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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:  429 564  (k 31.12.2017) 
Hustota:  1 268 obyv./km² 
Časové pásmo:  SEČ (UTC+1) 
Evidenčné čísla vozidiel:  BA, BL 
 
Prvá písomná zmienka:  907 
Dni mesta:  24. apríl – sviatok sv. Juraja 
 
Primátor mesta:  JUDr. Ivo Nesrovnal 
 
Adresa:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99  

Bratislava 
Telefón:  +421 2 59 356 111 (ústredňa), +421 2 59 356 322 (Služby občanom) 
E-mail: info@bratislava.sk 
 

2. UDALOSTI V HISTÓRII MESTA 
 
5000 p. n. l.  Osídlenie v neskorej dobe kamennej – neolite 
400 – 50 pr.n.l.  Kelti; od r. 125 pred Kr. sa tu nachádza významné keltské oppidum (opevnené 

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

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

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

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

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

Rakúskom po bitke pri Slavkove 
1809  Obliehanie mesta napoleonskými vojskami 

mailto:info@bratislava.sk
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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.  
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4. BRATISLAVA – HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

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.  

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.  

Bratislava je oficiálnym názvom mesta od roku 1919, kedy sa stala súčasťou Československa 
a neoficiálnym hlavným mestom slovenského územia krajiny. Rok 2018 bol významným jubileom 
nielen pre Slovensko a jeho samostatnosť, ale aj pre Bratislavu, ktorá oslávila 25 rokov ako hlavné 
mesto. Pri tejto príležitosti sa počas celého roka v meste konali udalosti, ktoré priblížili históriu 
Československa, samostatnej republiky a jej hlavného  
mesta – Bratislavy. Hlavné oslavi prebehli v októbri 2018. V tom čase sa v Bratislave konali aj Dni 
Prahy.  

Primátor Bratislavy pri príležitosti stého výročia vzniku Československa na budove 
Primaciálneho paláca odhalil spolu s chargé d´ affaires Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave 
Pavlom Sladkým a praneterou Milana Rastislava Štefánika Tamarou Michaelou Dudášovou 
pamätnú tabuľu venovanú pamiatke zakladateľov prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov – 
Tomášovi Garrigue Masarykovi a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Boli to práve Štefánik a Masaryk, 
ktorí sa podpísali pod vznik novej republiky Čechov a Slovákov. Tabuľa je inšpirovaná existenciou 
niekdajšej pamätnej tabule Masaryka na fasáde Starej radnice.  

 
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.  

Po poskytnutí účelovej dotácie vo výške 13 miliónov eur na opravu ciest v Bratislave, o čom 
rozhodla vláda koncom roku 2017 sa v roku 2018 konalo stretnutie primátora Bratislavy I. 
Nesrovnala a predsedu vlády P. Pellegriniho Bratislava ako hlavné mesto má určité jedinečné 
postavenie a to treba riešiť aj zmenou financovania. Vyhlásil to začiatkom júna (6.6.2018) premiér 
Peter Pellegrini po stretnutí s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, na ktorom bola témou aj 
rekonštrucia budovy Hlavnej stanice v spojitosti s  blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v hokeji, 
ktoré hlavné mesto bude hostiť už na budúci rok.  

Premiér dodal, že rekonštrukcia stanice sa nezaobíde bez podpory štátu. 
 

4.2.  Bratislava – mesto vzdelania a budúcnosti  
Hlavné mesto je sídlom troch najvýznamnejších slovenských univerzít – najstaršej vysokej 

školy Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity (spolupráca s hlavným mestom na 
projekte MUNISS) a Ekonomickej univerzity. Okrem toho tu sídlia aj umelecké vysoké školy a 
niekoľko súkromných škôl zameraných na právo, ekonómiu či manažment. V Bratislave študuje 
bezmála 50-tisíc univerzitných študentov, čo dáva firmám a investorom v regióne prísľub budúceho 
rozvoja a mestu zachovanie prirodzeného progresu, sviežosti a mladého ducha.  

Významnými investormi na pôde mesta a blízkeho okolia a úspešnými zamestnávateľmi 
etablovanými aj v zahraničí sú: Volkswagen Slovakia, Dell, Siemens, IBM, Eset, Sygic atď. 
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4.3.  Bratislava – mesto turizmu  
Rozvoj cestovného ruchu v destinácii zabezpečuje Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s hlavným mestom a partnermi ako 
profesionálna organizácia destinačného manažmentu a marketingu pre Bratislavu. BTB rozvíja a 
propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu na domácom trhu a v 
zahraničí a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom turistických 
informačných centier. K nosným aktivitám patrí propagácia Bratislavy na vybraných cieľových 
trhoch (Rakúsko, Česko, Nemecko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a 
Slovensko) prostredníctvom marketingových kampaní (online, offline, promo videí, sociálne siete a 
pod); prezentácia na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, workshopoch a verejných 
podujatiach; sieťovanie a spolupráca s členmi, partnermi a stakeholdermi; vzdelávacie aktivity pre 
odbornú verejnosť, zamestnancov a členov BTB; tvorba strategických materiálov a odborných 
štúdií; zabezpečovanie infociest, presstripov; spolupráca so zahraničnými médiami, vloggermi, 
bloggermi a touroperátormi, čo má priamy vplyv na rast záujmu o Bratislavu a zvyšovanie 
návštevnosti.  

V roku 2018 sa aktivity BTB realizovali v súlade s Marketingovou a komunikačnou stratégiou 
destinácie Bratislava na roky 2018 – 2022 a so strategickými dokumentami na úrovni MDV SR, BSK, 
hlavného mesta SR.  Medzi prioritami boli okrem iného zvýšenie znalosti značky – destinácie 
cestovného ruchu Bratislavy vo svete, propagácia Bratislavy na domácom trhu (kampaň s nosnou 
témou „Bratislava, aj tvoje hlavné mesto“), podpora témy „smart“ (napr. umiestnenie 4 dotykových 
infopanelov, splash screen, projekt free wifi 13 uzlov) a „green“ (napr. videospoty Zelená 
Bratislava), začlenenie miestnych komunít a iniciatív do spolupráce a rozvinutie komunikácie s 
lokálnymi aktérmi cestovného ruchu.   

V roku 2018 sa v prezentácii Bratislavy ako turistickej destinácie využili aj významné 
historické výročia, ako 100. výročie založenie Československej republiky (napr. Československý 
festival v Prahe), 25. výročie Bratislavy ako hlavného mesta SR, 150. výročie vzniku Múzea mesta 
Bratislavy. 

Výkony cestovného ruchu v roku 2018 sa vyznačujú stabilizovaným a vyrovnaným vývojom 
na úrovni roku 2017. Za rok 2018 navštívilo Bratislavu 1 290 056 návštevníkov, ktorí uskutočnili 2 
691 787 prenocovaní, čo je v priemere 2,09 nocí na návštevníka. Zmena oproti minulému roku bola 
pozitívna v prípade počtu zahraničných návštevníkov, ktorý vzrástol oproti roku 2017 o 1,53 % a 
počet prenocovaní zahraničných návštevníkov o 2,78  %. Platformy zdieľanej ekonomiky (Airbnb) 
vygenerovali ďalšie prenocovania cca 330 000 za rok 2018 (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 
50 %), čo prispelo k rastu celkovej návštevnosti Bratislavy o 2,6 % v počte návštevníkov a o 2,8 % v 
počte prenocovaní. Celkové tržby za ubytovanie v roku 2018 dosiahli 98 355 991 EUR a výška 
vybratej dane za ubytovanie za rok 2018 bola v sume 4 748 031,34 EUR.  Pozitívny smer v rozvoji 
cykloturizmu potvrdzujú aj štatistiky získané z cyklosčítačov umiestnených na hrádzi v smere Berg, 
kde evidovali 13 %-ný nárast oproti roku 2017 a na Viedenskej ceste až 20 %-ný nárast.  

BTB zabezpečuje informačné služby prostredníctvom 7 stálych a sezónnych infopointov. V 
roku 2018 návštevnosť turistických informačných centier vzrástla o 11,5 %, vybavili takmer 95 000 
dopytov a zabezpečili 1426 prehliadok (nárast o 6,6 %).   

BTB komplexne zabezpečuje produkt turistickej zľavovej karty Bratislava Card, ktorej predaj 
v roku 2018 vzrástol oproti roku 2017 o 41,7 %, pričom sa počet akceptácií karty (využiteľnosť) 
vzrástol o 57,6 %.  

Vybrané súhrnné údaje za rok 2018: realizovalo sa 33 domácich a zahraničných prezentácií, 
5 tlačových konferencií, 232 B2B stretnutí na MICE veľtrhoch, zabezpečili sa infocesty a presstripy 
pre vyše 220 účastníkov, vzniklo vyše 70 článkov a inzercií o Bratislave, 30 nových videí a vlogov, 
vydali sa 3 nové propagačné materiály a aktualizovali sa ďalšie, organizačne sa podporilo 17 
podujatí, marketingovo a komunikačne bolo podporených vyše 120 podujatí. Počet unikátov na 
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webe vzrástol o 114 %, počet fanúšikov na Facebooku o 64 %, počas kampaní sme evidovali 22 
miliónov zobrazení reklamy  a 5,46 miliónov pozretí videí, počet používateľov Free wifi v centre 
mesta bolo 155 075, newsletter bol doručovaný na viac ako 25 000 e-mailových adries.  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu vykonáva takmer všetky marketingové aktivity z 
finančných prostriedkov, ktoré dostane na základe vyprcovania projektu od Ministerstva dopravy a 
výstavby SR (MDV SR). V roku 2018 úspešne implementovala 100 % poskytnutej dotácie od MDV 
SR. Komplexné informácie poskytuje dokument Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu /Bratislava Tourist Board (BTB) za rok 2018 dostupný na webovej stránke 
organizácie v pôvodnej, ale aj skrátenej verzii: https://www.visitbratislava.com/sk/mesto/sprava-o-
cinnosti-btb/. 

BTB sa aktívne spolupodieľal na spoluorganizácii a propagácii vybraných podujatí. BTB 
prioritne podporuje podujatia s priamym prepojením na cestovný ruch, organizované hlavným 
mestom SR Bratislava a mestskými organizáciami, zabezpečením bezplatných tematických 
prehliadok pre obyvateľov a návštevníkov, rozšírením programov napríklad umeleckými 
vystúpeniami, turistickou informačnou službou, interaktívnymi prezentáciami, napr. fotopointy, a 
komunikačnou podporou. V roku 2018 BTB okrem iných sa zapojil do podujatí ako Bratislavské 
mestské dni, Bratislavský majáles, Urban Art Festival, Bratislavské korunovačné dni, Kultúrne leto a 
hradné slávnosti, Rímske hry, Vianoce v Bratislave. 
 
4.4.  Bratislava – mesto spolupráce 

V roku 2018 sa zahraničná spolupráca mesta Bratislavy orientovala predovšetkým na 
výmenu praktických skúseností medzi odborníkmi, či už na bilaterálnej alebo multilaterálnej 
úrovni. Zatiaľ, čo na jednej strane Bratislava vystupovala ako poskytovateľ svojich skúseností, 
v iných oblastiach hľadala inšpiráciu u svojich partnerov v zahraničí, pričom nad prípravou 
a organizáciou podujaí dohliadolo Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu na magistráte. 

Zahraničná spolupráca mesta Bratislavy v roku 2018 bola čiastočne ovplyvnená tým, že išlo 
o volebný rok v komunálnej politike, kedy sa priority skôr orientujú na domáce témy. Súčasne sa 
rok 2018 niesol v znamení viacerých výročí a významných príležitostí, čo sa prejavilo aj na 
formálnejších kontaktoch Bratislavy so svojimi zahraničnými partnermi – najmä z Českej republiky a 
Rakúska. 

Vo vzťahu k českým partnerom dominovalo 100. výročie vzniku ČSR. Ambíciu prezentovať 
pri tomto výročí spoločné československé dejiny reflektovaním histórie, umeleckej tvorby, vedy, 
zábavy a spoločenských hodnôt, si dalo za cieľ Brno – a to formou festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018. 
Brno oslovilo Bratislavu, ako svoje partnerské mesto, aby tomuto podujatiu udelilo záštitu. 
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 26. mája 2018 za účasti námestníčky primátora Bratislavy.  
Spolupráca s Brnom však v roku 2018 opäť pokračovala najmä na pracovnej úrovni – spomenúť 
možno napríklad projekt študentskej súťaže MUNISS organizovaný v spolupráci s STU a odborným 
oddelením magistrátu (stratégií a projektov), či študijnú návštevu delegácie z Brna, ktorá sa 
zaujímala o starostlivosť o zeleň a ochranu životného prostredia v podmienkach Bratislavy 
v spolupráci s oddelením životného prostredia magistrátu. 

Pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločnej republiky sa konal aj spoločný večer českých 
a slovenských predstaviteľov miest, obcí a regiónov 26. septembra 2018. Podujatie bolo 
organizované hajtmanom Juhomoravského kraja a uskutočnilo sa na bratislavskej radnici. Množstvo 
spoločných projektov a mimoriadne úzke väzby potvrdili prirodzenosť a užitočnosť spolupráce 
v prihraničnom regióne.  

Osobitným zvýraznením symboliky 100. výročia vzniku ČSR bola oficiálna návšteva 
francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Bratislave a na radnici mesta 26. októbra 2018. 
V Primaciálnom paláci sa uskutočnila verejná diskusia organizovaná mimovládnou organizáciou 
Globsec na tému Formovanie budúcnosti Európy. Diskusia v Bratislave bola súčasťou iniciatívy 

https://www.visitbratislava.com/sk/mesto/sprava-o-cinnosti-btb/
https://www.visitbratislava.com/sk/mesto/sprava-o-cinnosti-btb/
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francúzskeho prezidenta, ktorý sa takouto formou zaujíma o názory občanov EÚ. Slovenská 
republika dostala túto možnosť ako jediná z krajín vyšehradského regiónu. 

Z pohľadu rozvoja bilaterálnych vzťahov Bratislavy so zahraničnými partnermi bola v roku 
2018 najvýznamnejšou oficiálna návšteva nového primátora Viedne pána Michaela Ludwiga, 
návšteva v Bratislave 12. septembra bola jeho prvou oficiálnou zahraničnou pracovnou cestou. 
V rámci spoločného programu primátorov sa uskutočnila diskusia so študentmi bilingválneho 
gymnázia Bilíkova, prijatie a rozhovory v Primaciálnom paláci, ako aj prezentovanie vybraných 
mestských projektov, ktoré Bratislava realizuje (spustenie bikesharingu, projekt Starého mosta, 
zámer rozšírenia električkovej dopravy a i.). Hoci sú tieto mimoriadne blízko ležiace hlavné mestá 
v množstve ohľadov výrazne odlišné, riešené mestské témy a výzvy potvrdzujú záujem o 
inšpiratívnu a intenzívnu spoluprácu. To dokazujú aj intenzívne kontakty na pracovnej úrovni, 
z ktorých v roku 2018 možno spomenúť stretnutie riaditeľov magistrátov, kontakty na úrovni 
hlavných architektov, prezentácia Kultúrneho leta vo Viedni, či výmena skúseností s legislatívnou 
úpravou (ochrana osobných údajov, ľudské zdroje, rozvojové ciele a i.). 

Vo vzťahu k rakúskym partnerom sa viaceré aktivity roku 2018, ktoré sa mesta dotýkali, 
niesli pod hlavičkou symbolických príležitostí - 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Rakúskom 
a Slovenskom, Európsky rok kultúrneho dedičstva, či Rakúske predsedníctvo v Rade EÚ v druhej 
polovici roka.   Spomenúť možno spolupodieľanie sa mesta na medzinárodnej konferencii Visual 
Heritage 2018. Konferencia bola organizovaná vo Viedni, pričom jej sprievodné podujatie 
v Bratislave pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok. Témou bola digitalizácia kultúrneho 
dedičstva. Iným príkladom bola iniciatíva rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave, ktorej cieľom bolo 
poukázať na historický význam a kultúrne prepojenia medzi Viedňou a Bratislavou (s odkazom na 
Viedenskú električku) - umelecký projekt T.R.A.M. – cesta časom Viedeň – Bratislava. Konkrétnym 
výsledkom bol vlak, ktorý premával v rámci bežného cestovného poriadku medzi Viedňou 
a Bratislavou a cestujúcim ponúkal umelecky poňatý program a stvárnenie. 

V rámci bežných bilaterálnych vzťahov za rok 2018 možno spomenúť pokračujúce kontakty 
s talianskym mestom Sassari, ktorého primátor Bratislavu navštívil počas tohto roku dvakrát, či 
maďarským Székesfehérvárom, tradičným partnerským mestom Bratislavy, ktoré so slovenskou 
metropolou spája história korunovačných miest.  

Aj v roku 2018 bola Bratislava oslovená so záujmom o návštevu viacerých pracovných 
delegácií, ktoré sa s predstaviteľmi mesta stretli buď v rámci ich programu v Bratislave alebo mali 
záujem o zdieľanie skúseností. Išlo napríklad o delegácie zo Španielska (pracovná cesta na 
Slovensku k téme obrana), Nemecka (cieľom bolo priblíženie kultúry pozdĺž Dunaja a prehlbovanie 
európskych hodnôt), Talianska (výmena skúseností so zástupcami mestskej polície Sassari), 
Ukrajiny (téma energetickej udržateľnosti a efektívnosti odpadového hospodárstva, prehliadka 
zberného dvora OLO), či Islandu (prezentácia k systému fungovania mesta). Zástupcovia Bratislavy 
sa naopak boli inšpirovať v Kodani, kde témami záujmu boli najmä cyklodoprava, organizácia 
majstrovstiev sveta v hokeji, či téma Smart City.      

Z multilaterálnych iniciatív bola Bratislava v roku 2018 zastúpená primátorom mesta 
v Európskom výbore regiónov, ktorý je poradným orgánom EÚ zloženým zo zástupcov regiónov 
a miest. Členstvo umožňuje výmenu názorov na európske predpisy, ktoré majú priamy vplyv na 
lokálnu samosprávu, ako aj tvorbu vlastných odporúčaní, ktoré zohľadňujú potreby miest 
a regiónov. V 

Okrem toho významnú úlohu v rámci spolupráce mesta so zahraničnými partnermi zohráva 
spolupráca so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov v Bratislave. Iniciatíva, či podpora projektov 
a aktivít zo strany veľvyslanectiev obohacuje a spestruje život v meste a napomáha vo vytváraní 
multikultúrnej atmosféry hlavného mesta SR.  

V roku 2018 mesto pre veľvyslancov okrem tradičného spoločenského stretnutia 
s primátorom Bratislavy pripravilo aj prehliadku vybraných mestských projektov. Cieľom bolo 
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ukázať vedúcim zahraničných úradov aktuálne projekty v praxi a poskytnúť priestor aj na 
detailnejšie informácie o mestských aktivitách a zámeroch. Prezentované boli projekty Starý most – 
ako koľajové prepojenie električkovej siete do Petržalky a prepojenie pešej a cyklistickej dopravy, 
revitalizácia Námestia slobody – ako dôležitý verejný priestor Bratislavy, rekonštrukcia Trnavského 
mýta – ako rekonštrukcia podchodu na vyťaženom dopravnom uzle a bikesharing – ako nový 
projekt spustený v roku 2018. Okrem toho sa uskutočnilo viacero individuálnych návštev vedúcich 
zahraničných úradov na radnici, ktorých obsahom bolo či už riešenie konkrétnych ponúk 
spolupráce alebo deklarovanie záujmu ambasád podieľať sa na aktívnom živote nášho mesta. 
 
4.5.  Bratislava – mesto kultúry, športu, oddychu, zábavy 

 

4.5.1.  Kultúra 
Oblasť kultúry je v gescii odborného oddlenia magistrátu (školstva, kultúry, športu a 

mládeže), pod ktorý tiež patria príslušné organizácie mesta spolu s Archívom mesta Bratislavy 
(MMB, MsK, GMB, BKIS, AMB).  
 
Archív mesta Bratislavy  

Archív mesta Bratislavy (AMB) je súčasťou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako 
jeho organizačná zložka od 1.1.2017. Za toto krátke obdobie sa materiálne a personálne vybudoval 
tak, že môže svoje služby poskytovať širokej verejnosti. AMB zabezpečuje úlohy v oblasti 
starostlivosti o archívne dokumenty, ktoré vznikli z činnosti Hlavného mesta SR Bratislavy, 
mestských častí a nimi zriadených organizácii a podnikov. V jeho správe je viac ako 200 aktívnych 
pôvodcov registratúr. Archívne dokumenty odborne a vedecky spracúva a sprístupňuje na 
vedecké, študijné a správne účely. V roku 2018 AMB navštívilo 278 bádateľov (z toho 26 
zahraničných), ktorí vykonali celkom 579 bádateľských návštev. Z toho počtu bolo vedecky 
zameraných 120 návštev. 

AMB sa podieľa na prednáškovej, osvetovej a vedeckej činnosti týkajúcej sa dejín 
Bratislavy. AMB pripravil 5 exkurzií pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ ako aj členov Rady seniorov Bratislavy a 
Klubu seniorov Ružinova. 

V roku 2018 sa AMB aktívne zúčastnil na príprave seminára Bratislavské korunovácie 
v kontexte Európy – Hlavy korunované a takmer korunované (25.06.2018), ktorý bol organizovaný 
v rámci Bratislavských korunovačných dní 2018. AMB pripravuje každoročne Deň otvorených dverí, 
ktorý sa koná počas Bratislavských korunovačných dní. Na DOD v dňoch 22.-23. júna venovanom 
téme „jedlo a pitie v historických prameňoch“ sprevádzala programom a ukážkami stredovekého 
odievania skupina historickej lukostreľby Dvor Anjou. Počas DOD sú prezentované nielen archívne 
dokumenty, ale aj prednášky k téme podujatia. 

AMB poskytol v sledovanom období archívne dokumenty na výstavné účely pre Slovenskú 
národnú galériu (Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta), pre Múzeum mesta Bratislavy 
(Feiglerovci) a medzinárodnú výstavu "Architecture of Independence in the Central Europe" 
organizovanú International Cultural Centre v Krakove, ako aj iné menšie výstavy. 
 
4.5.2. Mestské kultúrne organizácie 
 
Múzeum Mesta Bratislavy (MMB)  

Múzeum mesta Bratislavy je uznávanou pamäťovou a zbierkotvornou inštitúciou 
zameranou na dokumentáciu a interpretáciu dejín hlavného mesta Slovenska Bratislavy 
prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, dokladajúcich významné historické udalosti 
a život v meste. Výsledky svojej práce predstavuje vedecko-výskumnou, prezentačnou, 
vzdelávacou a popularizačnou formou, poskytujúcou aj priestor pre stretávanie sa návštevníkov 
i odbornej a laickej verejnosti. Bohatý zbierkový fond prezentuje prostredníctvom desiatich 
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expozícií umiestnených v historicky významných objektoch. Celkovo múzeum spravuje 14 
objektov. 

Rok 2018 sa niesol v znamení pripomenutia si 150. výročia založenia tejto inštitúcie ako 
najstaršieho nepretržite fungujúceho múzea na Slovensku. Pod hlavičkou vlastného vizuálu 
s mottom osláv „150 rokov myslíme na budúcnosť“ sa realizovalo množstvo podujatí. 

 
Galéria mesta Bratislavy (GMB) 

Galéria mesta Bratislavy (GMB) sídli v dvoch nádherných palácoch. Mirbachov palác je 
jednou z najkrajších rokokových stavieb v Bratislave. Nachádza sa tu expozícia stredoeurópskeho 
barokového maliarstva a sochárstva doplnená o aktuálne výstavy. V Pálffyho paláci je možné vidieť 
stopy keltskej Bratislavy, gotickú tabuľovú maľbu a plastiku, stredoeurópske umenie 19. stor. 
a moderné slovenské výtvarné umenie. K najpozoruhodnejším dielam patrí objekt Mateja Kréna 
„Pasáž“.  

Okrem toho GMB prezentuje svoje zbierky aj  v Primaciálnom paláci, kde sú okrem vzácnych 
tapisérií vystavené  aj diela európskeho umenia minulých storočí. V roku 2018 pripravila GMB 21 
výstav slovenského a svetového umenia. Návštevnosť expozícií a výstav GMB v roku 2018 dosiahla 
24 494 návštevníkov. 
 
Mestská knižnica v Bratislave (MKB)  

Mestská knižnica v Bratislave (MKB) je verejnou knižnicou mesta Bratislavy slúžiacou 
všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Navštevujú ju všetky vekové skupiny používateľov. Za 
čitateľa knižnice sa v sledovanom období zaregistrovalo 7 701 občanov, poskytnutých  bolo vyše 
235 000 výpožičiek a knižnicu navštívilo a služby využilo spolu 245 811 návštevníkov. Z nich 
105 753 zavítalo do knižnice osobne. Knižnica zorganizovala 456 podujatí pre 30 175 návštevníkov, 
mnohé vďaka podpore z grantov FPU, BSK a MK SR. 120 podujatí bolo zameraných na 
znevýhodnené skupiny obyvateľov (seniori, zrakovo a inak zdravotne znevýhodnení); MKB 
poskytuje seniorom aj bezplatné konzultácie k počítačom a iným zariadeniam vrátane mobilov.  

V roku 2018 knižnica zaviedla novú službu – výpožičky elektronických kníh.  
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) 

 Na základe zriaďovacej listiny je hlavnou úlohou tejto mestskej príspevkovej organizácie 
vytvárať podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, 
cestovného ruchu, spoločenského života, ich organizovanie a iniciovanie, okrem toho prevádzka 
a podujatia v mestskom  divadle MDPOH na Laurinskej ulici, ako aj výstavy i koncerty v koncertnej 
sieni Klarisky. 

V oblasti kultúry BKIS tiež zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia 
hlavného mesta SR Bratislavy a mestského zastupiteľstva, pričom medzi najvýznamnejšie projekty 
patria najmä akcie Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava, Vianoce v Bratislave a projektu 
Bratislavské mestské dni. BKIS zároveň podporuje rozvoj záujmovej činnosti. 

Hlavný cieľ BKIS je zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií hlavného mesta. V roku 
2018 bolo zabezpečených: 

 

• počet programových žánrov (5) 

• počet divadelných predstavení (117) 

• počet programov (407) 
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4.5.3. Ďalšie mestské organizácie 
 
STaRZ 
         Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ) ako 
rozpočtová mestská organizácia zabezpečovala prevádzku 12 zariadení, ktoré za rok 2018 navštívilo 
420 tis. platiacich návštevníkov v rámci hodín vyčlenených pre verejnosť na Plavárni Pasienky, 
korčuľovania verejnosti na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova, ŠH Harmincova, verejnosti na saunách 
Delfín, Pasienky, Rosnička, fitnescentre Tehelné pole, posilňovni Pasienky.  
      Počet prevádzkových hodín za rok 2018 na zariadeniach STARZu bol 47 629 hodín. Pokles 
počtu prevádzkových hodín v porovnaní s rokom 2017 ovplyvnila dlhšia odstávka ZŠ O. Nepelu. 
Okrem platiacich návštevníkov v hodinách vyčlenených pre verejnosť zariadenia STARZu počas 
doby prenájmu telovýchovných, rekreačných zariadení, organizovania kultúrnych, športových 
podujatí a zabezpečenia prevádzky zariadení voľne prístupných verejnosti navštívilo ďalších 
približne 660 000 návštevníkov, spolu navštívilo zariadenia STARZu približne 1,08 mil. návštevníkov. 
       Na zariadeniach STARZu sa v roku 2018 konalo 452 športových a kultúrno-spoločenských 
podujatí.  

STARZ v roku 2018 zorganizoval 8 masových športových podujatí, ktorých sa zúčastnilo 
takmer 10 tis. Účastníkov. Medzi najvýznamnejšie patril 71. ročník Národného behu Devín – 
Bratislava s účasťou viac ako 6 tis. bežcov.  

 Hlavné mesto v roku 2018 podporilo 19 významných medzinárodných (vrátane svetových 
pohárov v kanoistike na divokej vode) a národných športových podujatí konaných v Bratislave, 
zabezpečilo účasť 76 reprezentantov Bratislavy do 16 rokov v športoch futbal, basketbal, volejbal, 
hádzaná, atletika a stolný tenis na 23. ročníku Turnaja 4-miest v Budapešti a účasť 18 
reprezentantov Bratislavy do 15 rokov na 52. ročníku Medzinárodných hier žiakov v Jeruzaleme. 
 
ZOO Bratislava  

Aj v roku 2018 ZOO Bratislava plnila hlavné úlohy, a to najmä v oblasti záchrany ohrozených 
druhov, výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a oddychovo-rekreačnej 
činnosti. V sledovanom období bola prekročená 300 tisícová návštevnosť, počet chovaných 
jedincov živočíchov, ako aj druhov živočíchov bol oproti minulým obdobiam zvýšený. Počet 
chovaných živočíchov bol 1 016 v 182 druhoch. ZOO vybudovala tri nové voliéry pre sovy a na 
vonkajšom výbehu šimpanzov zrealizovala kovové siete. Mimoriadnu pozornosť venovala kampani 
„Silent forest“. Chovateľským úspechom bol odchov samičky leoparda cejlónskeho. 

Počas celého sledovaného obdobia sa ZOO snažila poskytnúť návštevníkom konkrétne kroky 
a rady ako jednotlivec môže pomôcť zamedzeniu vyhynutiu niektorých živočíšnych druhov 
a súčasne prispieť k záchrane života na zemi. 
 

5. SAMOSPRÁVA MESTA  
 

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

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

 
5.1.  Primátor 

Novozvoleným primátorom po  JUDr. Ivovi Nesrovnalovi sa 7.12.2018 stal Ing. arch. Matúš 
Vallo. 

Matúš Vallo je architekt a odborník na mesto. Je autorom 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. Študoval v Ríme a pôsobil v Londýne. Je tiež držiteľom 
Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej Univerzite v New Yorku. Dvakrát získal pozvanie hovoriť na 
najprestížnejšej medzinárodnej konferencii o urbanizme CityLab, organizovanej Bloomberg 
Philanthropies. Napriek medzinárodným možnostiam svoju energiu naplno venoval Bratislave. 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 20tich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora 
Bratislavy. 

 
5.2.  Námestníci primátora 

Primátora Bratislavy I. Nesrovnala zastupovali traja námestníci z radov poslancov mestského 
zastupiteľstva, a to Milan Černý ako prvý námestník primátora (zodpovedný za nakladanie s 
majetkom hlavného mesta a územného plánovania) a ďalej dve námestníčky primátora - Iveta 
Plšeková (oblasť školstva, kultúry a športu) a Ľudmila Farkašovská (oblasť zahraničných vzťahov 
a politiky). 

Nový primátor Bratislavy M. Vallo, ktorý do funkcie nastúpil 7.12.2018 poveril funkciou 
námestníkov: T. Kratochvílovú (pre oblasť dopravy a životného prostredia), L. Štasselovú (pre oblasť 
sociálnych vecí s dôrazom na nájomné bývanie) a R. Káčera (pre oblasť školstva, športu 
a bezpečnosti). 

 
5.3.  Mestské zastupiteľstvo 

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta  
v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie mestského zastupiteľstva upravuje Štatút 
hlavného mesta SR Bratislavy. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí 
mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte 
obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného 
poslanca.  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 zasadalo  18 dní, z toho 
dva dni sa neotvorilo MsZ z dôvodu neuznášaniaschopnosti. Počet prijatých uznesení MsZ – 231 
z toho v novom volebnom období od 7.12.2018, ked sa novým oprimátorom Bratislavy stáva Ing. 
Arch. M. Vallo – 31. 

Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Do tohto obdobia boli 
poslancami mestského zastupiteľstva tí istí poslanci ako v r. 2017 (časť A).  

7. decembra 2018 zložili sľub noví poslanci (časť B) okrem poslanca Igora Polakoviča, ktorý 
sľub zložil na nasledujúcom zasadnutí 19. decembra 2018 a toho istého dňa zložil sľub aj nový 
primátor Bratislavy M. Vallo. 
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Poslanci mestského zastupiteľstva v r. 2018  (staré volebné obdobie) 
Augustinič Katarína, Ing. 
Bajan Vladimír, Ing. 
Borguľa Martin, Ing. 
Budaj Ján 
Bulla Pavol, Ing. 
Buocik Ján, Mgr. 
Čahojová Dana, MUDr. 
Černá Marta, RNDr. 
Černý Milan, Ing. 
Dostál Ondrej, Mgr. 
Drozd Slavomír, Ing. 
Farkašovská Ľudmila, PhDr.  
Ferenčáková Gabriela 
Greksa Marian 
Grendel Gábor, Mgr. 
Hanulík Peter, Ing. 
Hanulíková Iveta, Ing. 
Hochschorner Peter 
Hrčka Ján, Ing. 
Chren Martin, Ing. 
Jambor Milan  
Jégh Izabella  
Jenčík Radovan 
Káčer Juraj, Ing. 
Kaliský Branislav, Ing. arch.  
Kimerlingová Viera, Ing. 
Kolek Ignác, Ing. 
Korček Tomáš, JUDr.  
Kríž Oliver, Mgr. 
Kuruc Martin, JUDr., Ing. 
Mikulec Richard,JUDr. 
Mrva Ján, Ing. 
Olekšák Radoslav, Mgr., Ing. 
Pätoprstá Elena, Ing. arch., Mgr. art. 
Pilinský Peter, Mgr 
Plšeková Iveta, MUDr.  
Svoreňová Soňa, Ing. 
Šimončičová Katarína, Ing.  
Štasselová Lucia, Ing. arch.  
Tvrdá Jarmila, Ing. 
Uhler Jozef, Mgr. 
Vetrák Milan, JUDr., PhD. 
Weinštuk Roman, Ing. 
Zaťovičová Zdenka, Mgr. 
Žitný Rastislav, Mgr. 
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Poslanci mestského zastupiteľstva v r. 2018 (nové volebné obdobie) 
ANTALOVÁ PLAVUCHOVÁ Lenka, Mgr. 
AUFRICHTOVÁ Zuzana, Ing. arch. 
AUGUSTINIČ Katarína, Ing. 
BERKA Adam, Mgr. art. 
BRAT Michal, Mgr., PhD. 
BUDAJ Ján 
BUOCIK Ján, Mgr. 
CMOREJ Peter, Mgr. Ing. 
ČAHOJOVÁ Dana, MUDr. 
DEBNÁROVÁ Monika, Ing. 
DOLINAY Vladimír, Mgr. 
FERENČÁKOVÁ Gabriela 
GRENDEL Gábor, Mgr. 
HOCHSCHORNER Peter 
HRČKA Ján, Ing. 
CHREN Martin, Ing. 
JENČÍK Radovan 
KÁČER Juraj, Ing. 
KARMAN Ján, Ing. 
KORČEK Tomáš, JUDr. 
KRAJČÍR Ľuboš, PhDr. 
KRATOCHVÍLOVÁ Tatiana, Ing. 
KRÚPA Jozef, Ing. 
KUNST Rastislav, Mgr. 
KURUC Martin, JUDr. Ing. 
LAMOŠ Roman, Ing. 
LENČ Peter, Ing. 
MRVA Jakub, Ing. 
OŽVALDOVÁ Alžbeta, PhDr. 
PALKOVIČ Tomáš, Mgr. 
PÄTOPRSTÁ Elena, Ing. arch. Mgr. art. 
PILINSKÝ Peter, Mgr. 
POLÁČIKOVÁ Jana, PhDr. 
POLAKOVIČ Igor 
STRAPÁK Peter, Ing. 
SVOREŇOVÁ Soňa, Ing. 
ŠTASSELOVÁ Lucia, Ing. arch. 
TEŠOVIČ Rastislav, Mgr. 
UHLER Jozef, JUDr. Mgr. 
VAGAČ Matej, Ing. 
VALLO Jakub, MUDr. 
VETRÁK Milan, JUDr., PhD. 
VLAČIKY Martin, Mgr., PhD. 
ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr. 
ZAŤOVIČOVÁ Zdenka, Mgr. 
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C: Zvolení starostovia mestských častí po komunálnych voľbách 2018 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO): Zuzana Aufrichtová 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV): Martin Chren 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ PETRŽALKA): Ján Hrčka 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ PODUNAJSKÉ BISKUPICE): Zoltán Pék 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ NOVÉ MESTO): Rudolf Kusý 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ RAČA): Michal Drotován 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ KARLOVA VES): Dana Čahojová 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ DÚBRAVKA): Martin Zaťovič 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES): Dárius Krajčír 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ LAMAČ): Lukáš Baňacký 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ VRAKUŇA): Martin Kuruc 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ VAJNORY): Michal Vlček 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ ZÁHORSKÁ BYSTRICA): Jozef Krúpa 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE): Jozef Uhler 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ RUSOVCE): Lucia Tuleková Henčelová 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ ČUNOVO): Gabriela Ferenčáková 
STAROSTA 2018-2022 (MESTSKÁ ČASŤ DEVÍN): Ľubica Kolková 
 
5.4.  Mestská rada 

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

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

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

V roku 2018 bolo sa konalo 8 zasadnutí mestskej rady. Počet prijatých uznesení MsR – 19. 
 

5.5.  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 do 
nástupu nového primátora viedol riaditeľ Mgr. Martin Maruška. V roku V roku 2018 magistrát 
zamestnával  589 odborných zamestnancov.  K 31. 12 2018 bolo na magistráte evidovaných 587 
zamestnancov a ich priemerný počet v roku 2018 bol 589 zamestnancov/mesiac. 
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Organizačná štruktúra magistrátu k 1.1.2018 
 

 
5.6.  Hlavný kontrolór  

Funkciu mestského kontrolóra vykonáva v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Ing. Peter Šinály od roku 2009.  

Prehľadom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru za rok 2018 je ročná 
správa zverejnená na webstránke: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/40204.pdf. 

 
5.7.  Mestské časti 

Územie hlavného mesta SR je za účelom výkonu samosprávy 
rozdelené na 17 mestských častí. Mestské časti sú právnickými 
osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a 
štatútom mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými 
prostriedkami. Každá mestská časť má svojho starostu, miestne 
zastupiteľstvo a úrad.  
 

➢ Starostovia 17 mestských častí Bratislavy (do 11.11.2018): 
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 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/40204.pdf
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Bratislava-Podunajské Biskupice: Alžbeta Ožvaldová 
Bratislava-Rača: Peter Pilinský 
Bratislava-Rusovce: Dušan Antoš 
Bratislava- Ružinov: Dušan Pekár 
Bratislava-Staré Mesto: Radoslav Števčík 
Bratislava-Vajnory: Ján Mrva 
Bratislava-Vrakuňa: Martin Kuruc 
Bratislava-Záhorská Bystrica: Jozef Krúpa 
 

➢ Starostovia 17 mestských častí Bratislavy (od 11.11.2018): 
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 
 

6.  OTVORENÁ SAMOSPRÁVA  
 

6.1.  Front Office – kancelária prvého kontaktu 
         Priamy kontakt s verejnosťou poskytuje kancelária prvého kontaktu „Front Office“, ktorá sa 
nachádza na prízemí budovy bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí, kde sa môžu 
obyvatelia Bratislavy infomovať o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy, 
získavať všeobecné informácie o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch, ako aj 
komplexné informácie k žiadostiam fyzických a právnických osôb. Pracovisko prvého kontaktu slúži 
aj ako podateľňa mesta a ako miesto, kde si môžu občania osvedčiť úradné listiny a podpisy.  

Okrem toho sa pracovníci oddelnia vzťahov s verejnosťou venujú a odpovedajú na 
občianske podnety, ktoré prichádzajú na adresu info@bratislava.sk či odkazprestarostu.sk. 

Najväčší záujem zo strany občanov bol o bytovú problematiku, pri riešení žiadostí 
o poskytnutie náhradného bývania pre ľudí z reštituovaných domov aj územného plánovania, 
takisto otázky veľmi často smerovali na parkovaciu politiku, ako aj na dane z nehnuteľností 
a poplatky za komunálny opad. V roku 2018 bolo vybavených približne 6400 mailových podnetov, 
16 000 telefonátov, osvedčených 2 331 podpisov a 1 781 listín. 

Elektronické poskytovanie služieb prebiehalo 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 rámci zvyšovania otvorenosti a transparentnosti úradu bola vytvorená nová aplikácia na 

mailto:info@bratislava.sk
http://www.esluzbyba.sk/
http://www.slovensko.sk/
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sledovanie vybavenia žiadosti o vydanie záväzných stanovísk hlavným mestom, ktorá súvisí 
s rozvojom elektronizácie na úrade a znamená uľahčenie spôsobu, akým sa občan dostane 
k informáciám. Sledovanie stavu vybavenia žiadosti prostredníctvom aplikácie predstavuje 
pohodlnejší spôsob oproti osobnému alebo telefonickému kontaktu. 

Sekcia informatiky a dátovej politiky reorganizovala prevádzku geografického informačného 
systému (GIS) s cieľom poskytovať efektívne elektronické mapové služby mestským častiam, 
organizáciám a inštitúciám. 

Smart novinkou bolo spustenie mapového portálu GIS na uľahčenie vyhľadávania informácií 
z rôznych dôležitých oblastí. Na mapovom portáli je možné vyhľadať napríklad majetok mesta 
(budovy, smetné koše, lavičky, automaty na lístky MHD), informáciu, ktoré cesty, chodníky alebo 
námestia patria do správy mesta, ďalej informácie o územnom pláne  (územný plán je 
vizualizovaný) – využitie pri plánovaní investičnej činnosti a tvorbe podnikateľských zámerov a 
zároveň získať prehľad o aktuálnych rozkopávkach v meste alebo o úsekoch, o ktoré sa v rámci 
zimnej údržby stará mesto, prípadne aj o stanoviskách taxislužieb, pričom bude postupne rozšírený 
o nové vrstvy, ako je napríklad dopravné značenie, pohyb vozidiel MHD, pohyb vozidiel zimnej 
údržby, dopravný servis, informácie o parkovacích miestach v rámci parkovacej politiky alebo 
o službe zdieľaných bicyklov. 
 Stále prebieha analýza projektu Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy (ESBS) na 
zvyšovanie efektívnosti využívania elektronických služieb mesta. 

Hlavné 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. 

Pomerne často využívali občania na získavanie potrebných informácií zo samosprávy aj 
dotykový informačný panel na priečelí budovy magistrátu na Primaciálnom námestí, ktorý 
umožňuje občanom nonstop 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. V roku 2018 navštívilo, resp. kontaktovalo Mediačnú kanceláriu 
106 sporových strán, z toho bolo na mediáciu vhodných 49 prípadov a zvyšok bol zrealizovaný 
formou poradenstva, konzultácii, resp. odkazom na využitie iných inštitúcii, napr. Centra právnej 
pomoci, azylových centier, sociálnych zariadení a pod. Vyriešiť sa podarilo 19 prípadov, 14 sa 
skončilo nedohodou a pri zvyšných prípadoch sa mediácia ani nezačala, protistrana totiž o tento 
druh alternatívneho riešenia sporov nemala záujem. Zo štatistiky v roku 2018 vyplynulo, že 
prevládajú konflikty v rodinných vzťahoch, ďalej narušených susedských vzťahov, spormi s orgánmi 
verejnej moci, spormi so správcovskými spoločnosťami, nájomnými spormi, či problémami na 
pracoviskách. 

 
6.2.  Sťažnosti a petície 

V roku 2018 bolo podaných 155 sťažností. Sťažnosti sa týkali odborných útvarov Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti sekcie správy nehnuteľností, sekcie  správy komunikácií, 
životného prostredia a stavebných činností, sekcie územného plánovania, sekcie dopravy, sekcie 
financií, sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu a Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy. Pri správe nehnuteľností išlo najmä o sťažnosti týkajúce sa žiadosti o prenájom alebo 
odkúpenie pozemku. Riešením záväzných stanovísk k investičnej činnosti a umiestňovaní stavieb na 
území hlavného mesta sa zaoberala sekcia územného plánovania. Pri správe komunikácií sťažnosti 
smerovali na opravu chodníkov a výtlkov. Pri doprave sa občania sťažovali na osadenie dopravného 
značenia, na nevyhovujúcu funkčnosť semaforov a domáhali sa prehodnotenia cestovania 
v prostriedkoch MHD. Sekcia financií riešila sťažnosti ohľadom dane z nehnuteľností a sekcia 
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sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu sa zaoberala problémom poskytovania služieb v Domove 
sociálnych služieb. Mestská polícia riešila sťažností týkajúce sa odtiahnutia motorových vozidiel, 
nečinnosti mestskej polície a postupu príslušníkov mestskej polície.  

So sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010   Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sa 
môžu občania obrátiť na Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom písomnej alebo elektronickej 
formy. Bratislavčania v roku 2018 podali 18 petícií. Týkali sa najmä problematiky územného 
plánovania, správy komunikácií, dopravy, správy nehnuteľností, sociálnych vecí. Názor občanov 
vyjadrený prostredníctvom petície, bol vypočutý nielen v rámci ich zákonných práv, ale o ich 
požiadavke rokovali aj poslanci mestského zastupiteľstva. Na základe zákona č.85/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov a zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy, bola každá petícia, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1-tisíc osôb, zaradená na rokovanie  
mestského zastupiteľstva. 
 
6.3.  Dni otvorených dverí primátora 
         Aj v priebehu roka 2018 sa konali na mesačnej báze pravidelné stretnutia obyvateľov 
s primátorom, tzv. primátorský deň, kedy sa mohli obyvatelia vopred prihlásiť so svojím 
problémom a prísť osobne kvôli tomu za primátorom. 

 
6.4.  Komunikácia s verejnosťou 

V roku 2018 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 2018 poskytnutá približne 100 podujatiam.  

V roku 2018 oddelenie zabezpečilo propagáciu a marketing najmä nasledovných podujatí a 
činností: ČSOB maratón, Národný beh Devín Bratislava, Bratislavské mestské dni, Majáles, Dobrý 
trh, Anasoftlitera, Bratuslavské jazzové dni, Fjúžn, Dni architektúry a dizajnu, Slovak food fesival, 
Obliehanie Bratislavy Napoleonom, Bratislavský knižný festival, Viva Musica, BA inline, Festival 
frankovky, Víkend otvorených parkov a záhrad, Korunovačné slávnosti, Francúzsky deň, Dni 
majstrov ÚĽUV, Pocta slobode, Európska noc výskumníkov, Biela noc, DM ženský beh, CE.ZA.AR, Ars 
Poetica, Trh kože, Študentský beh, 1000 a 1 kvapka krvi deťom pre život, Radničkine trhy, 
Svätomartinské oslavy mladého vína, Slovak Press Photo, Vianocev Bratislave a Silvester.    

Hlavné mesto tiež vydáva vlastný informačný časopis s kultúrno-spoločenským zameraním 
in.ba, voľne prístupný verejnosti. 

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, hlavného mesta a „works“ (tie boli zamerané 
na informovanie o priebežnom stave opráv v meste). 

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://in.ba/
http://www.bratislava.sk/
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7.  VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
 
7.1. Most SNP  
 Hlavné mesto začalo v septembri 2018 s opravou havarijného stavu lávok pre peších  na 
Moste SNP, ktorá bola navrhnutá tak, aby bol most počas celej opravy prechodný pre peších ako aj 
prejazdný pre cyklistov. Všetky práce na sú boli realizované v zmysle spracovanej projektovej 
dokumentácie a  podľa navrhnutého technologického postupu v plánovanom harmonograme. 
Práce začali lávkou pre cyklistov z Viedenskej strany mosta. Predpokladané ukončenie prác na  tejto 
lávke je do 30.06.2019. Následne budú práce pokračovať druhou lávkou z Budapeštianskej strany 
mosta SNP. 

Rekonštrukciu zabezpečuje združenie MBM  - Hochtief SK s.r.o. ktorá vykonáva práce pod 
dohľadom autorského dozoru a stavebného dozoru.  
 
Základné technické parametre Mosta SNP: 

- Most je oceľový zavesený s jedným pylónom, vysokým 84,6 m situovaným na pravom brehu 
rieky Dunaj 

- Dĺžka nosnej konštrukcie – 430 m 
- Most má v osi priečneho rezu mosta celkom 6 závesov (3 dvojice závesov) 
- Podklad pod vozovku tvorí ortotropná oceľová mostovka 
- Nosná konštrukcia má celkovú šírku 21 m 
- Vozovka na moste je rozdelená stredným deliacim pásom na samostatné jazdné pásy 
- Každý jazdný pás pozostáva z dvoch jazdných pruhov. Voľná šírka každého jazdného pásu je 

8,5 m 
- Most bol daný do užívania v auguste 1972.  

 
V správe hlavného mesta je 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,85 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: 
Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m, 4 podjazdy, 7 
výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks). 
 
Pri údržbe mostov boli realizované: 

• oprava výtlkov na mostoch 1/2018 

• nátery  mostného vybavenia 6/2018 

• oprava vozovky na moste na ul. Mierová, Čučoriedková 11/2018 

• pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších 02/2018 

• práce na lávke pre peších Einsteinova 03/2018 

• pravidelný servis lávok pre peších 03-5/2018, 08-11/2018 

• výmena asfaltových mostných záverov na moste Bajkalská 

• oprava a vyrovnanie šachtových dverí na lávke pre peších Einsteinova 

• vyspravenie výtlkov na mostných objektoch, 10/2018 

• dodávka a montáž mobilného oplotenia na Nám. Slobody 

• stavebný dozor "Sanácia geologického prostredia - Devínska cesta - skalný odrez" 

• stavebný dozor "Most nad Panónskou cestou-nadjazd k Budatínskej ul." 

• stavebný dozor "Oprava havarijného stavu lávok na moste SNP" 

• oprava havárie prepadov v prechodových oblastiach mosta M095 nad Panónskou cestou 

• doplnenie zábradelných výplní na hl. mostnom objekte - vonkajšie strany, na chodníku pre 
cyklistov a peších - ľavá  a pravá strana na Prístavnom moste - I. a II. časť 

• oprava havarijného stavu lávok na moste SNP 

• náter oceľových nosníkov a nosných stĺpov mosta na Dolnozemskej ceste – DPH 12/2017 
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• náter zábradlia a oceľových podstupníc pevných schodov na lávke pre peších v križovatke 
Šancová – Pražská – Štefánikova (DPH 12/2017) 

• náter zábradlia na lávke pre peších nad Pražskou ulicou – DPH 12/2017 

• náter zábradlia v zvodidlových stĺpikoch na Dolnozemskej ceste – DPH 12/2017 

• odstránenie výrazne deštruovaných betónov z podhľadu, úložných prahov pilierov a 
mostných ríms mostu na Rusovskej ceste – DPH 12/2017 

• oprava dreveného prístrešku nad chodníkom na Nám. F. Liszta – DPH 12/2017 

• oprava dreveného prístrešku nad chodníkom smer SAV a na zastávke 

• oprava na lávke pre peších Einsteinova 12/2017 

• osadenie chýbajúcich mreží UV-Cesta na Senec – DPH 12/2017 

• vyčistenie inžinierskeho objektu na Devínskej ceste 

• výmena asfaltových mostných záverov na moste Bajkalská 

• výmena gumového tesniaceho profilu 3 W na moste SNP – DPH 12/2017 
 

Pri údržbe podchodov boli realizované: 

• oprava čerpacej stanice na Patrónke,  

• výmena sklobetónov za kari siete Dolnozemská EU, Rusovská – Záporožská;  

• dokončovacie práce – nátery stien v objektoch podchodov Dolnozemská - EU, Rusovská-
Záporožská;  

• oprava zjazdov Dolnozemská - EU,  

• električkové prístrešky Trnavské mýto,  

• kamerový systém Staromestská, Klariská,  

• oprava schodiskových plošín Staromestská 
 

Podchod Trnavské mýto  
Hlavné mesto v roku 2018 realizovalo rekonštrukciu vertikálnej dopravy v objekte podchodu 

pre peších na Trnavskom mýte v celkovej sume 1 646 921,66 EUR. 
Práce zahŕňali: 

• výkon stavebného dozoru v podchode na Trnavskom mýte 

• realizácia stavebných prác v podhocde na Trnavskom mýte 

• dodávka a montáž pohyblivých schodov a výťahov na Trnavskom mýte 
  

Výťah na hlavnej stanici  
Hlavné mesto v roku 2018 realizovalo výstavbu výťahu pre dodržanie bezbariérového 

prístupu od obratiska električiek do budovy Hlavnej stanice ŽSR na nám. Franza Liszta v celkovej 
sume 73 281,71 EUR 
V čerpaní je zahrnuté: 

➢ vypracovanie projekt. dokumentácie na vybudovanie šachty pre osadenie výťahu na 
Predstaničnom námestí 

➢ projektová dokumentácia pre stavebné konanie "Vybudovanie výťah. šachty a osadenie 
výťahu v priestore otočky električiek na nám. F. Liszta" 

➢ vybudovanie šachty pre osadenie výťahu v podchode na Hlavnej stanici ŽSR 
➢ dodávka a montáž výťahu na Hlavnej stanici ŽSR 

 
7.2.  Správa a údržba ciest  

Oddelenie správy komunikácií (OSK) pripravilo v priebehu roka harmonogram 
rekonštrukčných prác týkajúcich sa predovšetkým lokálnych opráv mestských komunikácií I. a II. 
triedy vo všetkých mestských častiach, ale aj opravy chodníkov a zastávok mestskej hromadnej 
dopravy.  
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Na bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a 
cestné svetelné signalizácie bolo vynaložených celkovo 14,91 mil. €. 
 
Upravený ročný rozpočet:  11 200 500,- EUR  - mestský rozpočet       čerpanie:    10 351 115,50 EUR 
Upravený ročný rozpočet:    9 000 000,- EUR  - dotácia Úrad vlády     čerpanie:      9 000 000,00 EUR 
V čerpaní sú zahrnuté úhrady DPH za faktúry 12/2017 vo výške 272 826,42 €.  
 
Objem zrealizovaných  prác  k 31.12.2018 
V roku 2018 jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali nevyhnutné opravy a opravy výtlkov.  
Na rok 2018 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov 
vozoviek na 46 úsekoch prejazdných úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 26 zastávok 
MHD a opravu 24 úsekov chodníkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Do plánu opráv boli zaradené nasledovné komunikácie:  
 

Typ 
komunikácie 

Mestská časť Ulica Lokalizácia 
Výmera 

m² 
(odhad) 

zast. MHD Staré Mesto Šulekova MHD Šulekova 150 

chodník Staré Mesto Šulekova 
od Palisád po Timravina, 
obojsmerne 

1 000 

zast. MHD Staré Mesto Staromestská MHD Zochova smer centrum (ražba) 80 

zast. MHD Ružinov Gagarinová  za Ondrejovovou, obojsmerne 400 

zast. MHD Ružinov Prievozská MHD Novohradská, obojsmerne 400 

zast. MHD Vrakuňa Hradská MHD Majerská  200 

MK II Vrakuňa Hradská 
lokálne v celom úseku v smere do P. 
Biskupíc 

4 200 

cesta Ružinov Bajkalská 
od Trnavskej cesty po OBI, 
obojsmerne 

40 000 

cesta Ružinov Bajkalská nájazdy a zjazdy pri Ružinovskej 3 300 

zast. MHD Ružinov Bajkalská MHD Drieňová pred Billou  400 

MK II Ružinov Astronomická od Trnavskej cesty po Ružinovskú 3 000 

zast. MHD Vrakuňa Astronomická MHD Súhvezdná 240 

zast. MHD Rača Rustaveliho dve zastávky na Tbiliskej ulici 250 

cesta Vajnory Roľnícka od Uhliskej po miestny úrad 2 333 

zast. MHD Vajnory Roľnícka MHD Uhliska + stĺpiky 250 

zast. MHD Dúbravka Saratovská Pri Kríži, obojsmerne 400 

zast. MHD Karlová  Ves Staré grunty MHD ZOO smer Mlynská dolina 500 

zast. MHD Petržalka 
Nám. 
Hraničiarov 

MHD Námestie Hraničiarov, 
obojsmerne 

800 

zast. MHD Petržalka Romanova MHD Bradáčova, obojsmerne 400 

zast. MHD Petržalka Osuského MHD Romanová, obojsmerne 600 

chodník Staré Mesto Radničná v celom úseku 350 

chodník Staré Mesto Uršulínska 
od Nám. SNP po Primaciálne 
námestie 

1 500 

chodník Staré Mesto 
Primaciálne 
námestie 

lokálne 600 

chodník Staré Mesto Námestie  lokálne 3 600 
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Slobody 

chodník Staré Mesto 
Františkánske 
námestie 

lokálne 400 

MK II Staré Mesto Námestie SNP 
od Hurbanovho námestia po 
Uršulínsku 

1 500 

chodník Staré Mesto Námestie SNP 
od OC Dunaj smer Hurbanovo po 
poštu (AC8 + dlažba) 

840 

chodník Ružinov Ružinovská od Stropkovskej po Bajkalskú 

2 389 
chodník Ružinov Ružinovská 

Ružinovská BUS zastávky Herlianska 
a Tomášikova von z mesta a 
Herlianska do mesta – výmena 
povrchu 

chodník Ružinov Košická od Gemerskej po Dulovo námestie 830 

chodník Ružinov Popradská dokončenie chodníka 156 

chodník Vrakuňa /P.B Podunajská 
od estónskej po estónsku, 
obojsmerne 

2 500 

chodník Ružinov Záhradnícka pri protetickej nemocnici 500 

chodník Ružinov Hraničná od Ml. nivy po Mierovú 2 800 

chodník Ružinov 
Herlianska + 
Drieňová 

vnútroblok 7 000 

chodník Rača Hubeného v celom úseku 1 820 

chodník Nové Mesto Jarošová 
v celom úseku obojsmerne 
(cyklotrasa) 

4 800 

chodník Nové Mesto Vajnorská 
od Magnetovej po Odborársku 
(cyklotrasa) 

3 150 

MK II Rača Pekná cesta v celom úseku obojsmerne 6 500 

chodník Rača Pekná cesta 
od Račianskej po Horskú 
(cyklotrasa) 

2 900 

chodník Nové Mesto Trnavské mýto pred Tržnicou 2 500 

chodník Lamač Podháj 
od Podlesnej v smere cesta na 
Klanec 

1 600 

MK II Lamač Podháj od Podlesnej smer cesta na Klanec 12 300 

cesta Záhorská Bystrica Bratislavská 
od okružnej križovatky po 
Bratislavskú 

4 100 

chodník Záhorská Bystrica Bratislavská od ČS tankistov v smere Tatranská 350 

chodník Petržalka Vyšehradská 
zast. Vyšehradská - nástupisko, 
prechod 

260 

chodník Petržalka Budatínska 
od zastávky MHD Budatínska od 
Lietavskej v smere k Tesco 

1 734 

MK II Petržalka Budatínska lokálne v celom úseku 2 500 

MK II Petržalka Budatínska vjazd 300 

zast. MHD Petržalka Bosákova MHD Mlynarovičova obojsmerne 800 

chodník Petržalka Bosákova pri zastávke MHD Mlynarovičova 1 000 

cesta Staré Mesto Brnianska 
Od zast. Dubová  po Pražskú v celej 
šírke, obojsmerne 

12 000 

cesta Staré Mesto Brnianska BUS pruh smer Patrónka 4 100 

cesta Staré Mesto Rajská 
od Špitálskej po Dunajskú, v celej 
šírke kom.  

1 773 
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MK II Staré Mesto Krížna 
od Odborárskeho námestia po 
Karadžičovú (tri rady kociek) 

3 600 

MK II Staré Mesto 
Cesta na 
červený most 

pri okružnej križovatke (prerátať 
priemer - ODI, zeleň - OŽP) 

2 000 

MK II Staré Mesto 
Dostojevského 
rad 

odbočenie na Landererovú 500 

MK II Staré Mesto 
Námestie F. 
Liszta 

lokálne 1 500 

MK II Vrakuňa Kazanská od Uzbeckej po Dvojkrížnu 9 300 

MK II Vrakuňa Kazanská od Slovnaftskej pri Tatrabanke 3 500 

zast. MHD P.B Kazanská MHD Podzáhradná 200 

MKII Vrakuňa Kazanská smer centrum 8 000 

cesta Ružinov Vrakunska od Ivánskej cesty po žel. Priecestie 7 300 

MK II P.B. Vrakunska Vrakunská - Uzbecká  4 000 

MK II P.B. Uzbecká pred kazanskou  2 500 

MK II Ružinov Želová od Kupeckého po Miletičovu 1 300 

cesta Nové Mesto Račianska 
od ŽST vinohrady po Hečkovú, 
obojsmerne 

36 000 

MKII Rača Pri Vinohradoch v celom úseku 3 650 

MK II Nové Mesto Pionierska v celom úseku obojsmerne 14 000 

MK II Nové Mesto Podkolibská od žel. Podjazdu po Tupého 1 500 

MKII Vajnory Pri mlyne od Príjazdnej smer Roľnícka 2 000 

MK II Vajnory 
Pri starom 
letisku 

v celom úseku 1 789 

cesta Rača Púchovská 
od Kauflandu po Detviansku (smer 
do mesta) 

3 411 

MK II Nové Mesto Stará klenová v celom úseku obojsmerne 2 900 

cesta Lamač Hodonínska od OK 5 po Alexyho, obojsmerne 23 000 

cesta Karlova Ves Lamačská 
od Tesca Lamač po Cesta na 
Červený most 

18 000 

MK II Karlova Ves 
Hany 
Meličkovej 

od Molecovej, obojsmerne 2 756 

MK II 
Devínska nová 
Ves 

Istrijská Eisnerova - Mlynská, obojsmerne 3 000 

MK II Záhorská Bystrica Tešedíkova pri Tesco od Rošického 1 600 

MK II Karlova Ves Staré grunty 
pokračovanie opravy z r. 2017 (pri 
internátoch) 

10 222 

MK II 
Devínska nová 
Ves 

VÚ III/00244 privádzač do DNV 3 700 

MK II 
Devínska nová 
Ves 

Jána Jonáša - 
Opletalova 

križovatka 3 600 

MK II 
Devínska nová 
Ves 

Opletalova 
od Bystrickej po Tehelňu 
obojsmerne 

2 600 

zast. MHD Devín Kremeľská 

zastávka MHD Nám. Sv. Cyrila a 
Metóda, obojsmerne (opraviť kocky 
a dať do epoxidu), požiadať o 
stanovisko starostky aký variant -  

150 

MK II Devín Kremeľská lokálne 700 
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MK II Dúbravka Pod záhradami od Vendelínsklej po Žatevnú 4 000 

cesta Petržalka Panónska 
od kruhové objazdu po pekáreň 
(smer do mesta) 

20 000 

cesta Petržalka Dolnozemská 
od kruhového objazdu smer 
centrum po Kutlíkovú 

50 000 

MK II Petržalka Mamateyova 
od Gettingowej po M. Curie 
Sklodowskej  

6 525 

zast. MHD Petržalka Jiráskova zast. Markova 200 

MK II Petržalka Jiráskova lokálne v celom úseku 933 

MK II Petržalka Jiráskova 
Od Romanovej po Smolenickú 
/Bratskú - pokračovanie Romanova 

10 500 

MK II Petržalka Lietavská oprava vozovky Narnia 2 000 

cesta Jarovce Ovocná 
v úseku od ihriska v Jarovciach po 
žel. prejazd Rusovce 

12 000 

 
K 31.12.2018 boli opravené nasledovné ulice:  
 
ŠTÁTNA DOTÁCIA     

Typ komunikácie 
Mestská 

časť 
Ulica Lokalizácia  

cesta 
Karlová  
Ves 

Lamačská od Tesca Lamač po Cesta na Červený most 

cesta Lamač Hodonínska od OK 5 po Alexyho, obojsmerne 

cesta 
Nové 
Mesto 

Račianska od ŽST vinohrady po Hečkovú, obojsmerne 

cesta Petržalka Panónska 
od kruhové objazdu po pekáreň (smer do 
mesta) 

cesta Petržalka Dolnozemská 
od kruhového objazdu smer centrum po 
Kutlíkovu 

cesta Petržalka Dolnozemská 
od Kutlíkovej po Gettingovú v smere do 
CMO 

cesta Rača Púchovská 
od Kauflandu po Detviansku (smer do 
mesta) 

cesta Ružinov Bajkalská od Trnavskej cesty po OBI, obojsmerne 

cesta 
Staré 
Mesto 

Brnianska 
od zast. Dubová  po Pražskú v celej šírke, 
obojsmerne 

 
 
POSLANECKÉ PRIORITY    

Typ komunikácie 
Mestská 

časť 
Ulica Lokalizácia  

MK II 
Podunajské 
Biskupice 

Kazanská od Slovnaftskej pri Tatrabanke 

cesta Ružinov Bajkalská nájazdy a zjazdy pri Ružinovskej 

cesta 
Záhorská 
Bystrica 

Bratislavská 
od okružnej križovatky po 
Bratislavskú 

chodník Petržalka Budatínska  
od zastávky MHD Budatínska od 
Lietavskej v smere k Tesco 
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chodník Rača Hubeného  v celom úseku 

chodník Ružinov Ružinovská od Stropkovskej po Bajkalskú 

chodník Ružinov Ružinovská 

Ružinovská BUS zastávky Herlianska 
a Tomášikova von z mesta a 
Herlianska do mesta – výmena 
povrchu 

chodník Ružinov Popradská dokončenie chodníka 

chodník 
Záhorská 
Bystrica 

Bratislavská od ČS Tankistov v smere Tatranská 

MK II Devín Kremeľská lokálne 

MK II 
Devínska 
nová Ves 

VÚ III/00244 privádzač do DNV 

MK II 
Devínska 
nová Ves 

Jána Jonáša - 
Opletalová 

križovatka 

MK II 
Devínska 
nová Ves 

Opletalová  od Bystrickej po Tehelňa obojsmerne 

MK II Lamač Podháj od Podlesnej smer cesta na Klanec 

MK II 
Podunajské 
Biskupice 

Kazanská od Uzbeckej po Dvojkrížnu 

MK II 
Podunajské 
Biskupice 

Vrakunská Vrakunská - Uzbecká  

MK II 
Podunajské 
Biskupice 

Uzbecká pred kazanskou  

MK II Petržalka Budatínska  vjazd 

MK II 
Záhorská 
Bystrica 

Tešedíkova pri Tesco od Rošického 

MK II Rača Pri Vinohradoch v celom úseku 

MK II Vajnory Pri mlyne od Príjazdnej smer Roľnícka 

 
OSTATNÉ 

Typ 
komunikácie 

Mestská časť Ulica Lokalizácia  

MK II 
Podunajské 
Biskupice 

Kazanská smer centrum 

cesta Jarovce Ovocná 
v úseku od ihriska v Jarovciach po žel. 
Prejazd Rusovce 

cesta Ružinov Vrakunská od Ivánskej cesty po žel. Priecestie 

cesta Staré Mesto Brnianska Bus pruh smer Patrónka 

cesta Staré Mesto Rajská 
od Špitálskej po Dunajskú, v celej šírke 
kom.  

cesta Vajnory Roľnícka od Uhliskej po miestny úrad 

chodník Lamač Podháj od Podlesnej v smere cesta na Klanec 

chodník Nové Mesto Jarošova v celom úseku obojsmerne (cyklotrasa) 

chodník Nové Mesto Vajnorská 
od Magnetovej po Odborársku 
(cyklotrasa) 

chodník Nové Mesto Trnavské mýto pred Tržnicou 

chodník Petržalka Bosákova pri zastávke MHD Mlynarovičova 
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chodník Rača Pekná cesta od Račianskej po Horskú (cyklotrasa) 

chodník Ružinov Košická od Gemerskej po Dulovo námestie 

chodník Ružinov Záhradnícka pri protetickej nemocnici 

chodník Ružinov 
Herlianska + 
Drieňová 

vnútroblok 

chodník Staré Mesto Radničná v celom úseku 

chodník Staré Mesto Uršulínska od Nám. SNP po Primaciálne námestie 

chodník Staré Mesto 
Primaciálne 
námestie 

lokálne 

chodník Staré Mesto Námestie Slobody lokálne 

chodník Staré Mesto 
Františkánske 
námestie 

lokálne 

chodník Staré Mesto Šulekova od Palisád po Timravina, obojsmerne 

chodník Staré Mesto Námestie SNP 
od OC Dunaj smer Hurbanovo po poštu  
(AC8 + dlažba) 

chodník Vrak./P.Biskupice Podunajská od estónskej po estónsku, obojsmerne 

MK II 
Devínska nová 
Ves 

Istrijská Eisnerova - Mlynská, obojsmerne 

MK II Dúbravka Pod záhradami od Vendelínskej po Žatevnú 

MK II Karlová  Ves Hany Meličkovej od Molecovej, obojsmerne 

MK II Karlová  Ves Staré grunty 
pokračovanie opravy z r. 2017 (pri 
internátoch) 

MK II Nové Mesto Odborárska od č. domu 50 smer Nobelova 

MK II Nové Mesto Pionierska v celom úseku obojsmerne 

MK II Nové Mesto Podkolibská od žel. Podjazdu po Tupého 

MK II Nové Mesto Stará klenová v celom úseku obojsmerne 

MK II Petržalka Budatínska  lokálne v celom úseku 

MK II Petržalka Mamateyova od Gettingovej po M. Curie Sklodowskej  

MK II Petržalka Jiráskova lokálne v celom úseku 

MK II Petržalka Lietavska oprava vozovky _Narnia 

MK II Petržalka Jiráskova 
od Romanovej po Smolenickú /  
Bratskú - pokračovanie Romanova 

MK II Rača Pekná cesta v celom úseku obojsmerne 

MK II Ružinov Astronomická od Trnavskej cesty po Ružinovskú 

MK II Ružinov Želová od Kupeckého po Miletičovu 

MK II Staré Mesto Námestie F. Liszta lokálne 

MK II Staré Mesto Námestie SNP od Hurbanovho námestia po Uršulínsku 

MK II Staré Mesto Krížna 
od Odborárskeho námestia po 
Karadžičovu  
(tri rady kociek) 

MK II Staré Mesto 
Cesta na červený 
most 

pri okružnej križovatke  

MK II Staré Mesto Dostojevského rad odbočenie na Landererovu 

MK II Vajnory Pri Starom letisku V celom úseku 

MK II Vrakuňa Hradská 
lokálne v celom úseku v smere do P. 
Biskupíc 
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MK II Vrakuňa Čučoriedková Od Mierovej po cintorín Vrakuňa 

zast. MHD Devín Kremeľská 
zastávka MHD Nám. Sv. Cyrila a Metóda, 
obojsmerne 

zast. MHD Dúbravka Saratovská Pri Kríži, obojsmerne 

zast. MHD Karlová  Ves Staré grunty MHD ZOO smer Mlynská dolina 

zast. MHD 
Podunajské 
Biskupice 

Kazanská MHD Podzáhradná 

zast. MHD Petržalka Vyšehradská zast. Vyšehradská - nástupisko, prechod 

zast. MHD Petržalka Nám. Hraničiarov MHD Námestie Hraničiarov, obojsmerne 

zast. MHD Petržalka Romanova  MHD Bradáčova, obojsmerne 

zast. MHD Petržalka Osuského MHD Romanová, obojsmerne 

zast. MHD Petržalka Bosákova MHD Mlynarovičova obojsmerne 

zast. MHD Petržalka Jiráskova zast. Markova 

zast. MHD Rača Rustaveliho dve zastávky na Tbiliskej ulici 

zast. MHD Ružinov Prievozská MHD Novohradská, obojsmerne 

zast. MHD Ružinov Bajkalská MHD Drieňová pred Billou  

zast. MHD Ružinov Gagarinova  za Ondrejovovou, obojsmerne 

zast. MHD Staré Mesto Šulekova MHD Šulekova 

zast. MHD Staré Mesto Staromestská MHD Zochova smer centrum (ražba) 

zast. MHD Vajnory Roľnícka MHD Uhliska + stĺpiky 

zast. MHD Vrakuňa Hradská MHD Majerská  

zast. MHD Vrakuňa Astronomická MHD Súhvezdná 

 
Ďalej jednotliví správcovia zabezpečujú priebežnú opravu výtlkov, lokálne opravy povrchov 
komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:  
 

Okres I.   t ks m2 

Výtlky 110   

Čistenie ul. vpustov  103  

Opravy prepadov vozovka + chodník   80 

Oprava dlažby   289 

    

Okres II.   t ks m2 

Výtlky 200   

Čistenie ul. vpustov  1 176  

Opravy prepadov vozovka + chodník   105 

Oprava dlažby   0 

  
 
  

Okres III. t ks m2 

Výtlky 110   

Čistenie ul. vpustov  565  

Opravy prepadov vozovka + chodník   87 

Oprava dlažby   47 

 
 
    



 29 

 

Okres IV.  t ks m2 

Výtlky 150   

Čistenie ul. vpustov  344  

Opravy prepadov vozovka + chodník   0 

Oprava dlažby   0 

 

Okres V.  t ks m2 

Výtlky 260   

Čistenie ul. vpustov  496  

Opravy prepadov vozovka + chodník   10 

Oprava dlažby   0 

 

Spolu okres I. – V.  t ks m2 

Výtlky 830   

Čistenie ul. vpustov  2 684  

Opravy prepadov vozovka + chodník   282 

Oprava dlažby   336 

 
7.3.  Zimná údržba komunikácií 

Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych 
komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so 
schváleným Operačným plánom zimnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu: 
 

• strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1 142,438  km a výmere 
4 332 775 m2 

• ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov o celkovej výmere 301 243 m2 

• strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,071 km, 3-5 x za týždeň 

• ručné čistenie námestí o celkovej výmere 49 702,52 m2, 5-21 x za týždeň 

• ručné čistenie chodníkov o celkovej výmere 1 067 537,34 m2, 5-21 x za týždeň 

• ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 893 m2, 7 x za týždeň 

• ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 74 846 m2 , 0,5-3 x za týždeň 

• ručné čistenie el. zastávok o celkovej výmere 3 324 m2, 3 x za týždeň 

• odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch /24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 
vozidlo) 

• čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod 
 

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 28.11.2017. Z dôvodu priaznivého 
vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 28.2.2018. Počas obdobia  zimnej pohotovosti 
mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 55 mechanizmov (11 vozidiel typu sypač 
s pluhom do 4 ton, 43 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony, 1 vozidlo typu snehová fréza) a 88 
ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa. 
 

Počas zimného obdobia 2017/2018 bolo vykonaných 245 preventívnych lokálnych posypov, 
271 likvidačných lokálnych posypov a 10 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri 
týchto posypoch spotrebovaných  4 284,02 ton posypových materiálov, z toho: 
 

➢ posypová soľ     1 682,80 ton 
➢ posypová soľ zvlhčená      869,76 ton 
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➢ ekologický posyp (solmag)        184,51 ton 
➢ ekologický posyp (solmag) zvlhčený  1 546,95 ton 

 
Zimná údržba komunikácií za r. 2018 bola v celkovej sume 4 178 571,21 EUR. 
 
7.4.  Letné čistenie komunikácií 

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych 
komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so 
schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu: 
 

• strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656 689 km, 2-3 x za týždeň  

• splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 333 515 m2 , 1 x za týždeň 

• ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 170 976 m2, 1-21 x za týždeň 

• ručné čistenie lávok o celkovej výmere 19 745 m2, 7x za týždeň 

• ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 127 156 m2, 1-3 x za týždeň 

• ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 14 795 m2, 7-14 x za týždeň 

• odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch /24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 
vozidlo) 

 
Letné čistenie komunikácií za r. 2018 bolo v celkovej sume 3 539 755,57 EUR. 
 
7.5.  Čistenie inžinierskych objektov  
            Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2018 bolo vynaložené na zametanie, umývanie, 
odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná 
pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej 
buriny, deratizácia, odstraňovanie graffitov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, 
Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, 
Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, 
Bajkalská, Dolnozemská – Ekonomická Univerzita, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, 
Záporožská), čistenie mostov a lávok pre peších, deratizácia podchodov a kolektorov, 
odstraňovanie graffity na inžinierskych objektoch. 
 
7.6.  Vizuálny smog a nelegálne grafity 

Súkromným vlastníkom nehnuteľností pomáha mesto s odstraňovaním nelegálnych grafitov 
finančným príspevkom, ktorý je možné použiť nielen na samotné odstránenie grafitov, ale 
napríklad aj na antigrafitový náter.   

Hlavné mesto aj v roku 2018 poskytlo finančný príspevok na ich odstraňovanie. Výška 
finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel je 150 000 EUR, rovnako ako minulý 
rok. V roku 2018 túto možnosť využilo  60 žiadateľov.   

Bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti 
sú zverejnené  na webovej stránke mesta: http://grafity.bratislava.sk/vyuzit-grant/ds-52/p1=55.  
 
7.7.  Verejné osvetlenie  
 
Údržba prevádzka verejného osvetlenia  

Opravy a obnova stožiarov verejného osvetlenia (VO) realizovalo hlavné mesto podľa 
prioritizácie v rámci presného plánu týkajúceho sa obnovy či vybudovania nových stožiarov.  

Z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a obnovu časti VO sa minulo 792 497 eur, ktoré 
boli použité na: 

http://grafity.bratislava.sk/vyuzit-grant/ds-52/p1=55
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➢ stavebné práce na osadenie nových 8 m stožiarov VO v mieste zrezaných 
stožiarov VO v HMSR 

➢ stavebné práce na osadenie nových 4 m stožiarov VO v mieste zrezaných 
stožiarov VO v HMSR 

➢ montáž nových 8 m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 8 m stĺpy VO 
➢ montáž nových 4 m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 4 m stĺpy VO   

V roku 2018 hlavné mesto zabezpečovalo údržbu 48 005 bodov verejného osvetlenia. Náklady na 
údržbu a prevádzku verejného osvetlenia predstavovali sumu 5 938 264 eur. 

 
Tender na prevádzkovateľa verejného osvetlenia 

Hlavné mesto v zmysle zákona o verejnom obstarávaní transparentne zverejnilo oznámenie 
o dobrovoľnej transparentnosti ex ante -  o zámere uzavrieť zmluvu  na prechodné zabezpečenie 
prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave:  
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejn
enia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik
=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-
1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=. 

Až do ukončenia verejného obstarávania na nového dodávateľa komplexných služieb 
verejného osvetlenia bude prevádzku osvetlenia zabezpečovať hlavné mesto na základe platných 
zmlúv. 
 

8.  VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 
 
8.1.  GIB – Starostlivosť o pamiatky a fontány 

Mestská  príspevková organizácia GIB (Generálny investor Bratislavy) zabezpečuje údržbu a 
prevádzku celkovo 55 zariadení z toho 41 fontán, 11 pitných fontánok  a 3 studní. V sledovanom 
období bola zabezpečená pravidelná revízia el. zariadení na 36 fontánach, nátery bazénov ako aj 
ich celková prevádzka. Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2018 v  prevádzke 38 fontán. 
S celkom novým vzhľadom a už aj osvetlením boli prevadzkované: fontána Hríby na Karloveskej 
ulici a fontána Plastika s raketou na Kvačalovej ulici.   

 
Zoznam opravených fontán za rok 2018: 

• Dve fontány pred Justičným palácom - obnova vonkajšieho vzhľadu 

• Fontána Marína na Šafarikovom námestí - rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti 

• Technická fontána na Ľudovom námestí -  rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti 

• Hríby na Karloveskej ulici - rekonštrukcia stavebnej a techologickej časti 

• Fontána Plastika s raketou - rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti 

• Maximiliánová fontána - reštaurovanie 

 
Z celkového počtu 11 pitných fontánok bolo  v roku 2018 v prevádzke 10 pitných fontánok. 

Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok. Ku 
skvalitneniu verejných prietranstiev a zvyšovaniu kvality života v meste počas letných mesiacov 
prispievalo 8 rozprašovačov vodnej hmly (Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, Námestie 
SNP, Medická záhrada Námestie M. Benku, Dulovo námestie, Ružinovský park, Námestie Slobody), 
ktoré taktiež spravuje GIB.  

Okrem toho Generálny investor Bratislavy zabezpečuje komplexnú starostlivosť a údržbu na 
99 pomníkoch, pamätníkoch, pamätných tabuliach v Bratislave a údržbu zelene na Hradnom vrchu 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372004?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hlavn%C3%A9+mesto&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
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a pri Pomníku československej štátnosti na Vajanského nábreží a tiež sa podieľa na výstavbe 
a oprave cestnej a pešej infraštruktúry, dopravnom značení a svetelnej signalizácii.   
 
PAMIATKY 
 
NKP Hrad Devín 

V roku 2018 GIB zabezpečil realizáciu II. etapy stavebných prác na Hornom hrade, v rámci 

ktorých sa zrealizovalo predlaždenie hornej terasy, osadili sa osvetľovacie telesá na prístupovom 

schodisku, osadili sa nové a repasovali staré zámočnické výrobky a staticky sa zabezpečili historické 

architektúry Horného hradu. Po dokončení tejto etapy sa sprístupnila pre verejnosť dlhodobo 

neprístupná časť areálu hradu. 

 

Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR 

Pri príležitesti stého výročia vzniku Československej republiky GIB zabezpečil realizáciu 

a osadenie pamätnej tabule, ktorá bola osadená na bočnej fasáde priečelia Primaciálneho paláca 

zo strany Uršulínskej. Tabuľa bola slávnostne odhalená 28. 10. 2018. 

 

Hradný vrch 

Na Hradnom vrchu GIB zabezpečil odstránenie havarijného stavu oporných múrikov, 

prekrytie kanalizačnej šachty novým kanalizačným poklopom, opravu smetných košov a lavičiek, 

dreveného schodiska, ale predovšetkým sa zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácií. 

 

8.2. GIB – Starostlivosť o verejné priestranstvá 
V mestskej časti Čuňovo prebehla revitalizácia parčíka pred kostolom sv. Michala. V rámci 

tejto revitalizácie boli zrekonštruované existujúce chodníky, doplnili sa lavičky, smetné koše a 
vysadili sa 2 vzrastlé stromy. 

V mestskej časti Vrakuňa bolo zabezpečené vybudovanie osvetlenia lesoparku, čím sa 
zvýšila bezpečnosť a predĺžila sa doba návštevnosti  parku vo večerných hodinách. 

Generálny investor Bratislava v roku 2018 okrem toho zabezpečil v mestských častiach 
Petržalka a Nové Mesto prípravu a realizáciu 6 exteriérových  ihrísk, určených pre street workout, 
fitness a freestyle, teda cvičenie s vlastnou váhou tela. Na ich vybudovanie boli vybrané zatrávnené 
plochy v sídliskových vnútroblokoch, čím sa občanom skvalitnil verejný priestor a poskytli sa im 
vhodné podmienky na športovanie. Každé ihrisko je vybavené bezpečnostnou dopadovou plochou, 
informačnou tabuľou s bezpečnostnými pokynmi a je prístupné pre každého, kto má chuť zacvičiť 
si. Vyššie uvedené ihriská sa nachádzajú na uliciach: Gessayova, Pajštúnska, Ovsišstské námestie, 
Chemická, Teplická, Višňová. 
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9.  ŠKOLSTVO A UMELECKÉ VZDELÁVANIE 
 

Školstvo v Bratislave      
V roku 2018 bolo na území Bratislavy evidovaných 89 základných škôl (ZŠ) s počtom žiakov 

33 442. Z toho sa 26 608 žiakov vzdelávalo v 61 štátnych ZŠ, 2 966 žiakov v 19-tich súkromných ZŠ a  
3 868 žiakov v 9 cirkevných ZŠ. 

V sieti škôl a školských zariadení bolo 109 obecných materských škôl  s počtom detí 12 917, 
33 súkromných materských škôl s počtom detí 1 731 a 9 cirkevných materských škôl s počtom detí 
676.   
             Na území hlavného mesta Bratislavy pôsobilo aj 29 základných umeleckých škôl (ZUŠ) s 
počtom žiakov 16 176 a 14 centier voľného času (CVČ) s počtom detí 4 699. V 12-tich ZUŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 416 žiakov, v 16 súkromných ZUŠ 5 619 
žiakov a v jednej cirkevnej ZUŠ 1 141 žiakov.  

Bežné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 ZUŠ a 5 CVČ boli v sume 11 284 239 
eur, čo je o 316 612 eur viac ako v roku 2017. 
 
9.1.  Základné umelecké školy (ZUŠ) 

V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta zabezpečovali základné umelecké školy 
umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravovali žiakov a 
študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a 
konzervatóriách, na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v 
hudobnom, výtvarnom, tanečnom, a v literárno-dramatickom odbore a v odbore audiovizuálnej a 
multimediálnej tvorbe. 

V školskom roku 2017/2018 absolvovalo ZUŠ 944 žiakov. ZUŠ poskytovali priestor pre 
individuálne talenty, usmerňovali žiakov v ich ďalšej profesionálnej orientácii, pripravovali 
medziodborové vystúpenia, koncertovali, hrali muzikály, poskytovali otvorené hodiny, organizovali 
konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizovali workshopy a súťaže s 
celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Vedeli ponúknuť 
umenie so širokou škálou od klasiky cez folklór až po moderné umenie, dokázali vytvoriť atraktívne 
akcie pre deti a ich rodičov, učili deti zručnostiam a tradíciám regiónov.  
 
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú: 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 

• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 

• ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 

• ZUŠ Exnárova 6A, Bratislava 

• ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
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• 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 
 

9.2.  Centrá voľného času (CVČ) 
Centrá voľného času uskutočňovali výchovno-vzdelávaciu pravidelnú záujmovú činnosť, 

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

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

Významnou činnosťou CVČ bola spolupráca s Okresným úradom v Bratislave, odborom 
školstva, oddeleniami školstva miestnych úradov pri zabezpečovaní a organizovaní predmetových 
olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na okresnej, ale 
aj krajskej úrovni. 
 
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR sú:  

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

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

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

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

• CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
9.3  Grantové programy na podporu kultúrno-vzdelávacích projektov 

Hlavné mesto podporilo v roku 2018 kultúrne, spoločenské, športové, dobrovoľnícke či 
vzdelávacie projekty prostredníctvom dvoch vlastných grantových programov Ars Bratislavensis na 
podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí a 
tiež prostredníctvom grantového programu na podporu zmysluplného využívania voľného času detí 
a mládeže Bratislavy v športových, sociálnych a rôznorodých voľnočasových aktivitách. 

Celkovo bolo hlavnému mestu v roku 2018 doručených 794 projektov, pričom mesto 
pomohlo s realizáciou 576 projektom z nich formou získania nenávratného finančného príspevku v 
celkovej výške 519 000 eur. Z toho prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis 
podporilo 320 projektov vo výške 330 000 eur. Prostredníctvom grantového programu na podporu 
zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže Bratislavy v športových, sociálnych 
a rôznorodých voľnočasových aktivitách hlavné mesto podporilo spolu 256 projektov 
sumou 189 000 eur. 
 

10.  INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 
 
10.1. SORO a IROP 

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu (SO) pre IROP bolo v rámci hlavného mesta 
zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva 
oddelenie v rámci mestského funkčného územia mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, 
okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov) v programovom období 2014 - 2020. 
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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, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi.  

Oddelenie sa venuje predovšetkým pomoci žiadateľom - mestským častiam a obciam 
pomáha pri príprave projektov na základe výziev IROP. Tvorí a aktualizuje riadiacu dokumentáciu, 
pripravuje výzvy na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP, posudzuje projektové 
zámery, koordinuje odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Dôraz 
činnosti je kladený na analýzu potrieb mestských častí a obcí a aktivity súvisiace s prípravou 
projektov. 

Oddelenie SORO v roku 2018 intenzívne spolupracovalo so žiadateľmi z 17 mestských častí 
mesta Bratislava a jeho funkčného územia (vidiecko-mestské prostredie) pozostávajúce 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, aby pomohlo analyzovať ich potreby. Na základe získaných informácií tak 
bolo možné pripomienkovať výzvy a zohľadniť v nich reálne potreby žiadateľov. 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 schválené a v súčasnosti sú už podpísané zmluvy o poskytnutí 
NFP. V dôsledku plnenia zmlúvo NFP v meste Bratislava prebieha postupné sprevádzkovanie 124 
elektronických informačných tabúľ v rámci informatizácie MHD. Vozový park mesta Bratislava sa 
tak v priebehu rokov 2018 a 2019 rozšíri o 18 nových elektrobusov, čím sa zvýši 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 pribudnú dve nové cyklotrasy v celkovej dĺžke takmer dva kilometre. Jednou z nich 
je cyklotrasa vo Vajnoroch – Pri starom letisku a druhou cyklotrasa Rusovská cesta – Dolnozemská 
cesta. Tieto cyklotrasy majú za cieľ podporiť mestskú mobilitu a teda pomôcť dostať ľudí z áut na 
bicykle a odľahčiť v súčasnosti preťaženú cestnú sieť od individuálnej dopravy. Plánovaná celková 
výška schválených oprávnených výdavkov je 464 tis.eur. 

V jednotlivých mestských častiach Bratislavy pribudnú nové miesta v materských školách. 
Výstavba nových, prístavba alebo rekonštrukcia existujúcich MŠ sa dotkne viac ako 1 000 
bratislavských detí. Celková investícia tak podporí vytvorenie nových kapacít a zlepšenie 
technického vybavenia zariadení predprimárneho vzdelávania.  

Ďalšou oblasťou podpory je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. A to 
prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a drobných stavebných úprav. 
Bratislavské mestské časti a základné školy podali až 30 projektov na budovanie a rekonštrukciu 
odborných učební. Cieľom projektov je vybudovať priestor pre moderné vzdelávanie detí v oblasti 
IKT, výučbe jazykov, prírodných vied a výučbe praktických zručností v oblasti technických prác. 
Modernizácia sa dotkne takmer 5 000 detí, ktoré tieto základné školy navštevujú.  

Investície do stredných škôl budú zamerané prevažne na renovácie budov a školských 
areálov, ako aj na modernizáciu materiálno-technického vybavenia predovšetkým  na odbornú 
výučbu. V najbližšom období by mali byť podpísané zmluvy o poskytnutí NFP so strednými školami 
v Ivanke pri Dunaji, Petržalke, Rači a Ružinove. Celková výška schválených výdavkov je takmer 11,6 
mil. eur. V zrekonštruovaných priestoroch a nanovo vybavených učebniach sa tak bude môcť učiť 
bezmála 1 800 študentov. 
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11.  SOCIÁLNY PROGRAM 
  
11.1  Sociálne služby 

Jednou z oblastí, ktorej sa hlavné mesto venuje a patrí medzi najdôležitejšiu vzhľadom na 
výskyt a potrebu riešenia multispektrálnych problémov  rôznych cieľových skupín v dôsledku 
celkového starnutia populácie, nedostatku finančných zdrojov či vysokej nezamestnanosti 
obyvateľstva, je oblasť sociálnych služieb. Problémy nastávajú najmä pri zabezpečení  poskytnutia 
sociálnych služieb.  

V roku 2018 sa hlavné mesto so zreteľom na plnenie svojich obligatórnych a fakultatívnych 
povinností zameralo na podporu neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, na 
prevádzku zariadení sociálnych služieb, či podporu integrácie ľudí bez domova do spoločnosti a na 
pracovný trh. Na uvedenú problematiku bolo poskytnutých 444 216 eur, z toho boli finančne 
podporené nízkoprahové denné centrá, strediská osobnej hygieny, nocľaháreň, nízkoprahové 
zariadenie opatrovateľskej služby, terénna sociálna služba krízovej intervencie, sociálne 
a integračné projekty určené pre ľudí bez domova.  

Hlavné mesto malo na účel komunitného rozvoja a oblasť sociálnych služieb schválený 
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2013 – 2018. Komunitný plán bol každoročne 
aktualizovaný a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom vo forme realizačného plánu, ktorý slúžil 
ako súčasť podkladov zasielaných do návrhu rozpočtu na ďalší rok. Prioritou hlavného mesta sa 
v roku 2017 stala finančná a materiálna podpora a poskytnutie pomoci ľuďom bez domova 
v súčinnosti s neverejnými subjektami a mestskými časťami.  

V oblasti poskytovania sociálnych služieb nedošlo k zmenám, hlavné mesto v súčasnosti 
poskytuje sociálne služby pre ľudí v dôchodkovom veku v 7 zariadeniach pre seniorov, 3 
zariadeniach opatrovateľskej služby a v 1 dennom stacionári. Aj napriek záujmu o zriadenie 
nedostatkových zariadení sociálnych služieb, najmä zariadení pre seniorov, hlavné mesto uvedený 
zámer nezrealizovalo. Hlavné mesto si skutočnosť nedostatočného uspokojenia dopytu po 
sociálnych službách, najmä zariadení pre seniorov plne uvedomuje a dáva si za cieľ zriadiť ďalšie 
zariadenia pre seniorov a iné sociálne služby, po ktorých je čoraz vyšší dopyt. Nedostatkovou a čím 
viac potrebnou sociálnou službou sa okrem iných sociálnych služieb stáva aj terénna sociálna 
služba krízovej intervencie.  
 
11.2.  Zariadenia sociálnych služieb 

Hlavné mesto v roku 2018 poskytovalo sociálne služby prostredníctvom týchto zariadení: 
 
Zariadenia pre seniorov: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25   kapacita:    83 miest 
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58  kapacita:    60 miest 
Domov jesene života, Hanulova 7/a   kapacita:  200 miest 
Dom tretieho veku, Polereckého 2   kapacita:  263 miest 
Domov seniorov Lamač, Na barine 5   kapacita:  195 miest 
Domov pri kríži, Pri kríži 26   kapacita:  176 miest 
Gerium, Pri trati 47   kapacita:    50 miest 
Gerium, Smolnícka 3   kapacita:    30 miest 
 
Zariadenia opatrovateľskej služby: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25  kapacita:    24 miest 
Domov jesene života, Sekurisova 8  kapacita:    22 miest 
Gerium, Smolnícka 3  kapacita:    34 miest 
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Denný stacionár: 
Domov seniorov Archa, Rozvodná 25   kapacita:      8 miest 
 
Nocľaháreň: 
Nocľaháreň MEA CULPA, Hradská 2B,   kapacita:    36 lôžok 
 
11.3.  Aktivity pre ľudí bez domova 

Hlavné mesto SR Bratislava na riešenie problematiky ľudí bez domova počas roka 2018 
v spolupráci s neverejnými subjektmi a mestskými časťami Bratislavy prijalo   koncepčný dokument 
s názvom Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018 – 2023, v ktorom si stanovilo za cieľ 
postupné znižovanie ľudí bez domova a ukončovanie pouličného bezdomovectva, nastavenie 
postupných krokov na realizáciu vytýčených cieľov.  
 
11.4.  Podpora rodín 

Hlavné mesto SR Bratislava za rok 2018 poskytlo pomoc vo forme nenávratného 
finančného príspevku mnohodetným rodinám v celkovej výške 45786,18 eur. Išlo o rodiny, ktoré 
majú trvalý pobyt v hlavnom meste, minimálne 4 nezaopatrené deti, oficiálne požiadali o finančný 
príspevok a splnili podmienky stanovené Zásadami poskytovania finančného príspevku 
mnohodetným rodinám. Zákonní zástupcovia nezaopatrených detí ho mohli uplatniť na 
preplatenie časti nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy, centra voľného času 
alebo jazykového vzdelávania.  

Pomoc zo strany samosprávy poslúžila aj na zakúpenie hudobného nástroja, zaplatenie 
športového výcviku, krúžkov či získanie detského predplatného cestovného lístka vo verejnej 
hromadnej doprave. V roku 2018 bol finančný príspevok poskytnutý 190 rodinám, v ktorých 
celkový počet detí bol 842 a z toho oprávnených detí 690. Priemerná výška príspevku bola 66 eur 
na oprávnené dieťa. 

 
11.5.  Podpora aktívneho života seniorov 

Na plnohodnotné zapojenie staršej generácie do diania v meste a zvyšovanie kvality ich 
života hlavné mesto zriadilo štatútom Radu seniorov ako poradného orgánu primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorá počas roka realizovala rôzne kroky, projekty podporujúce zapájanie 
starších ľudí, seniorov do verejného života, kultúrnych, športových i spoločenských aktivít mesta či 
mestských častí, ako napr. Festival filmov o zdraví, Jarný koncert pre seniorov, Letná bratislavská 
univerzita seniorov, Štedrovečerný stôl pre osamelých seniorov a iné. 
 
11.6.  Kancelária Zdravé mesto 

Hlavné mesto prostredníctvom projektu Zdravé mesto Bratislava podporuje osvetové 
a preventívne programy a projekty, ktorých cieľom je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov 
Bratislavy, zmena životného štýlu či zlepšenie životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je 
dosahovať medzirezortnú spoluprácu.  

V rámci Školy verejného zdravia boli organizované viaceré akcie a podujatia tematicky 
zamerané na osvetu a prevenciu. Súčasťou edukatívnych programov boli aj vzdelávacie programy, 
napr. projekt určený žiakom ZŠ pod názvom Festival filmov o zdraví, v ktorom ide predovšetkým 
o propagáciu správnej životosprávy od najnižšieho veku pod heslom „Zdravie nie je samozrejmosť“.  

Každoročne hlavné mesto organizuje 6-týždňový cyklus na tému „Správne dýchanie – 
prevencia zdravia na každý deň“ a zapája sa do osvetovej kampane Turné plodnosti, ktorá prináša 
informácie o reprodukčnom zdraví.  

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Kancelária zdravé mesto 
zabezpečila preventívno-zdravotnícku akciu pre seniorov pod názvom „Deň zdravia“. Seniori si 
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mohli nechať bezplatne vyšetriť krvný tlak, cholesterol či zistiť množstvo cukru v organizme. 
Každoročne pred Vianocami býva v priestoroch Primaciálneho paláca charitatívne podujatie 

Vianočná kvapka krvi zamerané na pomoc pre choré deti, ktoré organizuje občianske združenie 
Deťom pre život v spolupráci s hlavným mestom a Národnou transfúznou službou SR. 
 
11.7.  Zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Resocializačné stredisko RETEST na Ľadovej ul. 11 s kapacitou 13 lôžok ako koedukovaná 
terapeutická komunita určená pre plnoleté fyzické  osoby na prekonanie psychických, fyzických 
a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života 
v prirodzenom prostredí. V roku 2018 bola pomoc poskytnutá 40 plnoletým osobám, 
z toho 32 mužom a 8 ženám. 
 
11.8.  Ubytovne  

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nemá právnu 
subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet magistrátu. Zabezpečuje 
ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä pre rodiny a osamelých rodičov 
s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta 
a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.  

V ubytovni je tiež vyčlenených 5 obytných miestností určených obyvateľovom Bratislavy na 
nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo 
inou podobnou udalosťou. 
 Ubytovňa poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy 
s kapacitou 330 osôb. 

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nemá právnu 
subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet magistrátu. Zabezpečuje 
ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom 
s deťmi, odchovancom detských domovov do 35. roku veku, zamestnancom hlavného mesta 
a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.  

Ubytovňa poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy s 
kapacitou 220 osôb. 
 
11.9.  Centrum pre deti a rodiny Repuls  

Centrum pre deti a rodiny Repuls je zariadením hlavného mesta, zriadené podľa ods.1, 
písm. h) zákona č.305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "SPODaSK"). Zameranie programu centra sa sústreďuje 
predovšetkým na diagnostiku fungovania rodiny – reziliencie rodiny, identifikovania silných a 
slabých stránok rodiny, roly v rodine, zdrojov členov rodiny, sanáciu rodinného prostredia, nácvik 
sociálnych, komunikačných a iných zručností u dospelej osoby a dieťaťa a na výkon opatrení pre 
optimalizáciu vzťahových väzieb v rodine. V zmysle § 45, ods.1, písm. c) centrum vykonáva 
opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania: 

1. krízových situácií dieťaťa prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom prostredí, 
2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu 

problémov v prirodzenom  rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom 
sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch, 

V zmysle § 45. ods.1, písm. d) špecializovaného programu zameraného na vykonávanie opatrení na 
overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi 
jeho život, zdravie, priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin. 

Činnosť je vykonávaná pobytovou a ambulantnou formou. Cieľovou skupinou je buď dieťa 
na základe dohody so zákonným zástupcom, osobou, ktorá sa o dieťa stará, dieťa, ktoré požiada 
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samé o prijatie do centra alebo dieťa s rodičom alebo blízkou osobou, ktorá sa o dieťa stará - 
účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré 
plnoletá fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných 
povinností podľa osobitného predpisu, úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a plnoletou 
fyzickou osobou alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. 

Kapacita krízového centra je 49 miest, 46 miest je určených na pobytovú starostlivosť, z 
toho šiestimi miestami pokrývame rozhodnutie súdu o výchovnom alebo predbežnom opatrení. Tri 
miesta sú vyhradené pre ambulantnú klientelu. 
 
11.10.  MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Mestská príspevková organizácia MARIANUM má sídlo na Šafárikovom nám. č. 3, v 
Bratislave a a vytvára podmienky a prispieva k rozvoju špecifickej oblasti služieb, akou je 
pohrebníctvo. V rámci svojho poslania zabezpečuje najmä činnosti: 

- spravuje a udržiava pohrebiská a Krematórium v Bratislave, ktoré jej boli zverené do správy,  
- vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadu z pohrebísk a s prevádzkov 

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

pohrebísk, 
- spravuje, prevádzkuje, udržiava, obnovuje vojnové hroby vo vlastníctve hlavného mesta 
- udržiava, obnovuje a reštauruje pamätníky a pietne symboly 

 
Merateľné ukazovatele: 

• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch       78 656 

• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória                            12 008 

• celkový počet udržiavaných hrobových, urnových a kryptových miest                    90 664 

• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch                                                        72,1 ha 
 
11.11. Bytový fond 

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 2018 bolo sociálne znevýhodneným záujemcom o bývanie pridelených 95 bytov. 
 

12.  MOBILITA A ROZVOJ DOPRAVY  
 
12.1  Parkovacia politika 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel z 
decembra 2016 stanovilo rámec jednotných pravidiel per parkovanie na území Bratislavy. 
Konkrétne pravidlá mali stanoviť mestské časti vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. 

V marci 2017 prijalo hlavné mesto protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti 
predmetnému VZN. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bol spracovaný nový návrh 
VZN, ktorý zastupiteľstvo prijalo v máji 2018. 

Ani v priebehu roka 2018 však nebola schválená úprava Štatútu hlavného mesta, ktorá by 

http://www.bratislava.sk/


 40 

 

umožnila implementáciu parkovacej politiky. 
Po komunálnych voľbách začali koncom roka 2018 práce na revízii koncepcie parkovacej 

politiky. 
 

12.2.  Cyklodoprava 
V priebehu r. 2018 boli okrem inštalácie 49 ks cyklostojanov vykonané práce pri oprave 

a obnove zvislého a  vodorovného dopravného a orientačného značenia na cyklotrasách v správe 
STARZ:  

 
1. Viedenská cesta  
2. Pribinova ulica 
3. Devínska cesta  
4. Blumentálska, Májkova 
5. Prvý historický okruh centrom mesta 
6. Cyrilova 
7. EUROVELO 6 ,úsek Berg- Čunovo 
8. Dolnozemská 

 
Celkové náklady  na realizáciu predstavovali 14 000 € + DPH. 
 
12.3.  Spustenie najväčšieho bikesharingového systému na Slovensku – Slovnaft BAjk 

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft spustilo 7.9.2018 službu zdieľaných 
bicyklov Slovnaft BAjk. Žlté bicykle je možné nájsť na 73 dokovacích staniciach v 4 mestských 
častiach: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka. Najviac využívanými boli dokovacie stanice 
na Pribinovej, Námestí SNP a Šafarikovom nám. 

Využívanie bikesharingu prináša užívateľovi štyri základné benefity – rýchlejšiu prepravu po 
hlavnom meste, úsporu nákladov za dopravu, zlepšovanie fyzickej kondície, a rovnako aj úsporu 
emisií, čím bude chrániť životné prostredie. Priemerný počet jázd bol okolo 1500 denne. 

Po ukončení rok trvajúcej pilotnej prevádzky obaja partneri projekt vyhodnotia a zvážia jeho 
prípadné rozšírenie aj do ďalších mestských častí Bratislavy.  
 

12.4.  Strategické dopravné projekty – Nosný systém MHD a modernizácia električkových tratí 
Najväčším dopravcom na území mesta je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

(DPB), ktorej 100 % vlastníkom akcií je hlavné mesto. DPB, akciová spoločnosť, prevádzkuje 
mestskú hromadnú dopravu na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme o zabezpečení 
hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023.  
 
Ukazovatele poskytovania služieb MHD v Bratislave v r. 2018:  

• 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 
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Nosný systém MHD, 1. časť  
Rekonštrukcia Starého mosta a vybudovanie I. etapy nosného systému mestskej hromadnej 

dopravy do Petržalky znamenali jej zapojenie do siete mestských električkových tratí.  
 
Nosný systém MHD,  2. časť  

V roku 2018 pokračovalo projektovanie električkovej trasy na koniec Janíkovho dvora. 
V januári 2018 bola hlavnému mestu odovzdaná Dokumentácia pre územné rozhodnutie.  
Po jej kontrole hlavné mesto podalo Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia dňa 26.06.2018. 
Mestská časť Bratislava-Petržalka vydala rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 18.10.2018. Do 
konca roka 2018 územné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. 

Hlavné mesto dňa 13.03.2018 požiadalo o vydanie rozhodnutia na výrub stromov 
a krovinatého porastu v koridore budúcej električkovej trate. Rozhodnutie bolo vydané dňa 
18.06.2018 a právoplatnosť nadobudlo dňa 09.08.2018. 

Hlavné mesto v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. požiadalo dňa 
08.02.2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR o vykonanie štátnej expertízy pre predmetnú 
stavbu. Protokol o vykonaní štátnej expertízy bol vydaný dňa 20.07.2018.  

V roku 2018 prebiehala príprava Dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bude mestu 
odovzdaná v roku 2019.  

Výstavba pokračovania električkovej trate v Petržalke ja naplánovaná na obdobie 2021-
2023. Výstavba električkovej trate bude spolufinancovaná Európskou úniou a štátnym rozpočtom 
SR. 

 
Modernizácia električkových radiál – Dúbravsko-Karloveská radiála  

V roku 2018 pokračovala príprava podkladov na verejné obstarávanie. Po vyhlásení 
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v roku 2017 bolo dňa 12.04.2018 vyhlásené VO aj na 
poskytovanie služieb stavebného dozoru. Všetky stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť ešte 
v roku 2017. Po úspešnom schválení financovania na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
uvedenú stavbu bolo v decembri 2018 hlavnému mestu uhradených 315 789,12 EUR (zdroje EÚ + 
ŠR), vlastné zdroje mesta predstavovali 16 620,48 EUR. Pri samotnej stavbe - modernizácii 
električkovej trate – sa taktiež predpokladá spolufinancovanie Európskou úniou a štátnym 
rozpočtom SR, v roku 2018 prebiehala príprava žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

 
Modernizácia električkových radiál – Vajnorská radiála a Ružinovská radiála 

Oznámenia o vyhlásení verejných  obstarávní na vypracovania projektových dokumentácií 
boli vyhlásené pre Vajnorskú radiálu dňa 13.07.2018 a pre Ružinovskú radiálu dňa 17.07.2018. 
Hlavné mesto dňa 4.12.2018 vyhlásilo víťaza súťaží, ktorým sa stala firma Dopravoprojekt, a.s. 
s cenovými ponukami 639 875 € bez DPH pre Ružinovskú radiálu a 789 998 € bez DPH pre 
Vajnorskú radiálu. Proti výsledku výberu zhotoviteľa pre modernizáciu Vajnorskej radiály bola 
podaná námietka. Dokumentáciu verejného obstarávania pre modernizáciu Ružinovskej radiály 
Hlavné mesto poslalo na 2. ex-ante kontrolu (kontrola pred podpisom zmluvy) na RO OPII dňa 
21.12.2018. V roku 2018 pre obidva projekty prebiehala príprava žiadosti na poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra. 

 

TT Patrónka – Riviéra 
Dňa 10.10.2018 hlavné mesto zaslalo na Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zámer 

národného projektu Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra. Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie 
prevádzky MHD na Dlhých dieloch a Kramároch a zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest 
obyvateľov Dlhých dielov. Zároveň sa zníži environmentálny dopad z dopravy. Ciele projektu sa 
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dosiahnu výstavbou trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých dieloch 
s celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať 
prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske/ Trnavské 
mýto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiež zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v 
kopcovitých terénoch. Odhadované náklady na projekt sú vo výške 6 876 707 EUR s DPH.  Do konca 
roka 2018 nebol projekt zaradený do zoznamu národných projektov. 
 

13.  ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A REGULÁCIA VÝSTAVBY 
 

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 
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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. 

 

14.  URBANIZMUS A ROZVOJ MESTA 
 
15.1. Urbanizmus 

V roku 2018 prebehlo zhodnotenie plnenia opatrení uvedených v Akčnom pláne adaptácie 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2017 a 2018 
v spolupráci s mestskými časťami Bratislavy a ďalšími dotknutými subjektami. Od prijatia akčného 
plánu poslancami mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v apríli v roku 2017 sa 
započala realizácia veľkej väčšiny opatrení, okrem troch z toho jedno opatrenie je plánované v až 
roku 2020.   

V rámci strategického cieľa č. 1, ktorý sa venuje zhodnoteniu zraniteľnosti mesta a jeho 
kritických infraštruktúr sa započalo plnenie všetkých troch opatrení, z toho pre cestnú 
infraštruktúru, budovy (nielen v majetku mesta, jeho organizácií a mestských častí) a obyvateľstvo 
boli tieto tri opatrenia splnené kompletne. 

V súvislosti s opatreniami cieľa č. 2 „Adaptácia na zmeny klímy a miestne politiky mesta“ sa 
postupne začali plniť opatrenia týkajúce sa starostlivosti o zeleň no však je nutné zintenzívniť 
realizačnú časť týchto opatrení priamo na najviac zraniteľných a ohrozených lokalitách vzhľadom k 
vývoju zmeny klímy na území HM SR Bratislavy a narastajúcemu poštu tropických dní a častejšie sa 
vyskytujúcim periódam sucha ktoré sú striedané výdatnými zrážkami najmä v letnom polroku.   

V súvislosti so suchom a ohrozením zdrojov pitnej vody je nutné akcentovať na 
maximalizáciu rešpektovania ochranných pásiem pitnej vody pri posudzovaní investičnej činnosti 
nielen z hľadiska mesta, ale najmä pôsobnosti mestských častí a ich stavebných úradov.  

S predošlým bodom súvisí aj jednoznačná potreba pri správe a údržbe zelene využívať 
záhradnícke technológie, vyvinuté s účelom úspory vody a prehodnotiť intenzitné triedy údržby 
zelene s cieľom prírode blízkemu manažmentu zelene. Na druhej strane bude potrebné realizovať 
viac opatrení z okruhu tých, ktoré umožňujú zrážkovú vodu zachytávať počas období s výdatnými 
zrážkami a následne ju využiť počas obdobia sucha ako vodu úžitkovú (najčastejšie pre zalievanie a 
chladenie – polievanie prehriatych plôch).  

Strategický cieľ č 4. Povedomie – Informovanosť – Participácia – Spolupráca je založený na 
vytvorenie komunikačnej stratégie pre zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti 
o problematike zmeny klímy. V súčasnosti plnenie tohto cieľa komplexným spôsobom absentuje. 
Čiastkové aktivity, ktoré sa realizovali bola krátka informačná kampaň „Zelená Bratislava“ v lete v 
roku 2018 a informačné kampane v rámci projektov „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy klímy 
- pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ a EU GUGLE, 
ako aj grantová schéma pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou určená vlastníkom 
súkromných pozemkov. Mnohé mestské časti vo svojich zariadeniach dohliadajú počas vĺn horúčav 
na dodržiavanie pitného režimu a prijímajú ďalšie opatrenia pre zníženie rizík spojených s 
horúčavami pre ich obyvateľov.  

Plnenie posledného strategického cieľa č. 5 predstavuje samotný monitoring akčného plánu 
(vytvorenie postupu a komunikácia s dotknutými subjektami najmä jednotlivými mestskými 
časťami HM SR Bratislavy) a tvorba správy o plnení záväzkov mesta v zmysle dohovoru Primátorov 
a starostov o klíme (Mayors Adapt). V roku 2020 bude prebiehať príprava aktualizácie Akčného 
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plánu pre obdobie nasledujúcich rokov. 
Hlavné mesto v roku  2018 naďalej poskytovalo bezplatné poradenstvo v oblasti 

hospodárenia so zrážkovými vodami ako udržateľnosť projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu 
klímy“ a v tejto súvislosti začalo poskytovať finančný príspevok na podporu malých projektov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.  V roku 2018 bolo na mesto doručených 50 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, pričom schválených bolo 7 žiadostí v celkovej výške 
5 018,16 EUR. Prevládali opatrenia ako retenčné a detenčné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody 
a jej opätovné využitie ako užitkovej vody a zelené strechy.  

V roku 2018 hlavné mesto ukončilo európsky projekt – Klimaticky odolné mestá 
a infraštruktúry (Climate Resilient Cities and Infrastructures - RESIN), do ktorého je spolu s ďalšími 
európskymi mestami a výskumnými a akademickými partnermi zapojená aj Bratislava od roku 
2015. Projekt je podporený grantom zo schémy EÚ Horizon 2020. Cieľom projektu bolo spoločnou 
tvorbou (tzv. co-creation) miest a odborných inštitúcií priniesť nástroje ľahko využiteľné pre 
potreby plánovania rozvoja miest a plnenia medzinárodných záväzkov pri prispôsobovaní miest 
dopadom zmeny klímy. Výsledkom projektu bolo vytvorenie štyroch online nástrojov pre pomoc 
v adaptácii na klimatickú zmenu pre všetky európske mestá, a to konkrétne: 
 

• online knižnica adaptačných opatrení – dostupná verejnosti online v slovenskom a 
anglickom jazyku, 

• metodický postup IVAVIA - Hodnotene zraniteľnosti a dopadov na vitálne infraštruktúry (z 
angl. Impact and Vulnerability Assessment of Vital Infrastructures) adaptovaný na 
prostredie miest a podmienky používania predstaviteľmi miestnych samospráv. Výstupom 
sú tzv. dopadové reťazce, mapy, grafy a iné vizuálne formy kvantitatívneho zhodnotenia  na 
základe vyhodnotenia  vstupných údajov a tzv. expertného hodnotenia (expert judgement) 
so zapojením miestnych odborníkov a stakeholderov, 

• ePríručka (eGuide) – online portál určený pre administratívnu zložku samosprávy miest, 
ktorá sa zameriava na adaptáciu na zmenu klímy, 

• online typológia regiónov na úrovni NUTS3 – celoeurópske porovnanie reziliencie 
jednotlivých regiónov vzhľadom na viaceré charakteristiky vrátane hrozieb zmeny klímy. 

 
Okrem iného mesto Bratislava vďaka projektu vypracovalo  podrobné hodnotenie dopadov 

klímy (extérmnych letných horúčav a intenzívnych zrážok) na obyvateľstvo a cestnú infraštruktúru 
a budovy na svojom území. Táto problematika bola komplexne spracovaná do Atlasu hodnotenia 
dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Atlas by mal v budúcnosti slúžiť 
ako podklad jednotlivým oddeleniam a organizáciám  Magistrátu hlavného mesta Bratislava ako aj 
mestským častiam hlavného mesta Bratislavy pri navrhovaní stratégií, formulácií stanovísk 
a usmernení pri posudzovaní investičnej činnosti. Veríme, že Atlas poslúži ako podklad aj odborným 
zástupcom technických (krajinných architektov, architektov, stavebných inžinierov a mnohým 
ďalším) a environmentálnych profesií (napríklad environmentálnym manažérom, ekológom, 
hydrológom, a pod.)  pri projektovaní investičnej činnosti navrhovanej na území hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

V roku 2018 sa mesto zapojilo do výzvy na realizáciu projektov v oblasti klimatickej 
adaptácie miest na expertnej európskej úrovni v rámci schémy Horizont 2020 pre podporu 
výskumu a inovácií. Podaný projektový návrh úspešnie prešiel kontom roka 2018 výberovým 
konaním a bude realizovaný od roku 2019 do roku 2022 pod skratkou „ARCH“ - Zvyšovanie 
reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám. Do 
projektu bude 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 budú Mestský ústav ochrany 
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pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 
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. 

 
EU GUGLE 

V roku 2018 odborný garant UHA uskutočnil v rámci medzinárodného projektu EU-GUGLE – 
European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy (Európske 
mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii) osvetovú kampaň Bývajme zdravo! Zmyslom 
kampane 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. Súčasťou kampane bola výstava a workshopy s verejnosťou. Ďalej 
prebiehala príprava workshopu na tému udržateľnej obnovy PANEL_LUCK v rámci spolupráce 
s Fakultou architektúry STU a medzinárodnej konferencie, podujatia sa uskutočnili v roku 2019. 

Replikačná kampaň EUGUGLE 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. 

 

EpoUrban 
Bezplatné poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve 

na území hlavného mesta je pokračovaním európskeho projektu EpoUrban. Tím odborníkov 
konzultoval a poskytoval fundované rady a odporúčania k obnove bytových objektov vzhľadom na 
ich vek a technický stav, situovanie a okolie, aj vzhľadom na finančné možnosti majiteľov a pod.  
 
Participácia na riešení centrálnej rozvojovej osi Petržalky 

V marci 2017 začalo mesto so spracovaním urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalky. Štúdia sa zaoberá územím okolia Chorvátskeho ramena. V marci 2017 bola 
definitívne podpísaná zmluva o dielo so spracovateľom urbanistickej štúdie prof. B Kováčom a jeho 
tímom, čím sa znovuobnovil aj participatívny proces k tvorbe štúdie. V priebehu prvého roka sa 
konali odborné workshopy, terénny prieskum a pripravil sa online dotazník pre širokú verejnosť. Na 
podporu projektu participácie mesto spustilo aj informačný web: participacia-
petrzalka.bratislava.sk a profil na sociálnych sieťach: www.facebook.com/ParticipaciaPetrzalka/.  

V roku 2018 prebehla hlavna časť participácie. Zverejnený bol online dotazník, ktorý 
vyplnilo vyše 2700 respondentov. V rámci terénnej participácie pracovníci magistrátu zapojili aj 
seniorov a ľudí aktívne využívajúcich riešené územie. Participáci prebiehala formou dotazníkov, 
pripomienkovaním zadanai urbanistickej štúdie, verejnymi diskusiami, formou cykloprechádzok, 
ako aj na podujatiach v zahraničí na konferencii európskych „placemakerov“ Cities for All v 
švédskom Štokholme, v rámci workshopu Celebrating examples from Southern and Eastern 
Europe. 

Rok 2018 bol zakončený odovzdaním dvoch konceptov riešenia od profesora Kováča. Potom 
prebiehali prípravy na verejné prerokovanie.  
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15.  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
15.1.  Údržba a tvorba mestkej zelene  

Z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy bolo v roku 2018 na údržbu zelene v správe 
hlavného mesta vynaložených 2 810 000 mil. eur.  

Časť finančných prostriedkov bola použitá na zabezpečenie kosenia zelene na celkovej ploche 

1,65 mil m2, a to 5-krát za rok. Iniciovali sme vypracovanie "Programu starostlivosti o chránené 

územie - CHA Horský park" v zmysle § 54 ods. 5 zákona 545/2002 Z.z, vzhľadom na potreby 

realizácie údržby tejto hodnotnej plochy na území mesta. Počas roka sme realizovali opravu 

hracích prvkov na Hurbanovom námestí (tanečná zvonkohra, zrkadlová rotunda, telefóny, bilančná 

lavica, zvieratko z umelého kameňa) a opravu mostíkov a vstupných portálov v CHA Horský park. 

V rámci mesta bolo osadených 150ks vtáčích búdok na podporu fauny v meste, vysadených 128ks 

stromov vo viacerých lokalitách mesta a realizované viaceré revitalizácie parkových plôch ako:  

 

1. Hurbanovo námestie 

2. Kamenné námestie 

3. Trnavské mýto 

4. Vnútroblok Šustekova 

5. Parčík Záhradnícka – Jégeho 

6. Kruhový objazd - Cesta na Železnú Studienku 

7. Nemocnica Antolská – občiansky rozpočet 

8. Stredový pás na Hraničiarskej ulici v Čunove – poslanecká priorita 

9. Revitalizácia altánku a informačných tabúľ – Kutlíková 

 

Pre potreby budúcich revitalizácii boli obstarané projektové dokumentácie pre lokality Vnútroblok 

Majerníkova, Parčík Husova, Hodžovo námestie, Nobelovo námestie, Parčík Záhradnícka 

Karadžičova a mobiliár (jednosedákové lavičky 87 ks). 

 

 Okrem toho sa pracovníci odborného oddelenia magistrátu hlavného mesta zúčastnili 

zahraničných ciest s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia procestov starostlivosti o zeleň a riešenie 

odpadu. 

Dňa 12.9.2018 sa uskutočnilo stretnutie medzi zamestnancami mesta Brno 

a zamestnancami mesta Bratislava z dôvodu výmeny skúseností zamestnancov, ktorí majú 

v kompetencii odpady – návšteva spaľovne odpadov a pracovnící, ktorí majú v kompetencii údržbu 

zelene - otázky údržby, evidencie a tvorby zelene. V rámci tvorby zelene navštívili park „Pod 

plachtami“. Do Bratislavy prišlo 14 pracovníkov z Magistrátu mesta Brna z odboru životného 

prostredia a príspevkovej organizácie mesta Brna, ktorá zabezpečuje údržbu zelene, ktorí 

vzájomne riešili témy ako údržba zelene, nové výsadby – druhová skladba, projekty a ich súlad 

s územným plánom,  technické otázky pri realizácii parkov (napr. povrchy spevnených plôch, 

jazierko, otázka riešenia potreby vody, závlah, vsakovanie vody, a pod. ), zavlažovanie a závlahy pri 

výsadbách, vodozádržné opatrenia pri projektoch, prívalové dažde a ich vplyv na výsadby, 

komunikácia s občanmi pri obnove zelene a budovaní parkov s ohľadom na platnú legislatívu 

ohľadne zelene na území mesta Bratislava (výrubové konanie, povolenia, rozhodnutia, zákon 

a nové VZN o verejnej zeleni). Preberali tiež koncepcie úpravy nábrežia rieky Dunaj, pričom toto 

stretnutie prinieslo daľšie možnosti pri spolupráci týchto susedných miest. 
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15.2.  Mestské lesy v Bratislave 
Bratislava bola v roku 2018 vyhlásená za 3. najzelenšie mesto na svete podľa výsledkov 

holanskej online cestovnej kancelárie Travelbird s podielom zelene 332,99 m2 na jedného 
obyvateľa. Vysokou mierou k tomu prispeli rozsiahle plochy lesov na území Bratislavy a stratégia 
mesta založená na podpore udržateľného rozvoja, ochrane prírodných zdrojov a prírodnej krajiny. 
 

Dokončené projekty v roku 2018: 

 

• Rekonštrukcia asfaltových ciest a oprava lesných nespevnených ciest 

V roku 2018 opravili MLB  asfaltovú cestu Kačín – II. Lom  v dĺžke  2,9 km. Prebehla aj 

oprava lesných nespevnených ciest  v dĺžke 4 650 metrov. 

 

• Výstavba dreveného Apidomčeka na Kačíne 

Apidomček – liečba včelím vzduchom - MLB vybudovali na včelnici na Kačíne malý drevený 

domček, tzv. apidomček, ktorý bude slúžiť záujemcom o zdravú relaxáciu na báze 

apiterapie a aromaterapie. Pobyt v domčeku má dokázateľne priaznivý vplyv na ľudský 

organizmus. Domček bude slúžiť návštevníkom lesoparku, ktorí majú záujem o alternatívne 

spôsoby relaxu a prístupu k svojmu zdraviu.   

 
 

• Výstavba toaliet na Kamzíku 

Koncom roku 2018 boli dokončené stavebné práce na toaletách na Kamzíku. 
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• Kačín -  rekonštrukcia a revitalizácia  lúčneho priestoru 

V obľúbenom výletnom areáli sa zrealizovala  revitalizácia a rekonštrukcia lúčnych 

priestorov.  

 

• Kačín – výstavba nového dvojaltánku 

Na Kačíne na zrevitalizovaných lúčnych priestoroch pribudol väčší drevený dvojaltánok, 

ktorý by mal slúžiť ako zázemie pre futbalistov využívajúcich menšie futbalové ihrisko na 

vedľajšom lúčnom priestore. 

 
 

• Medáreň pri druhom lome  

MLB opravili schátranú  budovu v II. lome, ktorá už dlhšiu dobu nemala využitie. MLB tým 

získali potrebné  zázemie a  priestory na stáčanie medu, priestory na skladovanie úľov a tiež 

na  výrobu pomôcok. Časť priestorov je v letných mesiacoch využívaná na  environmentálnu 

výchovu. K medárni bol pristavaný drevený altánok s lavičkami  a stolom pre potreby 

návštevníkov lesoparku.   

 
 
15.3.  OLO a nakladanie s komunálnym odpadom  

V spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s., mesto rozbehlo pilotný projekt vybudovania 
polopodzemných kontajnerov. V r. 2018 boli z Pilotného projektu vybudované stanovištia na 
Budatínskej ulici v Petržalke a na Družicovej ulici v Ružinove.  

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v zmysle svojho finančného plánu 2018 a taktiež 
v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleného návrhu na zefektívnenie odpadového 
hospodárstva na území hlavného mesta SR Bratislavy poskytovala zo svojho rozpočtu na rok 2018 
príspevok na budovanie stanovíšť polopodzemných kontajnerov. Zámerom bolo vybudovanie min. 
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jedného stanovišťa polopodzemných kontajnerov (ďalej len PPK) v každej zo 17 mestských častí.  
Na základe predložených projektov boli podporené v zmysle pravidiel na poskytnutie 

príspevku tieto stanovištia: Trnavské Mýto, IMMOCAP group, MČ Nové Mesto, SVB Zúbekova – MČ 
Dúbravka, Ľ. Zúbka 27 – 31, SVB Silevka – MČ Karlova Ves, Karloveská 57 – 59, Levárska 1 – 7, 
Silvánska 18 – 20, SVB Miletičova – MČ Ružinov, Miletičova 31 – 35, 39 – 43.  
 

16.  ROZPOČET MESTA  
 
16.1.  Hospodárske výsledky mesta 

Za rok 2018 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 339,4 mil. eur, 
pričom realizované výdavky boli na úrovni 307,4 mil. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo               
v roku 2018 prebytok 32 mil. eur. 

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, vykazuje nasledujúce 
ukazovatele: 

• v bežnom rozpočte  
o príjmy 304 278 538,96 eur 
o výdavky 273 668 303,23 eur 
o prebytok 30 610 235,73 eur 

• v kapitálovom rozpočte  
o príjmy 3 592 759,88 eur 
o výdavky 28 749 456,81 eur 
o schodok  25 156 696,93 eur 

• finančné operácie  
o príjmové  31 563 073,51eur 
o výdavkové 5 000 000,00 eur 
o prebytok finančných operácií 26 563 073,51 eur 

 
Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v 

záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 bol vo výške 5 453 538,80 eur. 
Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2018 bol v sume 32 016 612,31 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 2018,  finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 a prebytok hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 
18 075 652,49 Eur. 

Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 pre 
účely tvorby peňažných fondov bol schválený v Záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2018 nasledovne: 

• do rezervného fondu 18 072 060,53 eur 

• do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry  3 591,66 eur 
 
Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 obsahujúci 

informácie o rozpočtovom hospodárení bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 
30.5.2019 uznesením č. 171/2019. Celý dokument je zverejnený na webstránke tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20v
ediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za
%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
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Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry: 
 

 
                                                                                

                                                                                         v Eur 

pro-   Schválený Upravený Skutočnosť % 

gram Názov programu rozpočet rozpočet za rok plnenia 

    na rok 2018 na rok 2018 2018 stl.3/2 

    1 2 3 4 

1 Mobilita a verejná doprava 66 180 889 67 116 659 66 572 458 99,2 

2 Verejná infraštruktúra 26 813 000 42 728 022 38 500 323 90,1 

3 Poriadok a bezpečnosť 39 726 152 40 283 449 39 235 897 97,4 

4 
Kultúra, šport, podpora služieb a 
cestov.ruchu 17 501 030 18 081 307 17 995 209 99,5 

5 Vzdelávanie a voľný čas 65 099 245 69 920 119 69 756 821 99,8 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 13 580 664 14 098 078 13 848 115 98,2 

7 Efektívna a transparentná samospráva 23 440 651 24 842 914 22 983 220 92,5 

8 Správa a nakladanie s majetkom mesta 7 179 550 6 738 218 4 776 260 70,9 

 PROGRAMY   CELKOM 259 521 181 283 808 766 273 668 303 96,4 

 
Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry: 
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  v Eur 

    Kapitálové výdavky 

pro-   Schválený Upravený Skutočnosť % 
gram Názov programu rozpočet rozpočet za rok plnenia 

    na rok 2018 na rok 2018 2018 stl.3/2 

    1 2 3 4 

1 Mobilita a verejná doprava 8 890 000 8 500 000 7 934 687 93,3 

2 Verejná infraštruktúra 62 235 091 64 854 191 5 584 996 8,6 

3 Poriadok a bezpečnosť 1 895 000 2 304 000 924 006 40,1 

4 
Kultúra, šport, podpora služieb a 
cestov.ruchu 9 594 732 10 335 830 8 527 647 82,5 

5 Vzdelávanie a voľný čas 497 000 540 269 44 653 8,3 

6 Sociálna pomoc a sociálne služby 437 500 869 911 750 184 86,2 

7 Efektívna a transparentná samospráva 1 080 000 2 198 110 1 806 311 82,2 

8 
Správa a nakladanie s majetkom 
mesta 10 220 995 11 033 327 3 176 973 28,8 

 PROGRAMY   CELKOM 94 850 318 100 635 638 28 749 457 28,6 

 
16.2.  Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

Na základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2018 je možné 
konštatovať, že sa dosiahlo  78,7 % splnenie výdavkov, pričom v medziročnom porovnaní došlo 
k nárastu na 107,3%. Na strane príjmov sa dosiahlo 87,2% plnenie a v medziročnom porovnaní bol 
nárast príjmov na  113,62% .  

Zároveň sa v roku 2018 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 2018 mesto pokračovalo v príprave strategických projektov z oblasti dopravy a 
dopravnej infraštruktúry na rozvoj a modernizáciu radiál, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov 
Európskej únie.  
 
16.3.  Stanovisko hlavného 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. 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 
2018 je súčasťou Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2018 predloženého na prerokovanie MsZ dňa 30.05.2019. Zverejnené na webstránke:    
 https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/42213.pdf  
 
16.4.  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 31.12.2018 vo výške 51,66 %.  
 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/42213.pdf
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16.5. Záväzky mesta 
  Hlavné mesto si za rok 2018, ako aj za predchádzajúci  rok a v porovnaní s minulosťou, 
udržiava nízky stav záväzkov po  lehote splatnosti. Celková výška záväzkov po lehote splatnosti 
k 31.12.2018 predstavovala sumu 415 000 eur. V súvislosti s krátkodobými záväzkami (v rámci 
lehoty splatnosti) hlavné mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2018 evidovalo 
krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 4 920,6 tis. eur (bilancia pasív na strane č. 241 
záverečného účtu), pričom záväzky hlavného mesta boli v sume 4 755,9 tis. eur  (v tom boli záväzky 
po lehote splatnosti v sume 415,0 tis. eur) a záväzky rozpočtových organizácií boli v sume  164,7 
tis. eur. Oproti stavu 5 146,2 tis. eur k 31.12.2017 bol vykázaný mierny pokles krátkodobých 
záväzkov hlavného mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií voči dodávateľom v sume 225,6 
tis. eur.  
 

16.6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a 
konsolidovaný celok  
          Individuálna účtovná závierka hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 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 2018 je zverejnená v 
registri účtovných závierok na internetovej adrese:  
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10882 
  
Prijaté granty a transfery  
           Informácie o prijatých grantoch a transferoch sú uvedené na strane 8 v Záverečnom účte 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ktorý je zverejnený na stránke mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20v
ediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za
%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf 
 
Poskytnuté dotácie  
            Informácie o poskytnutých dotáciách sú uvedené na stranách 172 - 181 v Záverečnom účte 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ktorý je zverejnený  na stránke mesta:  
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20v
ediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za
%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf 
 

17.  BEZPEČNOSŤ V MESTE 
 
17.1.  Mestská polícia v Bratislave 

Mestská polícia plní úlohy v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a úlohy vyplývajúce zo 
všeobecne záväzných nariadení vydaných v pôsobnosti hlavného mesta alebo v pôsobnosti 
jednotlivých mestských častí v rámci hlavného mesta.  

Do kompetencie mestskej polície patrí aj plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského 
zastupiteľstva, z uznesení miestnych zastupiteľstiev, z rozhodnutí primátora hlavného mesta a z 
oprávnených požiadaviek starostov mestských častí. 

V roku 2018 vedenie mestskej polície pokračovalo v prijatých opatreniach 
z predchádzajúceho obdobia, ktoré boli zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie celkovej 
činnosti, zefektívňovanie priameho výkonu služby, vytváranie priaznivejších podmienok pre 

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/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20za%20rok%202018%20a%20hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20za%20rok%202018.pdf
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služobnú činnosť, zvyšovanie odbornosti zamestnancov a realizáciu vzdelávacích a preventívnych 
aktivít.  

V rámci plnenia úloh mestská polícia spolupracovala najmä s príslušnými okresnými 
riaditeľstvami Policajného zboru, Krajským dopravným inšpektorátom a Odborom poriadkovej 
polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, záchrannými a zdravotnými zložkami, 
so štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.  

Počas  roka 2018 sa na všetkých činnostiach, plnení úloh, na dosiahnutých výsledkoch a na 
preventívnych aktivitách podieľalo päť expozitúr mestskej polície I až V, Stanica jazdeckej polície a 
kynológie a Zabezpečovacia stanica. Špecifické a podporné činnosti zabezpečovali funkčné útvary – 
centrálny dispečing, ekonomický odbor, vnútornoorganizačný odbor, oddelenie komunikácie a 
prevencie, oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky a informatiky a sekretariát veliteľstva. 

Mestská polícia zabezpečovala úlohy na úseku verejného poriadku, predovšetkým pri 173 
zhromaždeniach občanov, 141 športových podujatiach, 300 kultúrno-spoločenských akciách a na 
riešenie vybranej problematiky vykonala 104 špeciálnych kontrol. Zabezpečenie spomenutých akcií 
si vo viacerých prípadoch vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu príslušníkov mestskej polície 
vrátane dôkladnej spolupráce so zúčastnenými subjektmi. V rámci zabezpečovania verejného 
poriadku bola zvýšená pozornosť zameraná na akcie konané v jednotlivých mestských častiach – 
hody, majálesy, trhy, vinobrania a pod.; letnú turistickú sezónu – najmä na centrum mesta, 
rekreačné zóny, turistické lokality a pod.; problematiku ochrany majetku hlavného mesta pred 
sprejerstvom; objekt „Pentagon“ – nepretržitý výkon služby od 04.09.2017 a významné dni – 
Veľkonočné sviatky, Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, Vianočné sviatky, pietne akty 
a pod.  

V priebehu roka mestská polícia zabezpečovala ochranu verejného poriadku pri konaní 
viacerých zhromaždení a spoločenských podujatí (pochody Za slušné Slovensko, Dúhový pride, 
protesty študentov, protesty proti vláde, proti týraniu zvierat, na podporu rôznych svetových 
aktivít, proti porušovaniu ľudských práv, protest farmárov a pod.), ktoré si vyžiadali nasadenie 
väčšieho počtu príslušníkov a spoluprácu viacerých subjektov. 

Ďalej mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok na futbalovom štadióne Pasienky, 
Zimnom štadióne O. Nepelu, v Hant aréne a Národnom tenisovom centre počas konania 
športových zápasov (hokej KHL, futbalová Fortuna liga, Slovenský pohár vo futbale, basketbalová 
liga, zápasy Fed cupu a Davis cupu a pod.). Rovnako bol zabezpečovaný verejný poriadok počas 
športových a kultúrnych podujatí konaných v uliciach hlavného mesta (ČSOB maratón, beh Devín - 
Bratislava, Red bull maratón, Bratislavský majáles, Deň detí, Hip hop festival, Uprising, Bratislavské 
mestské dni a pod.).   

V roku 2018 boli mestskou políciou realizované viaceré preventívne projekty. Projekt 
„Bezpečná cesta do školy“ sa týkal zabezpečovania priechodov pre chodcov pred  vybranými 
základnými školami príslušníkmi mestskej polície. Tento projekt sa realizoval v dňoch školského 
vyučovania. Ďalším projektom bola séria prednášok na základných školách na tému Grafity – 
umenie alebo vandalizmus. Prednášky sa zrealizovali na dvoch základných školách vo Vajnoroch a 
boli určené pre piate ročníky týchto škôl. Zúčastnilo sa ich 100 žiakov. 

V sledovanom období bola mestskou políciou realizovaná aj dopravná výchova v 
materských a základných školách. Táto bola vykonaná v 44 školských a predškolských zariadeniach a 
zúčastnilo sa jej 4 853 žiakov. V spolupráci so spoločnosťou OLO bola z uvedeného celkového počtu 
v 10 školských a predškolských zariadeniach zrealizovaná dopravná výchova v rámci projektu 
OLOmánia. V závere mesiaca jún sa mestská polícia zúčastnila Veľkého finále OLOmánie, ktoré bolo 
zorganizované na Hlavnom námestí, pričom na tomto podujatí bolo prostredníctvom dopravnej 
výchovy preškolených 300 žiakov. V rámci preventívnych aktivít mestská polícia počas letných 
prázdnin zabezpečovala letné tábory pre deti formou mobilnej dopravnej výchovy (3 krát s účasťou 
270 detí) a organizovala rodinné cyklovýlety vo Vrakuni (2 krát s účasťou 100 detí). V mesiaci 
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september v spolupráci s Ústredným automotoklubom Slovenskej republiky bola zorganizovaná 
celodenná akcia Bratislava Tours 2018. Spolu s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska sa 
mestská polícia podieľala na celoslovenskej preventívno - bezpečnostnej akcii, cieľom ktorej bolo 
overiť spávanie sa vodičov voči chodcom na priechodoch pre chodcov, osobitne voči osobám so 
zrakovým postihnutím.  

V seniorských centrách boli vykonané tri prednášky orientované na správanie sa seniorov v 
krízových situáciách a na predchádzanie rôznej trestnej činnosti páchanej na týchto ľuďoch. 
Prednášky prebiehali v seniorskom centre Lamač, Dome tretieho veku v Petržalke a v Nemeckom 
dome v Rači. Na podujatiach sa zúčastnilo cca 300 seniorov. 

K 31.12.2018 bol stav príslušníkov mestskej polície hlavného mesta 259. V roku 2018 
absolvovalo kurz odbornej prípravy na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej 
polície v Školiacom stredisku mestskej polície v Nitre celkom 10 frekventantov v 2 kurzoch. 
 
17.2.  Mestský kamerový systém 

Kamerový systém bol využívaný pri dohľade nad bezpečnosťou a verejným poriadkom na 
území hlavného mesta a zároveň nainštalované kamery pôsobili preventívne. Umiestnenie kamier 
a ich prevádzka bola v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane umiestnenia upozornení 
o monitorovanom priestore na všetkých vstupoch do týchto priestorov.  

V priebehu roka 2018 pokračovala digitalizácia kamerového systému. K  31.12.2018 mala 
mestská polícia k dispozícii 283 kamier, z toho 197 bezpečnostných, 63 dopravných a 23 kamier 
DPB, a. s. Prostredníctvom kamerového systému bolo zistených na expozitúrach 2 001 udalostí. 
Zistené udalosti súviseli najmä so statickou dopravou v 1 920 prípadoch.   
 Udalosti zistené kamerovým systémom boli riešené blokovou pokutou v 312 prípadoch 
v sume 4 560 €, napomenutím v 151 prípadoch a oznámením príslušnému orgánu v 1 538 
prípadoch. 
 Výstupy z kamerového systému boli využívané mestskou políciou pri objasňovaní 
priestupkov a tiež orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní, objasňovaní a 
dokumentovaní trestnej činnosti. Na základe dožiadaní bolo vyhotovených celkom 321 záznamov 
pre účely trestného  konania alebo objasňovania priestupkov.  

 

18.  SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V HLAVNOM MESTE 
 
Najvýznamnejšie verejné kultúrne podujatia organizované v spolupráci s BKIS: 
 
Bratislavské mestské dni 2018 vrátane udeľovania Ceny primátora 2018 
Oslavy 150. výročia Múzea mesta Bratislavy 
Bratislavské korunovačné dni 
Bratislavský majáles s ohňostrojom 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018  
Festival frankovky 2018 
Kultúrna rozlúčka s letom 
Spomienka a obete Dunaja 
Vianočné trhy a Vianočná Bratislava 2018  
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19.  MESTSKÉ PAMIATKY 
 
Bratislavský hrad 

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

 
Grasalkovičov palác 

Nazýva sa aj Prezidentský palác, pretože je sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Postavili 
ho v roku 1760 za hranicami vtedajšej Bratislavy pre knieža Antona Grasalkoviča. Vznešenosť 
a výstavnosť záhradného paláca zodpovedala tomu, že jeho majiteľ bol predsedom Uhorskej 
kráľovskej komory, strážcom koruny a hlavným županom Novohradskej stolice. V kniežacom 
honosnom sídle vládol čulý spoločenský život, v roku 1 772 sa tu konal veľkolepý ples na počesť 
manželského páru dcéry Márie Terézie Márie Kristíny a miestodržiteľa sasko-tešínske knieža 
Alberta. Palác je obrátený pôsobivou rokokovou fasádou do Hodžovho námestia. 

Grasalkovičova záhrada, vybudovaná v 18. storočí podľa francúzskeho vzoru, patrila medzi 
najvystavanejšie parky v meste.  Aj dnes má svoje čaro, za čo vďačí rekonštrukcii ukončenej v roku 
1 999. 
 
Primaciálny palác 

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

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

 
Stará radnica  

Pôvodne gotická zo 14. a 15. storočia, v renesancii a v baroku prestavovaná a upravovaná 
(arkády, veža). Budova vznikla spojením troch starších gotických domov (rok 1434), priechod na 
nádvorie má segmentovú klenbu (rok 1457), portál, nad ním arkier. V roku 1581 pristavali k 
severnému gotickému krídlu arkádovú chodbu a pripojili ďalší dom; na renesančnej klenbe súdnej 
siene sú fresky J. Drentwetta (rok 1695) a sluky B. Coratiho-Orsatiho. V 18. storočí upravili 
schodište a v barokovom slohu nadstavenú vežu (rok 1733). V roku 1867 bol pripojený susedný 
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rokokový Apponyiho palác, v roku 1910 zrútené východné krídlo a v roku 1912 postavený nový 
spojovací trakt s novogotickou fasádou a novorenesančnými arkádami.  
 
Katedrála (dóm) sv. Martina 

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

Prvé zmienky sú zo 70. rokov 13. Storočia. Kostol bol vysvätený v roku 1297. Severná 
dvojposchodová kaplnka sv. Jána Ev. je z 2. polovice 14. storočia. K budove kláštora postavili v 15. 
storočí gotickú vežu. Po zemetrasení postavili v rokoch 1613-16 novú renesančnú klenbu lode, 
v roku 1708 pristavili na severnej strane ďalšiu kaplnku (loretánsku) a v polovici 18. storočia vznikla 
nová západná fasáda; v roku 1897 vymenili hornú časť veže za kópiu (originál v parku v Petržalke). V 
interiéri lode je na ľavom bočnom oltári gotická pieskovcová socha Piety z I. štvrtiny 15. storočia. 
Ostatné zariadenie je prevažne z 18. storočia (kazateľnica, obrazy, sochy atď.). Renesančné a 
barokové epitafy. 

 
Kostol a kláštor klarisiek  

Objekty boli postavené koncom 13. storočia, klenbu okolo roku 1375 so súdobou novou 
svätyňou a po požiari s klenbou z roku 1515. Budovu spustnutého kláštora prestavali v 30. rokoch 
17. storočia, za Jozefa II. ju upravili pre školské potreby (kráľovská akadémia, gymnázium, potom 
univerzitná knižnica), v rokoch 1957-61 ju adaptovali pre Slovenskú pedagogickú knižnicu, kostolnú 
loď v rokoch 1940 a 1969-71 pre cirkevné múzeum. Vnútorné zariadenie kostola je väčšinou ba-
rokové. 
 
Starý most 

Predchodca dnešného zmodernizovaného mosta niesol v minulosti rôzne mená - Most 
Františka Jozefa, Štefánikov most po prvej svetovej vojne, Most Červenej armády po druhej 
svetovej vojne. 
Starý most je most spájajúci petržalský a staromestský breh v Bratislave. Aj keď o tom názov 
nevypovedá, Starý most je najnovší most spomedzi bratislavských mostov, ktoré pretínajú rieku 
Dunaj. Most je určený najmä pre peších a cyklistov. Plní i dopravnú funkciu, ktorú zabezpečuje 
električka. Električka premáva v oboch smeroch. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie električkovej 
trate hlbšie do Petržalky, dopravná funkcia mosta tak vzrastie. 
 
Most SNP 

Most SNP postavený v rokoch 1967-1972 získal označenie najcharakteristickejšia stavba 
mesta. Autori projektu J. Lacko a. Tesár ho riešili ako zavesený oceľový most na jednom pylóne. 
Most je 432 m dlhý a 21 m široký. Celková váha oceľovej konštrukcie vrátane pylónu je 7537 ton. 
Vzhľadom na tvar a rozpätie je ojedinelým pylónovým mostom v Európe, druhý tohto typu na 
svete. Na vrchole pylónu sa vo výške 86 m nachádza vyhliadková plošina, kaviareň a reštaurácia 
U.F.O., kedysi Bystrica, ktorá je v jednom ramene pylónu spojená so samotným mostom šikmým 
rýchlovýťahom a v druhom ramene sa nachádza núdzové schodište so 430 schodmi. V roku 2001 
bol most vďaka svojej jedinečnosti vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku. 
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Most Apollo 
Most Apollo je umiestnený medzi Starým a Prístavným mostom. Bol postavený v r. 2005 

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

Novú budovu SND navrhli architekti Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer, ktorých 
architektonický návrh zvíťazil v konkurencii päťdesiatich troch projektov. Budova má sedem 
podlaží, vyše dvetisíc miestností a tri hlavné scény s kapacitou vyše 1700 návštevníkov, operná a 
baletná scéna má kapacitu 901 sedadiel, činoherná sála 638 miest, divadelné štúdio 192 miest.  
 
Múzeá a galérie  

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

Expozície Mestského múzea dokladujú našu históriu. Mestské múzeum v Bratislave, 
založené v roku 1868, sústreďuje cenné artefakty a historické poznatky, ktoré dokumentujú dejiny 
Bratislavy. 
  

20.  VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
 
Ján Albrecht (1919–1996), hudobník 
František Babušek (5. 11. 1905—13. 10. 1945), skladateľ a dirigent; tu i zomrel  
Ján Nepomuk Batka (4. 10. 1845—2. 12. 1917), hudobný kritik a spisovateľ; tu i zomrel  
Ľudovít Batthyány (1807 – 1854), uhorský politik a minister 
Ján Andrej Bäumler (21. 2. 1847—4. 2. 1924), botanik 
Karol Benyovszky (4. 7. 1886— 1945), publicista a novinár  
Juraj Bosák (1933–1987), matematik 
Juraj Böck (3. 6. 1822—14. 1. 1874), lekár a prírodovedec; tu i zomrel  
Peter Capek (1946–1991), matematik 
Jozef Dankó (1829–1895), prepošt v Dóme sv. Martina, profesor vo Viedni 
Arpád Degen (31. 3. 1866—31. 3. 1934), uhorský biológ a botanik 
Ján Andrej Demián (1770—1845), geograf 
Ladislav Dérer (11.12. 1897—28.3. 1960), lekár - internista; tu pôsobil i zomrel  
František Dibarbora (1916–1987), herec 
Michal Dobrovits (1810–1874), mestský sudca, advokát 
Ernő Dohnányi (27. 7. 1877—2. 1. 1960), klavirista a skladateľ 
Alexander Dubček (27. 11. 1921 –  7. 11.1992), politik 
Peter Dubovský (1972–2000), futbalista 
Vladimír Dzurilla (1942–1995), hokejista 
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Štefan Ladislav Endlicher (26. 6. 1804—28. 3. 1849), botanik 
Károly Esterházy (1725 – 1799), biskup 
Ján Fadrusz(2. 9. 1859—25. 10. 1903), sochár 
Karol Henrich Fuchs (5. 6. 1851—10. 6. 1916), matematik; tu pôsobil aj zomrel  
Anton Grassalkovič (1771–1841), gróf 
Jozef Greilich (16. 2. 1829—14. 9. 1859), fyzik, optik 
Edita Gruberová (* 1946), sopranistka 
Hana Hegerová (* 1931), speváčka 
František Herbich (14. 11. 1778—17. 10. 1837), hudobný skladateľ 
Daniel Hevier (* 1955), spisovateľ 
Max Hussarek von Heinlein (3. 5. 1865—6. 3. 1935), rakúsky štátnik, právnik  
Pavol Hochschorner (* 1979), vodný slalomár, olympionik 
Peter Hochschorner (* 1979), vodný slalomár, olympionik 
Dominik Hrbatý (* 1978), tenista 
Ivan Hrušovský (1927–2001), skladateľ a pedagóg 
Martin Huba (* 1943), herec 
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837), nemecký klavirista a skladateľ 
Michal Hvorecký (* 1976), spisovateľ 
Alexander Huščava (4. 1. 1906—9. 8.1969), historik; tu aj pôsobil 
Jozef Chudý (asi 1751—4. 3. 1813), kapelník a skladateľ 
Dušan Jamrich (* 1946), herec 
Tomáš Janovic (* 1937), spisovateľ 
Johann Wolfgang Kempelen (23. 1. 1734—26. 3. 1804), konštruktér  
František Klein (1898-3.4.1960), anatóm-patológ; tu aj v rokoch 1945-60 pôsobil a zomrel 
Franz Kozicz (2. 1. 1864—2. 10. 1900), maliar  
Johann Sigmund Kusser (13. 2. 1660—1727), dirigent a skladateľ 
Ferdinand Laban (2. 1. 1856—30. 12. 1910), literárny a výtvarný kritik  
Rudolf Laban (15. 12. 1879—1. 7. 1958), choreograf 
Yehoshua Lakner (1924–2003), izraelský skladateľ 
Juraj Lakits (25. 11. 1739—8. 1. 1814), právnik 
Gustáv Láng (1839—5. 2. 1869), lekár 
Lajos Landerer (1800 – 1854), uhorský typograf 
Rudolf Laubner (1856—14. 4. 1939), dirigent a skladateľ; tu i zomrel 
Gottfried Leinburg (1825–1893), spisovateľ a prekladateľ 
Philipp Lenard (7. 6. 1862—20. 5. 1947), fyzik, nositeľ Nobelovej ceny 
Michal Lenhossék (11. 5. 1773—12. 2. 1840), lekár a biológ 
Peter Lichtenthal (1780—1853), hudobný skladateľ a teoretik  
Ján Lippai (30. 6. 1606—2. 6. 1666), botanik; tu aj pôsobil 
Lajos Lóczy (3. 11. 1849—13. 5. 1920), geológ a geograf  
Raul Mária Mader (25. 6. 1856—1925), skladateľ a dirigent  
Eduard Majsch (13. 10. 1845—31. 5. 1904), maliar 
Ján Jakub Maern di Cilano (8. 6. 1687—1. 4. 1777), maliar; tu i zomrel 
Karol Otto Maller (10. 1. 1670—9. 4. 1747), lekár; tu i pôsobil v rokoch 1696—1703  
Ján Matej Matsko, astronóm (1720–1796) 
Johann Kaspar Mertz (1806–1856), rakúsky skladateľ 
Ivan Mistrík (1935–1982), herec 
Wilhelm Daniel Moller (1642–1712), pedagóg a spisovateľ 
Vladislav Müller (1936–1996), herec 
Ondrej Nepela (1951–1989), krasokorčuliar 
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Bohumír Parízek (1920–1979), matematik 
Juraj Purkircher (1530—1578), humanista a botanik; tu pôsobil a zomrel  
Béla Radnay (1873 – 1923), sochár 
Štefan Rakovszky (1838–1891), historik 
Jozef Raményi (1. 1. 1891—25. 9. 1956), spisovateľ a literárny historik  
Alojz Rigele (8. 2. 1879—14. 2. 1940), sochár; tu aj pôsobil 
Franz Floridus (Florián) Romer (9. 4. 1815—8. 3. 1889), archeológ a historik  
Jozef Sadler (6. 5. 1791—12. 3. 1849), botanik  
Július Satinský, herec, komik, dramatik a spisovateľ (1941–2002) 
Franz Schmidt (22. 12. 1874—11. 12. 1939), rakúsky skladateľ  
Ján Andrej Segner (4. 10. 1704—5. 10. 1777), fyzík a matematik; tu aj pôsobil  
Zdeněk Schneider, matematik (1948–1997) 
Rudolf Sloboda (1938–1995), spisovateľ 
Samuel Benjamin Sofer (1815 – 1871), bratislavský rabín 
Ödön Széchenyi (1839 – 1922), uhorský gróf 
Anton Šťastný, hokejista (* 1959) 
Marián Šťastný, hokejista (* 1953) 
Peter Šťastný, hokejista (* 1956) 
Móric Staub (18. 9. 1842—4. 4. 1904), paleontológ  
Alfred Tauber, matematik (1886–1942) 
Viktor Oskár Tilgner (25. 10. 1844—16. 4. 1896), sochár  
Aurel Török (13. 2. 1842—13. 9. 1912), biológ 
Pavel Varády (1757—19. storočie), urbanista 
Ján Teofil Windisch (16. 8. 1689—1732), lekár  
Karol Gottlieb Windisch (28. 1. 1725—30. 3. 1793), geograf a historik 
Dežo Ursiny (1947 – 1995), hudobník a skladateľ 
Ján František Zach (13. 6. 1754—3. 9. 1832), astronóm a kartograf 
Viliam Zsigmondy (18. 5. 1821—11. 12. 1888), banský odborník, geológ 
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