).  
 

Za rok 2019 sa podarilo odstrániť 55 reklamných zariadení (na základe výziev): napr. 
Nové Mesto – 11, Petržalka – 8, Staré Mesto – 9, Ružinov – 18. 
 

Hlavné mesto podalo 109 ohlásení na odstránenie 170 reklamných stavieb 
reklamných stavieb na stavebné úrady: Nové Mesto – 15, Podunajské Biskupice – 8, Petržalka 
– 17, Rača – 7, Ružinov – 39 atď.  
 

Mesto Bratislava získalo od stavebných úradov 36 súhlasov s odstránením na 41 
reklamných stavieb. 

 
 



12.5.  Oddelenie stratégií  a projektov 
V medzinárodných alebo cezhraničných projektoch, ktoré implementuje Oddelenie 

stratégií a projektov magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti dopravy či životného 
prostredia a urbanizmu, spolupracovalo hlavné mesto v r. 2019 s takmer 100 rôznymi 
domácimi a zahraničnými partnerskými subjektmi, najčastejšie s mestami a regiónmi, ako 
aj školami a výskumnými inštitúciami. 
Jednými z významných projektov a príkladmi takýchto spoluprác boli: 

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

ATELIER: Inteligentné mestá riadené komunitami  (Amsterdam / Bilbao Smart City and 
Community lighthouse project). Cieľom projektu je vybudovať energeticky pozitívne štvrte 
(Positive Energy Districts) v mestách Amsterdam a Bilbao, vo všetkých partnerských mestách 
vybudovať inovačné ateliéry, ktoré si navzájom budú zdieľať skúsenosti s udržateľnou 
energetikou a pripraviť víziu udržateľnej energeticky City Vision 2050. 

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

Spoločensky a sociálne prínosný je medzinárodný projekt Cities4CSR - mestá pre 
spoločenskú zodpovednosť. Mesto Bratislava je prvým mestom na Slovensku, ktoré sa 
zaoberá témou spoločenskej zodpovednosti doteraz známou skôr pre súkromnú sféru a 
business prostredie Mesto sa stáva facilitátorom a vzorom spôsobu, ako chce, aby 
firmy/podnikatelia/občania pôsobili v meste zodpovedne, napr. v horúcich témach 
mestského rozvoja, ako sú udržateľný rozvoj, klimatické zmeny, začleňovanie sociálne 
vylúčených, a pod. Projekt začal v septembri 2019 svojou 1. fázou, ktorá bude trvať do 2. 
marca  2020 s cieľom pripraviť kompletný projekt na predloženie do implementačnej fázy a 
Baseline study – dokument opisujúci východiskový stav partnerských miest v oblasti CSR 
a plány miest. 2. fáza projektu sa bude týkať obdobia máj 2020 až máj 2022. Pôjde o 
napísanie akčného plánu na tému „zelené riešenie v meste“, ktorá zahŕňa prioritné zámery 
mesta z oblasti životného prostredia. 10.-11.12.2019 sa k tomu konalo stretnutie na MH SR 
s internými stakeholdermi (vecne relevantné oddelenia/sekcie) s Lead partnerom a Lead 
expertom k spoločnej spolupráci. 

V r. 2019 vďaka podaným a realizovaným projektom z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondoch, ktoré sa budú v ďalších rokoch implementovať a čerpať, mesto 
získalo viac ako 70 miliónov eur, mimo iné na dokončovanie budovania cyklistickej 
komunikácie Starohájska, ktorá spája dve hlavné cyklistické tepny v Petržalke - cyklotrasu na 
Dolnozemskej ulici s cyklotrasou na Rusovskej ceste vedúcu popri Chorvátskom ramene. 

Okrem toho na projekty modernizácie 24 km električkových tratí: Dúbravsko-
Karloveská radiála, Vajnorská radiála, Ružinovská radiála, Nosný systém MHD, prevádzkový 
úsek Šafárikovo námestie - Janíkov dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor_ 
PD. 
 
 
 



12.6.  Implementačná jednotka na magistráte pre strategické projekty  
 
V roku 2019 vznikla Implementačná jednotka, ktorej súčasťou sú aj splnomocnenci 

primátora pre kľúčové témy mesta.  
 

Téme inovácií sa začala venovať Splnomocnenkyňa pre inovácie, ktorá na seba 
naviazala smart city aktivity, rozvoj digitálnych služieb a uvedenie mestského laboratória do 
života. V rámci medzinárodných spoluprác sa nám podarilo získať podporu Bloomberg 
Philanthrophies pre primátora vo forme Bloomberg Harvard City Leadership Initiative a 
špeciálneho programu zameraného na inovácie. V rámci inovačného programu sa 10 
vybraných zamestnancov magistrátu zapojilo do 10 mesačného programu, kde sa učia 
procesom design thinking a novým prístupom pri riešení výziev mesta. Výsledkom programu 
bude nová a vylepšená služba pre aktívnych obyvateľov s možnosťami zapojiť sa.  
 

Rok 2019 bol v znamení spoluprác s lokálnymi vzdelávacími partnermi. Príkladom 
toho je spolupráca s Butterfly Effect, ktorá mala za úlohu zmapovať potreby obyvateľov v 
oblasti verejnej dopravy a navrhnúť mobilnú aplikáciu, ktorú následne odovzdali mestu. 
Druhú spoluprácu malo mesto so študentským programom Nexteria.  Počas jedného 
semestra zmapovali bariéry pri prihlasovaní na trvalý pobyt a navrhli riešenia.  
 

Tím Splnomocnenkyne pre inovácie začal pripravovať strategické dokumenty, 
inovačnú stratégiu mesta, naviazanú na pripravovaný metropolitný plán Bratislava 2030.  
Nadviazali sme aktívne spolupráce zamerané na výmenu znalostí, best practices a spoločné 
projekty s Eurocities (Knowledge Society Forum), Spoločným výskumným centrom Európskej 
komisie (JRC) a kľúčovými mestami Európy, napríklad finské mestá Espoo, Helsinki, holandský 
Amsterdam, Eindhoven, Viedeň, Praha či Brno. Kľúčové je aj nadviazanie a prehĺbenie 
spolupráce na lokálnej úrovni, preto sme uzatvorili dohody o spolupráci s kľúčovými 
akademickými inštitúciami (STU, UK, EUBA, SAV) a vytvárali intenzívnejšie väzby a budovali 
dôveru s inovačným ekosystémom na viac ako 300 stretnutiach so zástupcami 
podnikateľského a inovačného ekosystému a 30 verejných prezentáciách na národných a 
medzinárodných fórach, ktoré smerujú k partnerstvám pre udržateľné a inovatívne riešenia 
a zlepšenie kvality života v Bratislave. K vývoju nových digitálnych služieb pristupujeme 
zodpovedne, preto sme sa pridali k Deklarácii digitálnych práv (Cities for Digital Rights), 
rozhodli sme sa ich vyvíjať agilne a začať technologický vývoj až po porozumení potrieb 
cieľových skupín užívateľov, našich obyvateľov alebo návštevníkov.  
 

13. STAROSTLIVOSŤ O MESTSKÚ ZELEŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
13.1.  Oddelenie životného prostredia 
  
Riešenie komunálneho odpadu 
 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy sa riadi 
Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 
Došlo k schváleniu a vyhláseniu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 4/2019 z 25. apríla 2019, ktorým sa menilo a dopĺňalo Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o  nakladaní 



s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. – uviesť čo bolo prínosom pre 
mesto. Týmto všeobecne záväzným nariadením bol umožnený spoločný zber plastov, kovov a 
viacvrstvových kompozitných materiálov na báze lepenky s cieľom eliminovať počet zberných 
nádob, kontajnerov na stanovištiach. Mestským častiam Bratislavy bola daná možnosť 
zasahovať do schvaľovacieho procesu podpory komunitného kompostovania týkajúceho sa 
ich územia.  
  
 Vydanie 236 stanovísk k zmene zapojenia sa do systému zberu zmesového 
komunálneho odpadu, ktoré sú podkladom na zníženie počtu zberných nádob, kontajnerov 
a intervalov odvozu za účelom efektívneho nakladania so zmesovým komunálnym odpadom 
a vystavovania spravodlivého miestneho poplatku 

 
Hlavné mesto získalo špeciálne ocenenie „Za aktivity v oblasti biologicky 

rozložiteľného odpadu“ v súťaži ENVIROMESTO 2019 s témou „ Nakladanie s bioodpadom zo 
zelene a podpora komunitného kompostovania “, ktorú organizovala Slovenská agentúra 
životného prostredia.  

 
Spustenie informačno–vzdelávacej kampane o triedení biologicky rozložiteľného 

odpadu zameraná na podporu kompostovania ako spôsobu predchádzania vzniku odpadu. 
Kampaň prebiehala prostredníctvom bratislavských novín in-ba, v mestskej hromadnej 
doprave Bratislavy a na city lightoch v novembri až decembri 2019.  

 
Hlavné mesto SR Bratislava umožnilo používanie polopodzemných kontajnerov   

na 7 stanovištiach, prislúchajúcich k bytovým domom, polyfunkčným domom, v mestských 
častiach Bratislavy – Nové Mesto, Dúbravka, Petržalka.  

 
Podpora komunitného kompostovania vydaním 10 súhlasných stanovísk k ich 

zriadeniu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta v spolupráci s Útvarom hlavnej 
architektky na príprave Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť, 
ktorých súčasťou je možné zriaďovanie komunitných kompostovísk.  

 
Oddelenie životného prostredia bolo odborným dozorom pri zavádzaní ekologického 

nakladania s odpadmi z prevádzky vianočných trhov konaných na Hlavnom námestí v dňoch 
od 22.11.2019 do 23.12.2019.  

 
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci predstavovala 213047,581 ton. 

Hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 31,33 %. 
 
Využitie prideleného finančného príspevku vo výške 521 000 € z Environmentálneho 

fondu za rok 2019 na: zberný dvor v MČ Dúbravka (300 000 € - dobudovanie a inžiniersku 
činnosť), zero waste Vianočné trhy (20 000 € - nakladanie s odpadmi), propagáciu triedeného 
zberu od domu k domu v individuálnej bytovej výstavbe (10 000 €), Re-use centrum (91 121 
€), nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom  (100 000 €).      

 



Problematika ochrany ovzdušia 
 
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie o ochrane ovzdušia 

podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“). Mesto vydáva 
súhlasy k povoleniu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 2 písm. a) a 
f) zákona o ovzduší za celé mesto Bratislavu. Prevádzkovanie smogového varovného systému  

 
V roku 2019 bolo vydaných 1 092 rozhodnutí a  súhlasov  k povoleniu stavby alebo 

k prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré sú záväzným stanoviskom hlavného 
mesta v stavebných a kolaudačných konaniach na jednotlivých stavebných úradoch 
príslušných mestských častí, okrem toho 237 rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (pre  fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie a právnické osoby).  
 
13.2.  Oddelenie tvorby mestskej zelene 

Hlavné mesto za posledné mesiace prijalo niekoľko opatrení, ktorých cieľom je 
zlepšenie životného prostredia a obnovy zelene v meste.  
 
Údržba zelene 

 
V rámci projektu 10 000 str,mov bolo vysadených: 531 ks – z druhov, ako napr. 

Koelreuteria paniculata "Fastigiata", Acer campestre Red shine/Elsrijk, Carpinus betulus, 
Robinia pseud. Fritsia, Prunus serrulata ´Kanzan´, Catalpa big. Nana, Gleditsia triacanthos 
"Sunburst" a iné. 
Vysadené kry- 738 ks – z druhov ako napr. Viburnum opulus, Pyracantha coccinea, Deutzia 
gracilis, Kolkwitzia amabilis a iné. V roku 2019 bola vykonaná údržba na cca 800 stromoch. 

V rámci kosenia prebehli v meste 4 kolá kosby, z toho nekosených plôch bolo 40. Tieto 
plochy pozostávali z lúčnych porastov a skosené boli až v poslednom kole kosby. Išlo o plochy 
so zmeneným režimom kosenia za účelom zvýšenia biodiverzity drobných opeľovačov a 
zároveň zvýšenia vodozádržných opatrení na zelených plochách v meste.  

Hmotnosť zeleného odpadu odvezeného z plôch vo vlastníctve a správe hl. mesta - 1 
787 t.  Odpad vznikol primárne z údržby verejnej zelene. Väčšina odpadu pozostávala 
prevažne z trávy, konárov, dreveného odpadu, kvetín či drevnej štiepky. Zelený odpad bol 
zhodnotený kompostovaním, čím sa zdroje opäť dostali do kolobehu.  
 
Vysadené cibuľoviny: 
- do kvetináčov 4100 ks cibuľovín z druhov Narcis a Tulipa 
- na Pražskej ulici 25 000 ks najmä z druhov Tulipa  
- Kamenné námestie 15 000 ks (cibule boli zaobsatrané v rámci spolupráce s  
Holandskou ambasádou z druhu Tulipa 
 
Vysadené letničky a trvalky:  
- do záhonov 1 449 ks (napríklad na Kamennom námestí, Trnavskom mýte, na 
Dunajskej ulici či Hurbanovom námestí  z druhov ako Verbena bonariensis, Rudbeckia fulgida, 
Veronia species, Ipomoea a iné) 
 
Revitalizácia parku na Karadžičovej a Záhradníckej ulici:  

Okrajová oblasť Starého Mesta v dotyku s Karadžičovou ulicou, jednou z hlavných 
okružných trás v rámci vnútornej Bratislavy a Záhradníckou ulicou, potrebovala spríjemniť a 
celkovo zlepšiť vizuál okolia. Malý zrevitalizovaný verejný priestor predstavuje zlepšenie 



nielen pre rezidentov z okolia, ale aj pre okoloidúcich, ktorý danú revitalizáciu veľmi ocenia. 
Súčasťou projektu sú novovysadené trvalky a kríky, položenie nového trávnika so 
samostatným závlahovým systémom, osadenie nového mobiliáru (lavičiek a smetných košov) 
a výmena povrchov, kedy je namiesto asfaltov inštalovaná vodopriepustná dlažba v rámci 
opatrení na adaprtáciu zmeny klímy v meste. 
 
13.3.  Príspevkové organizácie mesta v gescii Sekcie životného prostredia 
 
Mestské lesy BA 

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

 
Na podporu rekreácie v lesoparku sa pristúpilo k zvýšenej regulácii pohybu 

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

 
Uskutočnila sa kompletná výmena asfaltového povrchu, cyklistami najviac využívanej 

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

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

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

 
Dôležitým opatrením by malo byť vybudovanie 2 parkovísk na mieste rozbitej 

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

 
Z historicky prvého komplexného mapovania stavu a počtu rekreačného mobiliáru 

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

 
Dôležitým krokom pre zvýšenie bezpečnosti bolo vybudovanie chodníka cez les pre 

peších a cyklistov, do areálu Horáreň Krasňany v Rači. Nová lesná cesta je úplne oddelená od 
áut, čím sa vyriešil nebezpečný prístupový úsek do obľúbeného rekreačného areálu 
a vstupnej brány do lesoparku. 

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

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

V rámci ochrany prírody sa pristúpilo k implementácii schválenej zonácie lesoparku 
a jej zosúladeniu s plánovanou hospodárskou činnosťou. Ťažba dreva bola vylúčená na viac 
ako polovici územia mestských lesov, čo predstavuje väčší podiel ako majú naše národné 



parky. Ide o veľmi pozitívne vnímaný krok zo strany návštevníkov lesoparku ako i odbornej 
verejnosti. Mestské lesy ako jediné na Slovensku umožňujú zúčastňovať sa ochranárom na 
procese vyznačovania ťažby dreva, pričom k výberu jednotlivých stromov dochádza po 
spoločnej zhode. Všetky stromy s vysokou ekologickou či estetickou hodnotou zachovávajú 
naše lesy a to aj v zóne, kde prebieha lesné hospodárenie. 

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

väčších mokradí v lokalite II.kameňolom a pod Kačínom.  
 

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

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

 
V rámci projektu CITY NATURE bolo realizované mapovanie hniezd belorítok.  

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

 
ZOO Bratislava 

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

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

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

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

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

 
MARIANUM 

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

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

Martinský cintorín: rekonštrukcia vstupných priestorov cintorína - odstránenie pôvodných 



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

14. ROZPOČET  
 
14.1.  Hospodárske výsledky mesta 

 
Za rok 2019 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 368,7 

mil. eur, pričom realizované výdavky boli na úrovni 345,7 mil. eur. Celkové hospodárenie 
mesta dosiahlo  v roku 2019 prebytok 23,0 mil. eur. 

 
Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, vykazuje nasledujúce 

ukazovatele: 

• v bežnom rozpočte  
o príjmy 328 842 382,90 eur 
o výdavky 299 808 141,83 eur 
o prebytok 29 034 241,07 eur 

 

• v kapitálovom rozpočte  
o príjmy 1 059 687,61 eur 
o výdavky 41 539 214,61 eur 
o schodok  40 479 527,00 eur 

 

• finančné operácie  
o príjmové  38 820 265,98 eur 
o výdavkové 4 339 971,34 eur 
o prebytok finančných operácií 34 480 294,64 eur 

 
Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019 bol v sume 23 035 008,71 eur. Rozpočtové hospodárenie (bežný 
a kapitálový rozpočet)  po vylúčení finančných operácií bolo v záverečnom účte hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykázané ako schodkové v sume 11 445 285, 93 eur. 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo výsledné zúčtovanie 

finančných vzťahov k mestským organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným 
mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019,  finančné usporiadanie celkového 



hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a prebytok hospodárenia pre účely 
tvorby peňažných fondov vo výške 12 500 511,48 Eur. 

Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2019 pre účely tvorby peňažných fondov bol schválený v Záverečnom účte hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 nasledovne: 

• do rezervného fondu 12 491 916,77 eur 

• do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry  8 594,71 eur 
 
Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 

obsahujúci informácie o rozpočtovom hospodárení bol schválený na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 25.06.2020 uznesením č. 482/2020. Celý dokument je zverejnený na 
webstránke tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a
%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf 
 
Štruktúra bežných výdavkov za rok 2019 podľa programovej štruktúry: 

 
 
 

                                                                                
 

Program 
BEŽNÉ VÝDAVKY       

(v Eur) 

Skutočnosť  
za rok 
2018 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2019  

Upravený 
rozpočet 
 rok 2019 

Skutočnosť 
 za rok  
2019 

Plne- 
nie 
 v % 

Index 
2019 
2018 

1 
Mobilita a 
verejná doprava 66 572 458 

79 368 
900 

83 692 
872 83 415 551 99,7 125,3 

2 
Verejná 
infraštruktúra 38 500 323 

31 663 
522 

31 515 
229 27 694 317 87,9 71,9 

3 
Poriadok a 
bezpečnosť 39 235 897 

41 580 
871 

40 486 
691 39 378 414 97,3 100,4 

4 

Kultúra, šport, 
podpora služieb 
a cestovného 17 995 209 

19 960 
363 

20 021 
167 19 838 285 99,1 110,2 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf


ruchu  

5 
Vzdelávanie a 
voľný čas 69 756 821 

77 621 
217 

81 020 
810 80 507 526 99,4 115,4 

6 
Sociálna pomoc a 
sociálne služby 13 848 115 

17 713 
884 

16 982 
772 16 384 162 96,5 118,3 

7 

Efektívna a 
transparentná 
samospráva 22 983 220 

30 509 
316 

27 221 
613 25 298 338 92,9 110,1 

8 

Správa a 
nakladanie s 
majetkom mesta 4 776 260 9 357 992 8 197 620 7 291 550 88,9 152,7 

  
CELKOM v 
Programoch  

273 668 
303 

307 776 
065 

309 138 
774 

299 808 
142 97,0 109,6 

 
Štruktúra kapitálových výdavkov za rok 2019 podľa programovej štruktúry: 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          

Program 
KAPITÁLOVE 

VÝDAVKY      
 (v Eur) 

Skutočnosť  
za rok 
2018 

Schválený 
rozpočet 
 rok 2019  

Upravený 
rozpočet 
 rok 2019 

Skutočnosť 
 za rok 
2019 

Plne- 
nie 
 v % 

Index 
2019 
2018 

1 
Mobilita a verejná 
doprava 7 934 687 9 000 000 

8 862 
273 8 801 940 99,3 110,9 

2 
Verejná 
infraštruktúra 5 584 996 

72 987 
918 

39 137 
606 27 748 332 70,9 496,8 

3 
Poriadok a 
bezpečnosť 924 006 1 785 000 

1 054 
000 181 707 17,2 19,7 

4 

Kultúra, šport, 
podpora služieb 
a cestovného 
ruchu 8 527 647 6 021 304 

2 270 
200 1 803 816 79,5 21,2 

5 Vzdelávanie a 44 653 750 000 466 713 400 141 85,7 896,1 



voľný čas 

6 
Sociálna pomoc a 
sociálne služby 750 184 891 000 

1 504 
212 1 285 464 85,5 171,4 

7 

Efektívna a 
transparentná 
samospráva 1 806 311 4 669 066 

2 674 
310 994 395 37,2 55,1 

8 

Správa a 
nakladanie s 
majetkom mesta 3 176 973 5 164 507 

2 404 
400 323 419 13,5 10,2 

  
CELKOM v 
Programoch  28 749 457 

101 268 
795 

58 373 
714 41 539 215 71,2 144,5 

 
 
14.2.  Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

Na základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je 
možné konštatovať, že sa dosiahlo  71,2 % splnenie výdavkov, pričom v medziročnom 
porovnaní došlo k nárastu na 144,5 %. Na strane príjmov sa dosiahlo 99,0% plnenie 
a v medziročnom porovnaní bol nárast príjmov na  108,6% .  

 
Zároveň sa v roku 2019 významne podporil ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality služieb 

a verejného prostredia hlavného mesta SR Bratislava. Hlavne možno badať pozitívny 
medziročný nárast vyšších výdavkov do verejnej infraštruktúry (cesty, zeleň, čistota), do 
výdavkov na podporu kultúry, športu a služieb cestovného ruchu aj do opravy pamiatok, 
okrem toho výdavkov na vzdelávanie a sociálnu pomoc a služby.  

V roku 2019 mesto pokračovalo v príprave strategických projektov z oblasti dopravy a 
dopravnej infraštruktúry na rozvoj a modernizáciu radiál, ktoré sú spolufinancované zo 
zdrojov Európskej únie.  
 
14.3. Stanovisko mestského kontrolóra k záverečnému účtu  

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

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

Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2019 je súčasťou Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za rok 2019 predloženého na prerokovanie MsZ dňa 25.06.2020. Zverejnené na 
webstránke: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/47467.pdf  
 
14.4. Zadlženosť mesta 

V zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bol ukazovateľ zadlženosti hlavného mesta SR Bratislava k 31.12.2019  vo výške 45,35 %.  
 
14.5. Záväzky mesta 
  Hlavné mesto si za rok 2019, ako aj za predchádzajúci  rok a v porovnaní s minulosťou, 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/47467.pdf


udržiava nízky stav záväzkov po  lehote splatnosti. Celková výška záväzkov po lehote 
splatnosti k 31.12.2019 predstavovala sumu 405 377,53 eur. V súvislosti s krátkodobými 
záväzkami (v rámci lehoty splatnosti) hlavné mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií 
k 31.12.2019 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 7 738,5 tis. eur 
(bilancia pasív na strane č. 21 záverečného účtu), pričom záväzky hlavného mesta boli v sume 
7 496 tis. eur  (v tom boli záväzky po lehote splatnosti v sume 405 tis. eur) a záväzky 
rozpočtových organizácií boli v sume  242,4 tis. eur. Oproti stavu 4 920,4 tis. eur k 31.12.2018 
bol vykázaný nárast krátkodobých záväzkov hlavného mesta vrátane jeho rozpočtových 
organizácií voči dodávateľom v sume 2 818,1 tis. eur zapríčinený najmä vysokým počtom 
neuhradených faktúr do 31.12.2019 so splatnosťou v roku 2020 
 
Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a 
konsolidovaný celok  
          Individuálna účtovná závierka hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 je zverejnená 
v registri účtovných závierok na internetovej adrese:  
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882 
          Konsolidovaná účtovná závierka hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 je 
zverejnená v registri účtovných závierok na internetovej adrese:  
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882 
  
 
14.6.  Prijaté granty a transfery  
          Informácie o prijatých grantoch a transferoch sú uvedené na strane 10 
a 11 v Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý je zverejnený na 
stránke mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a
%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf 
 
14.7.  Poskytnuté dotácie  
            Informácie o poskytnutých dotáciách sú uvedené v prílohe č. 6 na stranách 240 -
249 v  Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý je zverejnený  na 
stránke mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8
Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a
%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf 

 

15. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V METROPOLE 
 
15.1. Kultúrno-spoločenské organizácie mesta 

Bratislava má porovnateľný počet mestských kultúrnych, športových a rekreačných 
inštitúcií ako väčšina vyspelých európskych miest. Hlavným mestom sú prevádzkované 
nasledovné: 
 
    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
    Galéria mesta Bratislavy 
    Mestská knižnica v Bratislave 
    Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava 
    Múzeum mesta Bratislavy 
    Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf
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https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202019%20a%20Hodnotiacia%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202019.pdf


    Zoologická záhrada 
 
15.2.  Podujatia v meste pod záštitou primátora hlavného mesta 

Záštita primátora hlavného mesta SR Bratislavy bola v roku 2019 udelená cca 170 
podujatiam a marketingova podpora priblžne rovnakému počtu podujatí. 
 

V roku 2019 sme zabezpečili propagáciu a marketing nasledovných podujatí a 
činností: Bratislavský bál, Bratislavský novoročný koncert, SAXOPHOBIA Bratislava, ČSOB 
Bratislava Maratón, SHAPES conference & festival, New drama/Nová drama, THE RUN 
Slovakia, Bratislavský majáles, Profesia Days, Dolce Vitaj, festival Sensorium, Visegrad Film 
Forum (VFF) , CEO Fórum Slovensko, Amater Hockey Cup, Občan, narodený po r. 1989, aká je 
tvoja Európa?, FEBIOFEST, Veľká noc v Bratislave, Národný beh Devín – Bratislava, STEFANIK 
TRAIL, BRaK - Bratislavský knižný festival, film Ostrým nožom, Míľa pre mamu, DENS - Dni 
energie a ekológie, Výstava: Bratislava 1919/Prepojenie k Československu, koncert hudby 
Fryderyka Chopina, konferencia o Crowdfundingu, Víkend otvorených parkov a záhrad, 1. 
májová TATRA RELY Bratislava, Koncert za život, Bratislava Business Week, Olománia, 
Bezpečný domov, výstava "Všetko sa začína doma: Ženy a ich boj o domov", Dni maďarskej 
kultúry v Bratislava - Viac ako sused, 20. výročie vesmírnej misie ŠTEFÁNIK, DAAD - Dni 
architektúry a dizajnu, Anasoft litera, Celoročné oslavy 100. výročia ZUŠ M. Ruppeldta, 
DOSKY, Majstrovstvá Európy v hokejbale, Výstava: Opäť žijeme hokejom!, CITY FÓRUM, 
Obliehanie Bratislavy Napoleonom I, STU výstava: Vzdelávanie 3. veku , Európska WONCA 
konferencia - ľudská stránka medicíny, Less Waste Run, ;Ako sa hrali naši? Na dvoroch a v 
uliciach..., Koncert Csemadok, 44. gitarový festival J. K. Mertza, 1 000 míľ Československých 
2019 pri príležitosti 30. výročia pádu totalitného režimu v Československu 1989/2019, 
Slovakia Going Zero Waste, MIA DANCE festival – semifinále, Chorea, Polyglot Gathering, PO 
NAŠOM! - udržateľnosť očami detí , PÁROCK, festival Ekotopfilm - Envirofilm , Slnko v sieti, 
MoonRun, Noc literatúry v Bratislave, Otvorenie bežeckej sezóny, Cyklomestá, Eco Village, 
Visegrad 4 Bicycle Race, Medzinárodná konferencia IAEVG - kariérové poradenstvo pre 
inkluzívnu spoločnosť, Majstrovstvá sveta v karate WUKF, Nájdite sa so zvieratkom z útulku, 
Urban Market (spring edition), Jogový festival MANA STAY, CITY SOUNDS, Víkend so SAV, 
SlavCon, Koncert Belasého motýľa, Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského 
v Bratislave, Slávnostná výročná konferencia k 25. výročiu vzniku Asociácie súkromných škôl 
a školských zaradení Slovenska, ORCA CUP, DogDays - festival psích športov, By Design, 
United Colors Of Football, POMALO - festival udržateľnosti, BA – Inline, RIVER SHOW, 
Bratislava Design Week, Bratislava - moje mesto 2019, Letné Shakespearovské slávnosti, 
Generácia Re, Pressburg Triathlon, Nedeľná paráda k Svetovému dňu utečencov, Design 
factory college: Ideálne mesto, Stredovek v Sade, Gynekologicko-pôrodnícka konferencia, 
Bratislavské farmárske dni, Benefičný koncert SMS, Jeden svet – dokumentárny film, 
CE.ZA.AR 2019, Biela pastelka 2019, BODY ART SHOW, Cigánsky bašavel, Charitatívny 
vianočný bazár, FutureNow Conference, Be2Can, Nájdite sa so zvieratkom (leto), Koncert: 
Potopa sveta, UPRISING festival, Telekom Night Run, Dm ženský beh, EHPS, Duševné zdravie 
a zmysluplný život (konferencia), Konvergencie, ID Centrope Gala-Abend, Rímske hry MMB, 
Školské pomôcky, Národná BIM konferencia, Potulky po bratislavských vinných pivniciach, 
Radničkine trhy, Mesiac fotografie, Štvorlístok pre talenty, Vegánske hody, Bruno Walter 
Symphony Orchester, Nepela Memorial, Večer Operiet, NO FINISH LINE, Industrial Day 5: 
Okolo Apolky, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Festival fjužn, IXPO, Cena ARCH, 
MKB konferencia – Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia, Konferencia – Mediána 
gramotnosť (nielen) pre seniorov, Výstava holandského architektonického ateliéru Benthem 
Crouwel Architect, Filmový festival inakosti, POMALO, Konferencia BratMun, Biznis 
konferencia Slovenskej sporiteľne, Bratislava Tango Festival, Športuj Slovensko, Slovak Press 



Photo, Maker Faire Bratislava, Kolkársky turnaj dopravných podnikov s medzinárodnou 
účasťou, koncert Tlieskame Vám, GERULATA CUP, Projekt ´89, Kid. shop. up, Modelový 
Európsky parlament, Návšteva Olega Sencova v Bratislave, Dobrý trh v Starej Tržnici a jeho 
okolí, Skutočné zdravá škola, The Worlds Big Sleep Out, Silvestrovský beh cez bratislavské 
mosty, Konferencie Wien und Bratislava: Eine Logistik, Konferencia: Deň bezpečného 
internetu, inštalácia: „Ženské práva = Ľudské práva“, výstava M. R. Štefánika. 
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